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ALS bestudeerders van theosofie zijn de meesten
van ons vertrouwd met het denkbeeld, dat rassen
opkomen en weer verdwijnen in een regelmatige
cyclus, gebaseerd op een zevenvoudig systeem. Onze
kennis van dit schema doet ons gemakkelijk spreken van het verschijnen van een nieuw rasbewustzijn in deze tijd en we verbeelden ons, dat we er
iets van af weten. We zeggen gemakkelijk genoeg:
"Het Angelsaksische ras is nu overheersend, en het
heeft het lager verstand ontwikkeld. In Amerika
zal een nieuw ras verschijnen met een meer actief
hoger verstand: dit proces is daar nu aan de gang"
_ en dan raken we een beetje in verlegenheid,
omdat er ook voorbeelden van het nieuwe rastype
in Australië en elders zijn. En waar moeten we op
letten om een werkzaam hoger verstand te kunnen
herkennen als we het ontmoeten, en hoe zal de
toegenomen hogerverstandelijke
werkzaamheid het
dagelijks leven van een volk beïnvloeden?
In onze beweging zijn we echter zo bevoorrecht
om een algemeen idee te hebben van de wet van
cyclussen in de geschiedenis, want de gewone
wetenschapsman bezit iets dergelijks niet. Onlangs
nog klaagde Aldous Huxley in een bespreking van
een boek over de betekenis van de geschiedenis
over de chaos die er nog steeds met betrekking tot
dit onderwerp heerst, omdat er geen geordend plan
is, waarop de uitlegging van erkende feiten gebaseerd kan worden. Wij hebben tenminste het
voordeel van een visie, een onmetelijk stelsel van
de ontwikkeling
der rassen gebaseerd
op de
oosterse overgeleverde leringen. Voor het westen
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werd dit stelsel weer uiteengezet door mevtouw
Blavatsky en de heer Sinnett en het is een van de
grote bijdragen van theosofie aan het westerse
denken. De Geheime Leer bevat veel materie die
handelt over de wet der cyclussen in allerlei verbanden. Er moet nog veel werk verzet worden ten
aanzien van de bestudering van de feiten der geschiedenis en het toetsen van het stelsel aan deze
feiten, als ook ten aanzien van het gebruik maken
van het idee van periodieke veranderingen om de
geschiedenis te interpreteren.
Professor Marcault
en mejuffrouw Preston hebben langs deze lijnen
veel werk verricht. Maar ik ben niet van plan IJle
vandaag met het verleden bezig te houden of algemene lijnen aan te duiden, maar meer om uit De
Geheime Leer die schaarse citaten uit te kiezen die
handelen over de tegenwoordige tijd, en om aan te
tonen, dat deze ons aanwijzingen geven die bruikbaar zijn als leidraad bij de interpretatie van onze
tijd.
Laat mij beginnen met te zeggen, dat het komende rasbewustzijn niet een zuiver Amerikaans voortbrengsel zal zijn, maar zich uit drie factoren zal
ontwikkelen, die elk iets zullen bijdragen tot het
nieuwe type. Dit dooreenweven van drie factoren
om een vierde voort te brengen is een vorm van
groei die mevrouw Blavatsky in ander verband
verklaard heeft. Bij ieder groeiproces zijn er altijd
drie krachten actief, terwijl een vierde in een kritieke toestand verkeert, de vormgevende factor, die
gebaseerd is op de drie en uit hen opkomt. Mijn
suggestie is, dat de drie actieve krachten op het
ogenblik zijn, Amerika, Groot-Brittannië
en India
en dat de opkomende beschaving van het nieuwe
ras aan ieder wat te danken zal hebben, maar
toch van ieder van hen zal verschillen.
En laten we ons nu tot de citaten wenden:

de mensheid en al het andere in de natuur in
kringloop voortschrijden.
Wij hebben van zeven
Rassen gesproken, waarvan er vijf hun aardsche
loopbaan nagenoeg voltooid hebben en hebben beweerd dat elk wortelras met zijn onderrassen en
tallooze familieverdeelingen
en stammen geheel
verschillend was van het daaraan voorafgaande en
daarop volgende Ras" (C.L. II, p. 543; 2e dr. Amsterdam, 1923).

"Er is genoeg gezegd om aan te toonen dat de
ontwikkeling in het algemeen, de gebeurtenissen,

"Derhalve
wereld ....
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"Nu leert de occulte wijsbegeerte dat juist thans
en onder onze oogen de vorming van het nieuwe
Ras en de nieuwe rassen voorbereid wordt, en dat
de vormverandering
in Amerika zal plaats vinden
en reeds in stilte begonnen is" (C.L. II, P: 544).
"Het vijfde Ras zal honderdduizenden
jaren lang
over het zesde heen grijpen, terwijl het tegelijk
met, doch langzamer dan zijn opvolger zal veranderen, die voort zal gaan zijn lichaamslengte, algemeenen bouwen
verstandelijkheid
te wijzigen,
evenals het vierde Ras over ons Arische en het
derde Ras over de Atlantiërs heen gegrepen heeft"
(C.L. II, p. 545).
"Een krachtige polsslag zal trillen in het hart
van het ras dat thans in de Amerikaanse zone
woont, doch wanneer het zesde Ras een aanvang
neemt zullen er geen Amerikanen meer zijn, evenmin als Europeanen, want zij zullen alle een nieuw
Ras en vele nieuwe volkeren geworden zijn".
" .... terwijl de ontwikkeling van het vierde Ras
dit bij de stoffelijke ontwikkeling ervan naar het
laagste punt van stoffelijkheid
voerde, (is) het
tegenwoordige Ras op zijn stijgende boog; en het
zesde Ras zal snel zijn banden van stof en zelfs van
het vleesch ontgroeien". Een van deze citaten geeft
als het ware bij toeval een verwijzing naar India.
is het de menschheid van de nieuwe
van Pätála (de tegenvoeters of de be9

nedenwer.eld, zo~als Amerika in India genoemd
wordt) WIer roepIng en Karma het is het zaad uit
te str~oien voor .<:en toekomstig Ras, grootscher en
heerlijker dan WIJ tegenwoordig kennen. De kringloopen der stof zul~~n ~evolgd worden door kringloopen van geestelijkheid en een volledig ontwikkeld denkvermogen"
(G.L. II, P: 546)_
In deze citaten noemt mevrouw Blavatsky drie
delen van de wereld - Europa, India en Amerika.
Ik wil. in: over.':"<:ging gev~n, dat deze schijnbaar
toev~llIge ver~IJ~Ingen gelIjken op zo veel andere
subtiele aanduidingen
in De Geheime Leer en ons
werkelijk aanwijzingen geven wat betreft de bestanddelen van de beschaving van het nieuwe ras.
Wat moet van psychologisch standpunt gezien de
volgende ontwikkeling
zijn? Ons vijfde wortelras
werk~. op het verstandelijk principe en brengt dit
tot zIJn hoogste punt voor de rondte. Het nieuwe
type moet algemene ideeën leren ontwikkelen
inz!~ht en creatieve verstandelijke activiteit; kor~om,
z~Jn centrum moet in het hogere denkvermogen
lI~gen. Vandaar de bewering van H.P.B.: "De
kr~ngloopen der stof zullen gevolgd worden door
knngloopen van geestelijkheid en een volledig ontwikkeld denkvermogen".
Het vijfde onderras waartoe wij behoren, het zogenaamde Teutoonse
of Noordse ras heeft zeker
zijn taak volbracht voor zover het 't lagere denken
betreft. De nauwkeurigheid
en helderheid
van
waarneming, de zorgvuldige analyses, de bedrevenheid in het hanteren van details en statistieken
a~le zijn het kenmerken, die gelden voor zoveel ge~
ble~en van het industrieel, sociaal en wetenschappelijk werk van vandaag; dit alles getuigt ervan
dat de mens van ons ras boven het organisme van
het concrete denken staat en in staat is het te bespelen zoals een ervaren pianist een piano bespeelt.
Maa:: hij doet het grotendeels onbewust, omdat hij
er mets aan kan doen. Iedereen doet het en ver10

wacht, dat het gedaan wordt. Het is een norm van
het ras. Hij doet het om zijn brood te verdienen,
om bewondering af te dwingen en om zijn gevoel
v~? eIgenwaarde te bevredigen. Hij denkt, omdat
hl] ertoe aangezet wordt en niet omdat hij zichzelf
begrijpt.
Wat het ras tot op heden bereikt heeft, kan men
misschien het best vergelijken met het beeld van
een man die op een plank staat, die twee steile
rotsen verbindt, twee landen die tot nog toe gescheiden waren. De wereld van kama-manas, van
het denken, gestimuleerd, overspannen
of belemmerd door gevoel, door begeerte, ligt aan één kant
van hem. Hij is gewend aan dat land, hij kent er
de weg en indien hij goed geoefend is, kan hij er
een succesvol leven in leiden. Maar hij is een onderzoekend en doelbewust wezen, deze mens, er
niet mee tevreden om slechts zijn ervaringen te herhalen en hij heeft een plank over de kloof geworpen naar de onbekende wereld van abstracties, van
het hoger bewustzijn, de mentale wereld van algemene ideeën, van archetypen. Heden ten dage zien
we overal om ons heen, dat de besten van ons eigen
ras in staat zijn om op grote schaal algemene ideeën
te ontwikkelen, om te denken in meer universele
en minder bekrompen termen dan nog een honderd jaar geleden het geval was.
We ondersteunen niet alleen de plaatselijke instellingen van het dorp of de stad, maar we wonen ook
conferenties bij waar zij die geïnteresseerd zijn in
gemeenschappelijke
problemen in elkaars ervaringen delen en tot algemene vaststellingen komen.
Cricket was een zaak van persoonlijke bekwaamheid en de plaatselijke club. Nu bepalen de regels
van Internationaal
Cricket de activiteiten van de
spelers op het veld van het dorp. Het dagblad met
zijn nieuws van over de hele wereld dwingt zelfs
de gemiddelde lezer om in grotere patronen
te
denken.
Op deze wijze is het vermogen om tot algemene
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gevolgtrekkingen te komen gestimuleerd en geholpen door iedere methode, die de Oudere Broeders
kunnen bedenken om het vereiste resultaat te verkrijgen. Het lagere denken verzet zich tegen deze
druk, want het onvermijdelijke resultaat van meer
algemene ideeën is het opbreken van de kleinere
verstandelijke beelden waaraan de persoonlijkheid
gewend is. Het gevoel heeft zich aan de vertrouwde
denkwijzen gehecht en angst weerhoudt het verstand ervan om nieuwe gebieden te onderzoeken,
angst, dat een ingrijpende aanpassing verlangd zal
worden.
De Oudere Broeders zijn echter geduldig; gedurende de laatste paar honderd jaar hebben ze druk
uitgeoefend. op het denken van het ras, het uitrekkend, waardoor het plooibaar en meer open
werd. Wetenschapsmensen
bekeken de natuurwetten vanuit een algemeen gezichtspunt, filantropen bekeken de rechten van de mens vanuit een
ruimer standpunt. In het begin van de negentiende eeuw voelden we ons zelfs gedrongen om godsdienst vanuit een algemeen gezichtspunt te beschouwen. Teksten in het Sanskriet werden naar
het westen gebracht; Mill, Nietzsche, Schopenhauer,
de Secularisten en de Rationalisten hadden als zware
ploegen de oude denkvormen van godsdienstige
vooringenomenheid
opgebroken. Toen zonden de
alwijze Ouderen van het ras Emerson en de Transcendentalisten, die het veld bebouwden, waarop het
westerse mysticisme zich met al zijn verschillende
leringen heeft ontwikkeld. Sedert 1850 zijn het
Spiritualisme, het Hoger Denken, Christian Science
en tenslotte onze eigen theosofische beweging ontstaan en op het ogenblik zijn de meer ontwikkelde
mensen in het westen in aanzienlijke mate boven
het sectarische religieuze denken uitgegroeid, zoekende naar iets daarvoor in de plaats wat meer redelijk is en meer universeel is toe te passen.
Dit is inderdaad het gebied van Boeddhi-Manas,
het hogere denken. Deze vermetele mens staat op de
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smalle plank tussen het persoonlijk denkvermogen
en het denkvermogen bezield door boeddhi, het universele bewustzijn; de ommuurde velden van zijn
vertrouwd verleden schijnen hem klein en beperkt
toe, maar de nieuwe wereld is vreemd en hij wantrouwt de open en onbeschermde hoogten ervan.
Tot zo ver heeft hij veel oude vormen vernietigd en
is hij losgebroken uit veel oude beperkingen, maar
hij heeft er nog geen helder begrip van hoe de
nieuwe wereld eruit zal zien.
Laten we, voor we verder gaan met profeteren, een
ogenblik nagaan, wat er gebeurt met het rasbewustzijn in Amerika en Groot-Brittannië
en wat deze
landen missen, en laten we ons dan tot India wenden om te zien of dat land het gemis kan aanvullen.
In de Verenigde Staten is het land bijna uitsluitend
bevolkt met pioniers
en afstammelingen
van
pioniers, mensen die niet pasten in het patroon van
de oude wereld en die wegtrokken om hun eigen
wereld te maken. Het nationale leven is tot zeer onlangs er een geweest van voortdurende industriële
expansie. De kwaliteiten die pioniers bezitten en
die tot succes leiden in zo'n omgeving, zijn de snelle,
vindingrijke, recht op het doel afgaande, intelligente methoden van het aanpakken van zaken van
de stoffelijke wereld, waarvoor de Amerikaan met
recht bewonderd wordt. De wortel-stam is Angelsaksisch en het lijkt wel of de Manoe allerlei drijfveren en middelen gebruikt heeft om het levende,
actieve verstand van dat ras dominerend te houden
en om het te ontwikkelen langs lijnen van beweeglijkheid en expansie. Hij heeft de bijmenging van
Latijns, Keltisch en Slavisch bloed gebruikt om het
typisch Amerikaanse denkvermogen meer geïnteresseerd te maken in theorieën en beweeglijker dan
dat van de gemiddelde Angelsakser in Europa. De
interesse in theorieën blijft echter op het practische gericht. Als iemand een nieuw idee of een
nieuwe methode voorstelt, is de Amerikaanse man
of vrouw niet alleen bereid om te luisteren of om
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erover te praten, maar hij wil er ook de proef mee
nemen en vindt allerlei onverwachte wegen om dat
te doen. Als de theorie niet werkt, schrapt hij die
zonder spijt. Intelligentie-testen
b.v., die in E:rropa
jarenlang
slechts een zaak .~an. opvo:dkund~g
en
theoretisch belang waren, zIJn m de industrie gebruikt om arbeiders aan te wijzen voor speciale
taken, bijna van het moment af dat ze waren geformuleerd,
terwijl ze voor dit doel in Engela~d
pas later aangenomen
zijn. De Amerikaanse
hUISvrouw die een radiovoordracht
hoort over "Het
besparen van nutteloze stappen tijdens het koken"
zal direct haar keukenmeubilair
verschikken om te
zien of het beschreven plan werkelijk werkt en als
het haar niet bevalt, zal ze zelf een beter plan
maken.
Het feit dat er tot zeer onlangs altijd nieuwe en
onaangebroken
reserves in het land zijn geweest,
heeft tot gevolg gehad, dat het volk een voo~tdurende verbetering van normale levensomstandigheden verwacht. De Amerikaan
heeft op een stijgende lijn geleefd, met slechts nu en dan :roorkomende
depressies
en heeft het geneesmiddel
tegen industriële kwalen en depressies in zijn eigen
land, en dus in zijn eigen hand, gehad.
Deze toestanden hebben het tweeledig gevolg gehad van hem tot een isolationist te maken en om
hem, als ras, een besef te geven van over een
reserve aan kracht te beschikken. Zijn welbekende
zelfverzekerdheid,
zijn besef van zijn vermogen om
iets te kunnen bereiken, zijn gebaseerd op het feit
dat het volk de grote industriële
expansie gemakkelijk tot stand heeft gebracht. Mod~rne psy~~ol.ogie vertelt ons voortdurend
dat emotlOnel~ vrijheid
een besef van creatief vermogen
met ZIch meebrengt en dit gaat op voor de V~renigde S~~te~.
De Amerikaan is als een modern kind, dat vrijheid
in de kinderkamer
heeft gehad en dat dientengevolge opgroeit met vertrouwen
in zichzelf en in
zijn vermogen om het leven aan te kunnen zoals
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het komt. Terwijl een Engelsman, wanneer hij met
een probleem geconfronteerd
wordt, het vaak niet
gauw aanpakt, de moeilijkheden
ziet en aarzelt met
de woorden "Waarom zou ik", omdat hij weet dat
hij traditie en traagheid in zijn medeburgers
tegen
zich heeft, is de typisch Amerikaanse
reactie een
bijna te gemakkelijk "Natuurlijk
kan dat. Wijs me
hetI"
Het enigszins "rücksichtslose"
en zeer opzienbarende programma
van president Roo~evelt ~m de
industriële
depressies het hoofd te bieden IS een
actueel voorbeeld van typisch Amerikaans denken,
voelen en handelen. Hij kwam aan het bewind in
een crisis; hij liet zijn experts, zijn "Brains Cabinet" komen; hij pikte uit hun theorieën wat hem
goed leek en nam daar de proef mee. Toen de ene
theorie niet de vereiste resultaten
teweegbracht,
ging hij over op een andere, ontsloeg de ene expert
en nam een andere zakenman aan. Niemand weet
wat hij het volgende moment zal doen. Maar het
land als geheel steunt Roosevelt, niet omdat zij op
de een of andere manier iets om zijn theorieën als
zodanig geven, maar omdat zij iemand waarderen,
die in staat is theorieën met schranderheid
te gebruiken
en met behulp
ervan een situatie met
goed gevolg weet aan te pakken.
Het vermogen om de theoretische
kant va~ een
situatie te vatten en het toepassen van een UIteenlopend
aantal mogelijke oplossingen
zijn .kara~teristiek voor de hoger mentale werkzaamheid,
DIt
vermogen, dat in hedendaagse
psychologische
taal
inzicht genoemd wordt, wordt bes~om~d
al~ verschillend van gewone of algemene intelligentie.
De
gemiddelde
Angelsakser in Europa is ee~. zeer intelligent persoon, maar slechts uitzonderlijke
mensen en het zogenaamde
nieuwe
type kinderen
hebben in enige behoorlijke
mate inzicht ontwikkeld. De beweeglijkheid
van het Amerikaanse
denken
ontwikkeld
onder de steeds veranderende
toestanden
van een nieuw land, de vlugheid van
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begrip en het mentale aanpassingsvermogen duiden
alle het meer ontwaakte hoger verstandelijk bewustzijn aan.
De andere kant van de zaak volgt heel logisch uit
dezelfde condities. De Amerikaan heeft een afkeer
van dwang, is wetteloos en soms zeer oppervlakkig
over diep serieuze kwesties. "Laat Europa zich met
zijn eigen zaken bezighouden", zegt hij, "wij zijn
bezig". Terwijl de poging om een nationaal drankverbod door te voeren een voorbeeld was van een
algemeen idee, een hoog beginsel door de wet toegepast op het dagelijks leven, was het zich niet
storen aan dezelfde wet toen die eenmaal bewust
impopulair
werd, heel oppervlakkig
en inconsequent. Mannen en vrouwen uit de intellectuele beroepen, geestelijken, juristen en overheidspersonen
bezochten vaak protestvergaderingen,
kochten onwettig sterke drank en hadden plezier in de grap.
Zeer absurde en kinderlijke argumenten waren voldoende om zichzelf te verdedigen. Zij baseerden
zich voornamelijk op het feit, dat het een dwaze
wet was en in ieder geval niet uitvoerbaar.
Het experiment met het drankverbod laat in ieder
geval het typische van de Amerikaan zeer duidelijk
uitkomen - een onbevreesde bereidheid om een
theorie te toetsen door deze in een vlaag van enthousiasme in de wetboeken van de natie te plaatsen, een afkeer van dwang gelegd op persoonlijke
vrijheid en vindingrijkheid
in het zich verschaffen
van het gewenste de wet of formaliteiten ten spijt,
een zelfde bereidheid om het hele experiment te
schrappen en aan het werk te gaan om de warboel
op te ruimen die hij gemaakt heeft - dit alles in
twintig jaar tijds - hier heb je een voorbeeld van
het Amerikaanse temperament aan het werk in het
groot.
Een dergelijke natie heeft grote mogelijkheden en
kan verbazingwekkende
verschijnselen van snelle
aanpassing laten zien, kan inderdaad "Europa iets
leren", zoals het soms pretendeert - maar het ont16

breekt een dergelijk volk aan de betrouwbaarheid,
de voorzichtigheid
en het volkomen op iemand
kunnen rekenen van de typische Brit. Men kan
Amerikanen gemakkelijk in beweging brengen en
de Amerikaanse massa met zijn gemengde element~.n en wetteloosheid is zowel gevaarlijk als recht op
ZIJn doel afgaand, waarvan lynchpartijen
en het
breken van records getuigenis afleggen. Het ras
kan een factor bij de totstandkoming
van het
nieuwe rasbewustzijn zijn, maar er is nog iets meer
nodig.
De karakteristieke
Britse eigenschappen
zijn te
bekend om veel illustratie te behoeven. "Wij Britten zijn langzaam maar grondig", plegen we te zeggen. In Kipling's roman An Habitation
Enjorced
wenst een eigenaar van een familiegoed in Engeland, zelf Amerikaan van geboorte, snel een brug
hersteld te hebben. Hij kan het niet gedaan krijgen, omdat de houtblokken
eerst een maand of
twee in het water moeten liggen, want dan, zo vertelt hem de oude boswachter, zal zijn kleinzoon er
nog veilig over rijden! Onafhankelijkheid
in denkwijze merkwaardigerwijze
samengaand met trouw
aan familietraditie,
onwil om met iets nieuws te
beginnen en onwrikbaar vasthouden aan een onderneming die men eenmaal begonnen is - dat zijn de
goede en kwade eigenschappen van een Brit.
Zijn onbuigzaamheid is waarschijnlijk ten dele aan
emotionele repressie te wijten. Wedstrijden
op
school - deze grote steun bij de Angelsaksische opvoeding - fungeren als uitlaatklep voor fysieke
energie en geven een prachtige training in durf,
zwijgzaamheid en samenspel, maar ze ontwikkelen
meer de wil dan het gevoel. Zij maken een kind
niet vertrouwd met zijn emotionele natuur. De
gewoonte van het Angelsaksische gezin om elkaar
ertussen te nemen, een gewoonte waar de Latijnse
rassen zo'n afkeer van hebben en die in de Verenigde Staten veel minder voorkomt, neigt ertoe
om de emoties van een gevoelig kind te hekelen en
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hem verlegen en onzeker te maken. Drijf een dergelijke jongen in het nauw en hij zal in zichzelf
de kracht vinden, de een of andere oplossing forceren en die manmoedig tot een goed einde brengen. De opgroeiende jonge Amerikaan is veel rijper
en emotioneel zelfbewuster, maar je kunt dikwijls
minder van hem op aan.
Ontwikkeling
van verstandelijke
onafhankelijkheid en persoonlijke integriteit zijn een natuurlijk
resultaat van het uiterst gespecialiseerde denkvermogen van het ras op zijn best. Ons tegenwoordige
onderras van de Noordse tak is het hoogst ontwikkelde type van de denkende mens van nu. Enkelingen van andere rassen kunnen hem op bepaalde
punten overtreffen, maar wat onafhankelijk
persoonlijk denken betreft heeft de gemiddelde Angelsakser de leiding in de wereld. Hij heeft in Engeland dit vermogen veroverd in oorlogen en strijd
voor persoonlijke vrijheid in godsdienst, politiek
en sociaal leven en zijn worsteling hiervoor is bewuster, vastberadener en succesvoller geweest dan
in andere landen. Het is juist deze klaarheid en
als men wil, vastheid van zijn verstandelijk lichaam,
die hem in staat stelt de wil op te brengen om zich
op zaken in de stoffelijke wereld te richten, wat
hem de vasthoudendheid
van een buldog geeft;
deze vasthoudendheid
wekt zowel vertrouwen als
spot op. Naturen die emotioneel vrij zijn en mentaal buigzaam hebben veel meer moeite om consequent een houding vol te houden of om door te
zetten tot een bepaald resultaat is bereikt; het
denkvermogen verandert sneller van richting en de
stuwkracht van de wil tot het bereiken van een
bepaald doel wordt gemakkelijker afgebogen. De
emotionele repressie van de Engelse schooljongen
kan of is werkelijk slecht voor zijn zenuwen, maar
wanneer hij aan een neurose ontsnapt, heeft het
dit goede, dat juist zijn gebrek aan beweeglijkheid
hem betrouwbaar maakt, in staat om tot het uiterste vol te houden en om er met een laatste red-

18

middel door te komen, terwijl een ander de moed
zou verliezen en falen. Wij zijn terecht trots op
dit ras-kenmerk en het is van buitengewoon belang,
dat de nieuwe psychologie, welke emotionele vrijheid ze ons ook mag brengen, niet de onafhankelijkheid van oordeel en de persoonlijke integriteit
zal verzwakken, wat de wezenlijke bijdrage van
Groot-Brittannië
aan de cultuur van het nieuwe
ras kan zijn.
Het begint tegenwoordig steeds duidelijker
te
worden dat Groot-Brittannië
en Amerika schouder
aan schouder moeten staan, als er de een of andere
economische of politieke oplossing gevonden moet
worden voor de moeilijkheden in de wereld. Politieke en economische omstandigheden worden aangewend om een nauwere betrekking tussen de twee
te forceren dan een zelfde taal en achtergrond tot
stand kan brengen. Amerikanen hebben Engelsen
altijd gerespecteerd en hechten meer waarde aan
de traditie van het oude land dan soms schijnt,
hoewel ze dikwijls ongeduldig worden over de
Britse traagheid.
Groot-Brittannië
is altijd een
bedevaartplaats voor goede Amerikanen geweest en
menig dorpskerkje bewaart gedenktekenen
aangebracht ter ere van het geslacht door leden van de
familie die nu aan de andere kant van de oceaan
leven. Deze kleine bijzonderheid is niet alleen pit. toresk en romantisch, maar heeft ook een betekenis
uit een oogpunt van ras en van sociaal leven. Het
zou een diepere vermenging van oude en jonge
culturen zeer kunnen vergemakkelijken.
Maar laten we nu eens een ogenblik veronderstellen, dat president Roosevelt of iemand anders tot
de opzienbarende ontdekking zou komen, hoe een
Angelsaksische natie als een industriële eenheid
met succes geregeerd kan worden en Amerika,
Groot-Brittannië
en het Imperium zouden hieraan
meedoen. Het resultaat in de wereld zou een verdere coördinatie en snellere industrialisering
zijn
door een samengaan van Amerikaanse stuwkracht
19

I
en Britse grondigheid. Veel versleten gebruiken en
materiaal zouden afgedankt worden en werkbesparende uitvindingen zouden overal, zelfs in de
g.e,,:one huishouding, ingang vinden, niet om ideaIistische redenen, maar omdat het meer geld in het
laadje zou brengen. Bruikbare ideeën en patenten
zouden op veel grotere schaal uitgewisseld worden
en een veel vrijer gevoel van een belangengemeenschap onder volkeren in het algemeen zou het
resultaat zijn.
Op die wijze worden wij allen in hoge mate creatieve, actieve, bezige, of amusante mensen, met
verkorte werkuren en hogere lonen, met een door
de Staat gegarandeerde levensstandaard, met kosteloze opvoeding van de wieg tot de universiteit, met
een Europa en de wereld dwingend opgelegde politiemacht en zonder oorlog. Dit wordt alles gedaan
in de echte Brits-Amerikaanse geest om het uiterste
uit het leven te halen alsof het een zakenaangelegenheid van practische aard is. Maar wat dan?
Wat zullen we doen met vrije tijd, opleiding en
comfort? Hebben we alleen dat nodig om gelukkig
te zijn?
De mens, symbool van de mensheid, die we beschouwden als te staan op de verbindende plank
tussen het lagere en het hogere denken, is bijna
klaar om deze vraag ontkennend te beantwoorden.
Over de gehele wereld hebben hij en zijn soort,
ondanks de malaise, hun toenemende beheersing
van tijd en ruimte en hun natuurlijke hulpbronnen
gebruikt om het gerieflijker te hebben en om zichzelf te amuseren. De toenemende krankzinnigheid,
het ongelukkig zijn van zovelen die het ruim of
zelfs overvloedig hebben, de oorlogswaanzin van
de volkeren kenmerken ons onvermogen om een
oplossing voor persoonlijke of nationale problemen
te vinden, wanneer we enkel aandacht geven aan
het materiële niveau. Onze ontevredenheid en het
gebrek aan klare doelstelling in persoonlijk en
nationaal leven zijn gevaarlijk 'en duiden, uit een
20
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oogpunt van ras gezien, op een kritieke periode.
Het is niet werkelijk menselijk om onze krachten
geheel te wijden aan eigen genoegens of industriële
expansie. Zowel wetenschappelijke
vindingen als
de zucht om sensatie te ondergaan moeten hun
plaats weten als dienaar van de ware mens en niet
als meester of dictator.
Bertrand Russell (The Scientific Outlook, p. 270)
zegt: "In de ontwikkeling van de wetenschap heeft
de machtsimpuls in toenemende mate de overhand
over de liefdesimpuls", en ]ulian Huxley merkt op:
"De mens heeft door de wetenschap de beschikking
gekregen over fabelachtige en onvoorstelbare krachten, toch is men het er volstrekt niet over eens hoe
ze te gebruiken" (What Dare I Think, p_ 124)_
Er is behoefte aan een stelsel, aan een filosofie,
aan een wetenschappelijk te verdedigen religie, die
ons het menselijk wezen laat zien, niet als een
robot in een gemechaniseerde maatschappij, maar
als een bewust, liefhebbend, creatief wezen, dat bij
machte is zijn innerlijk leven voortdurend te verruimen en te verrijken door het sociale contact met
de wereld en zijn medemensen.
En daarvoor is onze derde factor, de geestelijke
cultuur van het oosten, van wezenlijk belang.
Ik geloof dat heden ten dage alleen het beste
van de Hindoese traditie ons deze inspiratie zal
kunnen geven. Er is niet enkel behoefte aan algemene ideeën, aan een theoretische uiteenzetting
van religieuze eenheid en individuele verdraagzaamheid, ideeën, die de Theosofische Vereniging
tracht te verbreiden, maar ook aan het in zich opnemen van iets, specifiek voor het Hindoese ras,
van de werkelijke culturele invloed van de religie
zoals die door de oprechte Hindoe wordt beleefd.
Zijn religie doordringt alles. Er is geen strijd tussen
geloof en wetenschap, dagelijks leven en zondag,
filosofie en levenswijze in de practijk. De opbouw
van zijn huiselijk leven en van zijn gedragsregels,
evenals van zijn filosofie en van zijn wetenschap,
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zijn op een algemeen erkend geestelijk fundament
gebaseerd. Al deze dingen vloeien uit zijn geestelijke overtuiging voort en zijn daarin geworteld.
Voor hem zijn de theorieën waarover op de theosofische podia gesproken wordt, de achtergrond
van zijn leven; zijn gezinsleven en zijn gewoonten
zijn ervan doordrongen.
Door een dieper begrip van wat religie voor de
cultuur van India heeft gedaan en door een steeds
toenemende uitwisseling tussen oost en west staat
het nieuwe ras op het punt zich zijn meest wezenlijke factor te verwerven. Het is begrijpelijk dat dit
zo moet zijn, omdat onze Arische traditie haar
wortels in het oosten heeft en haar wortelstok nog
leeft in de beschaafde Brahmin van nu. Dit is geen
dooreen lopende mengeling van sterk uiteenlopende
invloeden, maar een terugkeer tot de bron om
nieuw leven te geven aan zekere verwaarloosde aspecten van ons sociale leven.
Gewend als de gemiddelde
westerling is aan
kwezelarij en het bij uitstek aanspraak maken op
prioriteit onder godsdienstige secten, maken de religieuze theorieën van de Hindoe op hem een verbazingwekkend
verdraagzame
indruk. Religie is
voor de Hindoe het zoeken naar waarheid, een bewuste realisatie van de zijde van het individu van
de aard van het universum; en de vereniging van
zijn hele wezen met het universele leven is het
einddoel van de religieuze mens. Alle wegen staan
voor hem open, alle theorieën kunnen bij tijden
van nut zijn, daar het oneindige niet in één vorm
tot uitdrukking gebracht kan worden.
Daarom worden de zes systemen van Hindoese
filosofie, reikend van het materialistische
en het
agnostische standpunt
tot het verheven geestelijk
standpunt van de Vedanta, alle als religieus beschouwd. Het is een wetenschappelijke benadering
van religie om religieuze ervaring als een universele behoefte te zien en om de vormen waarin deze
behoefte zich uitdrukt, als even zovele bewijzen te
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zien voor het feit, dat eraan ten grondslag ligt.
Ik ben niet persoonlijk bekend met het leven en
de idealen van de Indiër, daarom zal ik professor
Radhakrishnan,
hoogleraar aan de Universiteit van
Calcutta, citeren, die in 1932 een serie lezingen in
Oxford heeft gegeven over "The Hindu View of
Life" (De levenskijk van een Hindoe). Hij wordt
zowel in India als in Europa als een bijzondere
persoonlijkheid beschouwd, die staat voor het beste
wat India ons heeft te geven. Bij het lezen van zijn
boeken komt de westerling tot het besef, dat de
Hindoese cultuur precies tegenovergesteld is aan
westerse waarden. Prof. Radhakrishnan
zegt b.v.,
dat voor de Hindoe "alles in de wereld van waarde
is, daar het leidt tot de realisatie van het Zelf"
(p. 61). "De wereld wordt niet zozeer ontkend als
wel opnieuw geïnterpreteerd"
(p. 66). Hij is van
mening, dat "de verheerlijking van het economische
tot een gestadige degradatie van karakter zal leiden". Voor de Hindoe bestaat er geen dualiteit tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke;
het
geestelijke is in het natuurlijke opgenomen. "De
Hindoese geest is die levenshouding, die de oneindige verschillendheid van de zichtbare en aan het
tijdelijke gebonden wereld nauw verbonden en ondersteund ziet door de onzichtbare en eeuwige
geest" (p, 124).
Het gevoel van eenheid achter de verscheidenheid
van vormen is de grondslag van het leven van de
Hindoe. "De Hindoe erkent één geest, hoewel er
verschillende namen aan worden gegeven. In zijn
maatschappelijke
economie kent hij vele kasten,
maar slechts één maatschappij. De bevolking telt
vele rassen en stammen, maar allen zijn door eenzelfde geest met elkaar verbonden. Ofschoon vele
vormen van huwelijk toegestaan zijn, wordt er maar
één ideaal mee beoogd. Er bestaat een eenheid in
doelstelling, die aan de veelzijdige vertakkingen ten
grondslag ligt".
Religie wordt beschouwd als "een inzicht in de
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aard van de Werkelijkheid" (p. 15). Daarom komt
men tot de erkenning, dat kennis ~an Go.~ zi~h
ontwikkelt (p. 31) en dat alle opvattmgen tIjdelijk
hun waarde hebben (p. 32). De juiste manier om
het primitieve geloof van welke groep ook te verfijnen is het vooroordeel van het denkvermogen te
veranderen. Want de wijze waarop het indi,:~d~
God ziet, hangt af van wat voor soort mens hIJ IS
(p. 43). Wanneer het geestelijk leven zich verlevendigt, verandert het geloof vanzelf. Zo wijdt de Hindoe die religieus wordt, zijn leven aan het zoek~n
van de werkelijkheid, het zoeken va? ~e Waarheid
en op welke wijze hij ook tot ..aanbld~mg ~?mt of
welke vorm van meditatie hIJ gebrUIkt, hIJ weet,
dat het Goddelijk leven in hem evengoed alle
andere vormen bezielt. Dit doet hem tegenover
andere vormgevingen verdraagzaam zijn.
Dank zij deze diepzinnige motivering worden alle
vormgevingen aanvaard als zijnde van voorbijgaande aard en slechts van waarde als middelen tot het
doel. Het leven van de beschaafde Hindoe van middelbare leeftijd is geheel vervuld van geestelijke en
niet van materiële dingen. Karma, de grote wet
van het evenwicht in menselijke aangelegenheden,
zal ieder precies het hem toekomende geven, rijkdom of armoede, ziekte of gezondheid. Vandaar
dat er geen behoefte is aan strijd of aan hartstochtelijke hevigheid in de veranderlijke
wereld
van de stof. De diepste gevoelens zijn voorbehouden aan persoonlijke banden, die leven na leven
voortduren en aan de toewijding voor de geestelijke leraar of de Goddelijke Heer. De dienst aan
de mensheid is een religieuze plicht en iedere hooggeplaatste Hindoe erkent het recht dat zijn medebroeders op hem hebben. Schoonheid en waardigheid van gedrag worden van jongs af geleerd. Beide
zijn zij ware openbaringen van de geest, en wij zijn
immers op aarde om de geest tot openbaring te
brengen.
Er bestaat een grote eerbied voor degenen die
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speciale pogingen doen om geestelijk inzicht te verkrijgen. De heilige man is in India een specialist
die een reeks bekende fysieke en psychische experimenten aan zichzelf voltrekt teneinde zijn denkvermogen en zijn lichaam in een toestand te brengen, die hem in staat zal stellen de waarheid te
weten omtrent zijn eigen geestelijk centrum en de
meer verborgen wetten der Natuur. Hindoeïsme
heeft lang geleden het denkvermogen aangewezen
als de oorzaak van geopenbaarde vormen. Het individuele denkvermogen veroorzaakt het gedrag van
de persoon en het universele denkvermogen het
gedrag van het universum. Vandaar dat de heilige
man door het begrijpen van de werkelijke relatie
tussen lichaam, denkvermogen en geest in zichzelf,
in staat is tot het begrijpen van de diepere wetten
van de Natuur en zichzelf kan wijden aan de vervulling van die wetten.
Vandaar dat de Hindoe een heilig man niet beschouwt als een vreemde kwibus die zichzelf afwendt van de werkelijkheid en van het gezond
verstand om maar een imaginair geluk te zoeken.
En als een heilig man van zichzelf zou verklaren
los te zijn van de behoeften van het lichaam, zou
hij dit geen bedrog of aanstellerij vinden. Hij zou
het zo zien, dat deze man begonnen is aan een
zoeken, dat onvermijdelijk ook eens voor hem weg. gelegd zal zijn en dat deze Yogi of heilige man die
op dat ogenblik gereed is het voorbijgaande op te
geven voor het Eeuwige, met eerbied behandeld
moet worden en zo goed mogelijk verzorgd moet
worden door hen die nog niet gereed zijn voor zo'n
volkomen verzaking van alles ter wille van het
streven naar waarheid. Het wordt echter het gezinshoofd, de jongeling, de soldaat of de staatsman niet kwalijk genomen, dat hij geen Yogi wordt.
De handelsman heeft zijn plicht te vervullen, evenals de ouders, het kind en de straatveger. Zij maken
integrerende delen uit van een geheel, de organische
eenheid waarin ieder even noodzakelijk is voor de
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ander. "Hindoeïsme heeft de ruime veelomvattende eenheid van een levend organisme met een
bepaalde gerichtheid"
(op. cit., P: 41). En deze
bepaalde gerichtheid is een gerichtheid op de ontdekking van de werkelijkheid, op de wereld van
de geest.
Aan de andere kant heeft de medaille haar keerzijde. Als geest eeuwig is en stof tijdelijk, worden
materiële zaken van minder belang geacht en aan
verwaarlozing blootgesteld. Een Hindoe heeft zeer
weinig gevoel voor tijd en brengt westerlingen tot
wanhoop door nooit precies te doen wat hij zegt
dat hij zal doen en door het nooit op tijd te doen.
Als Karma het Universum beheerst, wordt de menselijke verantwoordelijkheid
tot een minimum
teruggebracht. In de ontwikkeling van een rasbewustzijn dat geconcentreerd is op het hoger zelf,
dat beweeglijk en metafysisch is, verrijkt door het
verzonken zijn van generatie
op generatie
in
schoonheid en symboliek, wordt de mogelijkheid
om zich met details bezig te houden verzwakt, terwijl
men ertoe neigt het belang van efficiency in persoonlijke zaken over het hoofd te zien, wat zelfs
kan leiden tot het veronachtzamen
van persoonlijke integriteit. Er zijn natuurlijk prachtig georganiseerde huishoudens in India en personen die zich
zeer van hun verantwoordelijkheid
bewust zijn,
maar het ras als geheel heeft in het westen de naam
inefficiënt en oneerlijk te zijn, omdat onze wijze
van denken en doen in deze zaken volkomen van
die van de Hindoe verschilt.
Zou het mogelijk zijn om uit het sociale leven van
de Hindoe het religieuze ideaal over te nemen, de
beredeneerde, wetenschappelijke
aanvaarding van
de geestelijke realiteit als noodzakelijke
achtergrond van het leven, om dat te doen versmelten
met de Angelsaksische aard op een wijze dat het
beste van de beide rassen de overhand zal hebben?
Is het mogelijk dat de westerse belangstelling voor
tweederangs yogis en prestaties op hatha yoga ge-
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bied een aanwijzing is voor een werkelijke behoefte
aan echte yoga, een uitdrukking van een werkelijk
hunkeren van het westen naar iets van de ervaring
en de daaruit voortvloeiende
zekerheid omtrent
geestelijke dingen, die een oosterling, zelfs als hij
een charlatan is, zo gemakkelijk mededeelt?
Laat mij een ogenblik profetisch mogen zijn en
het type mens mogen voorspellen, dat uit een dergelijke vermenging ontwikkeld zou kunnen worden. Herinner u H.P.B:s uiteenzetting, dat er in
dit nieuwe ras geen Amerikanen, geen Europeanen
en, zou ik eraan willen toevoegen, geen Hindoes
zullen zijn. Vanuit een drievoudige basis zal er iets
nieuws ontstaan, een afwijkend ras-type, de mensheid van het zesde wortelras.
De geestelijke aard van de mens zal vanzelfsprekend als basisfactor bij alle persoonlijke en sociale
regelingen aangenomen worden. Dit zal het geval
zijn, deels omdat het denkvermogen van het hele
ras meer in staat zal zijn om zich met abstracte
denkbeelden bezig te houden, waardoor het zich
gemakkelijker van geestelijke ervaring bewust zal
zijn en deels omdat een steeds toenemend aantal
op de voorgrond tredende personen de wetenschappelijke benadering
van religieuze ervaring die
karakteristiek is voor de Hindoes, zullen hebben
bestudeerd en gebruikt. Zij zullen in staat zijn hun
experimenten in termen van oorzaak en gevolg uiteen te zetten en de creatieve kracht van de geest
te tonen in een veranderd gedrag en meer bekwaamheden in het dagelijks leven. Wij - want
wij zullen daarbij zijn - zullen niet wegzweven
naar geestelijke hoogten die in geen enkele betrekking staan tot de problemen van het dagelijks
leven, of ons terugtrekken in kloosters waar routine
de noodzaak om aandacht te besteden aan stoffelijke zaken tot een minimum terugbrengt, maar we
zullen het als vaststaand aannemen, dat het Zelf
in ieder de ware en geestelijke mens is, terwijl het
enig werkelijk belangrijke in het leven is dit Zelf
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gelegenheid te geven om zijn krachten vrijelijk te
ontplooien. Wij zullen het Zelf als ons vast creatief centrum erkennen en er een beroep op doen
zich op verlichte en nuttige wijze met dagelijkse
problemen bezig te houden, terwijl we het door
langdurige ervaring in vele levens verkregen gezichtspunt van het Zelf, zijn kijk op de relatie tussen geest en stof, als practisch en nuttig zullen
accepteren. De geest heeft schoonheid van vorm
nodig - best, laten we die dan scheppen! De geest
heeft ruime ervaring nodig, uitgebreide contacten,
een all-round opvoeding van zijn lichamen. Goed,
we zullen onze opvoeding, ons bedrijfsleven en ons
gezinsleven laten voorzien in deze behoefte. Maar
de geest zal niet ten koste van het stoffelijk leven
gezocht worden. Er zal geen streven zijn om verplichtingen en werkzaamheden te ontvluchten. De
oudere mystiek-religieuze
leringen kweekten de
neiging aan om zich uit de stoffelijke wereld terug
te trekken, alsof geest in horizontale lijn boven stof
zou staan en alleen ervaren zou kunnen worden
door boven de grovere stof uit te stijgen. Het
nieuwe bewustzijn zal in de stoffelijke vormen een
openbaring van de geest zien, zal de invloed van
de geest in verticale lijn tot op het stoffelijk niveau
tot uitdrukking brengen.
"Uw Koninkrijk kome, Uw Wil geschiede op de
aarde gelijk in de hemelen".
Bij deze poging zal de zesde-ras mens geholpen
worden door openheid en oprechtheid op het mentaal-emotionele niveau. De nieuwe psychologie zal
haar werk gedaan hebben in huis, in school, in
geneeskunde en in industrie. Wij zullen allen meer
of minder psychologisch zijn, in de zin van een zich
bewust zijn van elkaars gevoelens en gedachten en
op die wijze wordt openhartigheid
als iets vanzelfsprekends beschouwd. Het zal geen nut hebben
iets voor te wendenl Ongetwijfeld zal er lijden zijn,
jalousie, woede en lelijkheid, maar we zullen er
eerlijk voor uitkomen, met de Amerikaanse open-

heid en het snelle reactievermogen op nieuwe situaties en gelegenheden. De Britse aard zal als bijdrage leveren een zeker geduld en vasthoudendheid in de moeilijke taak om de impulsen van de
geestelijke mens in de stoffelijke wereld tot verwezenlijking te brengen. Het stabiele Angelsaksische
denkvermogen zal flexibeler worden, maar toch een
zekere hardheid behouden om aan de stroom van
de geestelijke impuls vastheid te geven en om op
die wijze die stroom met goede gevolgen in de stoffelijke wereld tot openbaring te brengen. De Angelsaksische kolonisten waren en zijn beroemd voor de
moed, de volharding, de onbuigzame wil, waarmee
ze stoffelijke moeilijkheden te boven kwamen en
vreemde en onbekende
landen in hun macht
kregen. In het nieuwe ras zullen al deze kwaliteiten
nodig zijn om de nieuwe wereld van het hogere
denken te onderzoeken en te ordenen. Wanneer
we eenmaal de innerlijke werelden en hun wetten
als basis voor onze ontplooiing accepteren, zal de
kracht van de levens impuls van die wereld ons alles
geven, wat we aan enthousiasme en kracht nodig
hebben. Onafhankelijkheid
van denken, Brits gezond verstand, zullen van buitengewoon veel nut
zijn bij het in stand houden van een helder verstandelijk centrum om daarvoor de wetten van het
innerlijk leven waar te nemen en deze vorm te
geven als leidraad voor het gedrag in de stoffelijke
ervaringswereld.
Berust dit alles op louter fantasie? Ik geloof het
niet. Niet alleen komen Groot-Brittannië
en
Amerika dichter naar elkaar toe in deze tijd, maar
ook voorzien een toenemend aantal boeken, tijdschriften en lezingen in de behoefte om oosterse
cultuur te bestuderen en er iets uit over te nemen
wat ons ontbreekt. En, wat het belangrijkste van
alles is, er is een nieuw type mens aan het verschijnen in Amerika, Australië, Europa en India. De
kritieke periode waarin we leven, de nauwere betrekkingen tussen oost en west, de volkeren uit het
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noorden en de Latijnse volkeren, hebben overal
rondom ons een nieuw type voortgebracht,
zeer
intelligent, zich verstandelijk overal rekenschap van
gevend en emotioneel levend. Zij zijn oneerbiedig
maar toch verdraagzaam,
menselijk maar toch uit
op ervaringen,
terwijl ze bereid zijn oneindige
moeite te doen om zichzelf en de wereld beter te
leren kennen en altijd op zoek zijn naar effectieve,
verhelderende
algemene ideeën. Emotioneel zijn ze
.zich veel meer bewust van zichzelf dan de oudere
generaties en zij houden zich intensief bezig met de
bespreking
van hun eigen en anderer gevoelens,
voorkeuren
en verlangens.
De openhartigheid
in
woordkeuze van deze mensen van de nieuwe tijd,
van jong en oud, gaat de Victoriaan door merg en
been. De Edwardiaanse
mens is geneigd dit enkel
als een houding van rebellie te beschouwen,
wat
het inderdaad
in de dagen van Edward dikwijls
was. Maar de werkelijke mens van de nieuwe tijd
is niet langer een rebel. Hij houdt bepaaldelijk van
eerlijkheid in spreken en handelen. Hij kan rusteloos en onbevredigend
zijn, maar ik zou een duidelijk onderscheid
willen maken tussen hen, die om
persoonlijke
of karmische redenen nog enkel opstandigen
zijn en die veel gracieuzere,
zekere en
verbazingwekkende
jonge mensen die deze incarnatie zijn ingegaan met een goedgevormd
vermogen tot hoger mentale werkzaamheid en een bepaalde vorm van helder, gezond verstand, waardoor zij
zich onvermijdelijk
een nieuwe weg banen dwars
door de oude muren van gewoonte en vooroordeel
heen en ongedeerd, verzacht en rijp te voorschijn
komen uit wat voor velen schokkende en bezoedelende contacten zouden zijn.
Zij zijn de sterken - waarschijnlijk pioniers gezonden om de .weg te b~n~n '. De innerlijke aanraking
met hun eigen realiteit
IS krachtig en doet hen
doorzetten: Maar ~.r zij~ vele.n die niet zo volledig
van de nieuwe tijd zIJn, die instaan tussen het
directe, echt intuïtieve type, dat werkelijk in staat
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is zich een weg te banen en de oudere groep, die
leefde vanuit conventies en dwang van buiten af.
Want zij vinden nergens richtlijnen hoe ze naar de
nieuwe vorm toe kunnen groeien, hoe ze het innerlijk oog kunnen openen en de werkelijkheid
in
zichzelf kunnen aanraken - en toch zijn de oude
wegen hun van geen enkel nut. Zij verlangen intens
naar
geestelijke
ervaring,
maar
staan dikwijls
kritisch, zelfs vijandig, tegenover een bepaalde godsdienstvorm.
Zij zijn zich helder bewust van lijden
en verdrukking
en bereid om vurig te strijden om
die weg te nemen, toch storten zij zich, wanneer
het drogbeeld van de ideale economische of nationalistische staat op dit of dat scherm wordt geworpen, blindelings in verlaten woestijnen van alleenheerschappij,
gewapende
macht, onverdraagzaamheid en sociale haat in hun poging om het te bereiken.
Kunnen we in onze Theosofische
beweging niet
wat meer expliciet zijn en een leidraad verschaffen voor deze naturen, een leidraad, die niet alleen
de imaginatie
zal doen ontvonken
en het denken
zal overtuigen, maar even goed de geest voedsel zal
geven?
In de propaganda
die onze beweging gedurende
vijftig jaar heeft gevoerd, hebben we religieuze verdraagzaamheid
gepropageerd
en het westen een
idee van religieus geloof en religieuze ervaring aangereikt, waarin een redelijk mens zeer wel kan geloven.
Los van de algemene ontwikkelingslijn
van het
ras, is het in deze tijd nodig te laten zien, dat ieder
mens in zijn eigen natuur het practijkmateriaal
heeft om wijzer te worden omtrent de zin van het
leven en het doel van ons bestaan hier. Op de
wetenschappelijke
benadering
van religieuze
ervaring zou voortdurend
de nadruk gelegd moeten
worden, het feit dat de mens door een geduldig en
gericht pogen de waarheid omtrent zijn innerlijk
centrum kan ontdekken,
vrede kan vinden temid-
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den van rusteloosheid, visie waar anders duisternis
is. Als de blinde de blinde leidt, hoe groot is dan
hun duisternis! Maar de erkenning van de innerlijke mens als de bron van inzicht, vreugde en
kracht moet tot de huidige wereld komen via ervaring, niet via autoriteit. Krishnamurti komt hiervoor met kracht op in al zijn leringen.
De traditionele yoga training van het oosten verschaft in experimentele vorm wetenschappelijk gefundeerde oefeningen, waardoor de mens zijn vermogen om direct contact met de werkelijkheid te
maken, kan ontwikkelen. Hij kan de ervaring niet
door de oefeningen creëren, maar hij kan er zich
op voorbereiden.
De wezenlijke trekken van deze westerse yoga zijn
ontstaan uit de combinatie van de practische Angelsaksische aard met het Hindoese ideaal. In de eerste
plaats, de erkenning van een eenheid scheppend
geestelijk centrum in elk menselijk wezen en de
regeling van het leven van dat centrum in overeenstemming met het beste uit de Hindoese overlevering; in de tweede plaats, het vrij maken en
verhelderen van denken en voelen langs de lijnen
van de jongere geslachten en de nieuwe psychologie, een aanvaarding van de veel opener en openhartiger persoonlijke manier van aanpakken van de
Amerikaan en de typische mens van deze tijd; en
in de derde plaats, een vastbesloten wijden van de
hele aard aan de eenmaal begonnen taak in een
werkelijk Britse geest - de geest van de Brit, die
tenslotte het besluit heeft genomen er iets aan te
doen om inzicht te verkrijgen en bereid is de geestelijke waarden op grondige wijze toe te passen in
de details van het dagelijks leven.
Waarin zal dit alles verschillen van wat ons geleerd is in "In de Buitenhof"?
Het is meer een
verschil in gradatie dan een verschil in soort. Het
pad van leerlingschap wordt mogelijk door het ontwaken en de ontwikkeling van egoïsch bewustzijn
en de voorhoede van het ras nadert dit stadium.
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Daarom zijn het de eerste beginselen van het Pad
die in heldere, practische en begrijpelijke termen
uiteengezet dienen te worden, niet als behorend tot
een cultus of tot een esoterische school, maar als
nuttig materiaal, waarmee een ongelukkig, onbevredigd mens van deze tijd kan experimenteren.
Laten we met hem spreken over de beheersing van
zijn denkvermogen, omdat hij alleen door zich bewust te worden van de wetten van het denken ten
volle zijn creativiteit kan ontplooien, zijn zelfexpressie op gunstige wijze kan leiden en een creatieve intelligentie op de problemen van het dagelijks leven kan richten, in staat om op efficiënte
wijze tot de oplossing ervan bij te dragen. De
oudere theosofische literatuur weidt te dikwijls uit
over het doden van de emoties en te weinig over
hun veredeling en vrijmaking. In de hogere stadia
van het Pad kan het inderdaad noodzakelijk zijn
om persoonlijke gevoelens te transcenderen,
het
gehele persoonlijke leven op te breken en het op
één lijn met de egoïsche natuur te herscheppen,
maar de wereld als geheel is hier nog niet aan toe.
De mensen van deze tijd echter zijn gereed voor
en zelfs verlangend naar de een of andere sleutel
tot het bevrijden van de emoties en het gebruiken
ervan zonder de fysieke en geestelijke gezondheid
in gevaar te brengen. Een discipline die een denkend mens in staat zou stellen zich van zijn gëvoelens bewust te worden, er los van te staan en ze
toch met een intens genoegen te gebruiken, zou
vele volgelingen vinden. Ook voor de lichamelijke
opvoeding kunnen we aanwijzingen geven. Vreemde zenuwaandoeningen
komen steeds meer voor en
worden steeds minder begrepen door de orthodoxe
geneeskunde. Eenvoudig, practisch onderricht met
betrekking tot de relatie van het etherisch lichaam
met het stoffelijk lichaam, het gebruik van diepe
ademhaling en ontspanning, het bewuste oplossen
van zenuwspanning door suggestie en het resultaat
daarvan op het etherisch lichaam - dit alles zou33
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heven tot een meer geestelijke zienswijze door invloeden van India.
Ik heb getracht aan te tonen, dat deze ontwikkeling in werkelijkheid heden ten dage om ons heen
plaats vindt en dat de beoogde dooreenweving van
deze ras factoren bevorderd kan worden door de
tendensen te zien en het onze bij te dragen tot de
verwezenlijking ervan. De elementen voor de opbouw van een nieuw ras zijn alle om ons heen aanwezig, maar missen een coördinerend
beginsel.
Kunnen we als Vereniging niet in deze tijd onze
functie vervullen van experimentele voorpost van
het nieuwe rasbewustzijn - en dat maakt deel uit
van het doel waarmee de Vereniging werd gesticht
- door ons een zo helder mogelijk beeld te vormen
van het nieuwe rastype en een discipline uit te werken, een vorm van yoga, die geschikt is>voor westerse
mensen en die deze los van elkaar staande factoren
in harmonie met elkaar en tot gezond functioneren
zal brengen? Het materiaal is op het persoonlijk
niveau in overvloed aanwezig. Iedereen wenst tegenwoordig vrijheid van zelfexpressie en iedereen heeft
waardering voor practische efficiency en grondigheid.
Wat de wereld nodig heeft, is zekerheid te verkrijgen over de geestelijke factor in het leven. Als we
de mens van nu kunnen helpen dit tot een feit-in
zijn nieuwe bewustzijn te maken, zullen vele andere
factoren vanzelf hun plaats vinden.
Dit is geen theoretische kwestie. Het is van onmiddellijk belang. De oplossing van het huidige
wereldprobleem hangt, zoals denkende mensen nu
erkennen, niet af van enige bijzonder stelsel of plan,
maar van de groei naar een nieuw gezichtspunt, een
overtuigd aanvaarden van wereldeenheid als een feit
om zich mee bezig te houden en niet alleen een product van fantasie, een ideaal dat men niet ernstig
hoeft te nemen.
Iedere persoon die het begrip van het geestelijk
leven, dat wij allen gemeenschappelijk
delen, tot

den we kunnen geven en het zou direct inslaan.
Maar laten we dit strikt scheiden van het najagen
van psychische opwinding en astrale sensaties. De
populariteit
van de pseudo-yogi, de werkzaamheden van op zichzelf gerichte beoefenaren van
zwarte magie komen al te veelvuldig voor. Het
dharma van onze Vereniging is op het ogenblik
zeker dergelijke tendensen te neutraliseren en aan
het westen opnieuw in moderne bewoordingen de
oude lering te geven, dat de weg tot vrede en verheugenis de weg is van in stilte groeiende zelfbeheersing en zelfbewustzijn.
En laten we deze discipline van het individu in
verband brengen met de behoefte van het ras. "De
verheerlijking van het economische zal tot een gestadige degradatie van karakter leiden", zegt prof.
Radhakrishnan.
Als ons ras iets voor de toekomst
wil bijdragen, dan moet het zich radicaal omschakelen en het geestelijke eerbiedigen. Aan die bron
alleen kunnen we als individuen de moed en de
zekerheid ontlenen, die zo nodig zijn om de wereld
van de oude wegen te leiden naar de nieuwe. Er
zijn heden ten dage stelsels in overvloed - wat
ontbreekt
is een verandering
van innerlijke
houding.
Ik wil in het kort de redenering weergeven die ik
hier voor u heb ontvouwd en de gevolgtrekkingen
ervan.
Mevrouw Blavatsky heeft er in De Geheime Leer
op gewezen, dat de kritieke periode waarin zij
schreef en waarin wij nog leven, de ontwikkeling
van een nieuw type ras ten doel heeft. Terwijl de
fundamentele overgang naar het bewustzijn van het
Zesde Wortelras duizenden jaren zal nemen, maakt
de overgang van het vijfde naar het zesde onderras snelle voortgang. Haar opmerkingen doen vermoeden, dat dit onderras een ontwikkeling zal zijn
van Angelsaksische kwaliteiten tot een vrijere emotionele en hoger mentale expressie gevoerd door
het jongere Amerikaanse ras en gematigd, opge-
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het kernpunt voor zijn dagelijkse ervaring maakt,
die de krant met deze geestesgesteldheid leest, en die
dit uitleeft in het dagelijks leven in de trein en op
straat evengoed als in de kerk en in vergaderingen,
maakt de oplossing van de wereldcrisis gemakkelijker. Iedere Loge die met nadruk opkomt voor de
idealen van de nieuwe beschaving - Britse betrouwbaarheid, Amerikaanse vrijheid, de Hindoese aanpassing van het leven aan het geestelijk centrum bevordert het nieuwe ras bewustzijn.
De Meesters van Wijsheid, die wijze en geduldige
Oudere Broeders van het ras, wier werk het is aan
de groei van het ras leiding te geven, gebruiken niet
alleen onszelf, maar ook iedere andere factor die in
de huidige wereld aanwezig is, om de noodzakelijke
accentverlegging tot stand te brengen van het lagere,
rationele,
afgescheiden
denkvermogen
naar het
hogere denkvermogen met het gemakkelijk aanvaarden van grootse, onpersoonlijke ontwikkelingslijnen
en het daaruit voortvloeiende vermogen om met het
ene leven contact te maken en het neer te brengen.
Laten wij onszelf aan hun leiding overgeven en
dat in het leven roepen wat zij vragen. Laten we
het Hindoese begrip van het ene leven verbinden
met het Amerikaanse gevoel voor macht, voor vrijheid in prestatie. Dit kan gedaan worden! Deze
westerse yoga kan onder woorden gebracht en uiteengezet worden. En wanneer het onder woorden
is gebracht, laten we ons dan met Britse vasthoudendheid en diep gevoelde overtuiging aan de verw~zenlijking ervan wijden.

36

DE VROUW NU EN IN
DE TOEKOMST
Samengesteld door een studiegroep
onder auspiciën
van de Theosofische Vereniging
in Europa

VOORWOORD

Van 1940 tot 1946 was het hoofdkwartier van de
Theosofische Vereniging in Europa, evenals dat
van de Regeringen van vele Geallieerde Naties. van
Europa, in Londen. Het voorbeeld van verschillende van deze Regeringen volgend, werden er gedurende die jaren door de Europese Federatie studiegroepen opgericht. Deze groepen beschouwden
enige naoorlogse problemen in het licht van de
theosofische leringen.
De reeks verhandelingen,
waar deze brochure er
een van is, is het resultaat van het werk van deze
studiegroepen. De brochures behandelen onafhankelijk van elkaar één bepaald onderwerp, hoewel
de bestreken gebieden elkaar onvermijdelijk nu en
dan overlappen. Iedere groep trachtte op zijn minst
enige van de toestanden die op een bepaald onderwerp betrekking hadden, onder de loupe te nemen:
die fundamentele leringen van de Oude Wijsheid
die op het aldus gestelde probleem betrekking hadden, uiteen te zetten; en tenslotte deze leringen een
practische toepassing te geven om tot een beter
begrip van het onderwerp te geraken en om practische suggesties te doen voor de oplossing van de
problemen langs lijnen, die de menselijke evolutie
vooruit zullen helpen.
Het hier gebodene is het resultaat van groepsdiscussie en van samenwerking bij de feitelijke
samenstelling van het geheel. Geen brochure is het
werk van een enkel persoon.
Uit naam van de Theosofische Vereniging in
Europa wil ik allen die deel uitmaakten van de
studiegroepen,
mijn warme waardering betuigen
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voor de hulp die zij bij dit werk gaven. Er zullen
geen namen genoemd worden. Allen waren oprecht
in hun belangstelling;
en de moeilijke taak van
samenwerking
tussen mensen die zeer drukke werkzaamheden hadden en dikwijls oorlogsmoe waren,
werd onder de ogen gezien en het werk in de
meeste gevallen tot een bevredigend einde gebracht.
Ik hoop dat de hieruit voortvloeiende
publicaties
een wijde verbreiding zullen vinden en nuttige discussies in het leven zullen roepen.

J. E.

VAN DISSEL

Algemeen Secretaris
van de Theosofische Vereniging in Europa
De eerste uitgave van deze brochure verscheen in juli
1946 in de Engelse taal.

UITEENZETTING

VAN GRONDBEGINSELEN

IN 1941 benoemde de Theosofische
Vereniging in
Engeland een commissie om "de geestelijke grondbeginselen die aan de naoorlogse wederopbouw
ten
grondslag zouden moeten liggen", in overweging te
nemen en daar verslag over uit te brengen. Verschillende leden die deze commissie terzijde stonden maakten later deel uit van de studiegroepen
van de Federatie; de verklaring die toen geformuleerd werd, wordt met toestemming
hier beneden
afgedrukt.
BEGINSELEN
DIE AAN DE NAOORLOGSE WEDEROPBOUW
TEN GRONDSLAG ZOUDEN MOETEN LIGGEN
(A) De wereldcrisis is in wezen van geestelijke aard;
er bestaat geen werkelijke
scheiding
tussen
sociale en geestelijke
kwesties. De wederopbouw van de maatschappij
in de periode na
de oorlog moet daarom rusten op de erkenning van grondslagen,
die in drie grote waarheden tot uitdrukking
komen: (1) Eén Universele
Geest is het bezielende
beginsel van alle uitingsvormen
van het
leven.
(2) Het heelal openbaart
patroon en functies
in overeenstemming
met de Wet, waarvan evolutie zowel in de onzichtbare
als
in de zichtbare
werelden
een uitdrukking is.
(3) Het doel van evolutie is te komen tot een
bewustwording
van de Universele
Geest
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en bewuste samenwerking met de Universele Wet. De tegenwoordige mens?eid bestrijkt ieder stadium in dit evolutieproces.
Niet alle individuen reizen langs dezelfde
weg, noch bevinden zij zich op dezelfde
etappe van de reis.

(B) Het werk van de wederopbouw

zal bestaan in
een toepassing van deze waarheden op menselijke verhoudingen.
Dit houdt in: -

(1) De uitoefening

van de gulden regel - beo
handel anderen zoals je zelf behandeld
zou willen worden - een regel die een uitdrukking is van de wet van universele
harmonie.

(2) Samenwerking

die gebaseerd is op vrijheid
en rechtvaardigheid
voor volkeren en individuen.

(3) Een zodanige

organisatie van de maat·
schappij. dat ieder individu naar de uiteindelijke waarden - waarheid, schoonheid en goedheid - kan streven.

(C) De leidende

beginselen voor de uiederopbouto,
die uit de toepassing van de waarheden op
menselijke verhoudingen
voortvloeien, zijn: (I)

Een zodanige ordening van het menselijk
leven, dat de mens in zijn verhouding tot
zijn medemensen voldoening kan vinden
en zich niet belemmerd zal voelen.

(2) Het individu moet als een doel in zichzelf hebbend beschouwd worden en niet
als een middel om iets- te bereiken. De
staat is geen doel op zichzelf, maar een
middel om in de gemeenschap
harmonische verhoudingen tussen de individuen
onderling te bevorderen. Er moet vrijheid
van denken, spreken en handelen zijn bin-
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nen de perken van een op rechtvaardige
wijze toegepaste wet.

(3) Ieder individu moet gelijke sociale kansen
hebben om verschil in behandeling
in
overeenstemming met zijn speciale behoeften te waarborgen op een zodanige wijze,
dat de optimale voorwaarden worden geschapen, dat ieder zijn capaciteiten in de
meest gunstige omgeving tot een zo hoog
mogelijk peil kan opvoeren.
Een zeer oude en wat eenvoudiger uiteenzetting
van dezelfde fundamentele
waarheden is als volgt:
De menselijke ziel is onsterfelijk en haar toekomst
is van dien aard, dat er geen grens is aan groei
en stralende pracht.
Het levengevende beginsel woont in ons en buiten ons, het is onsterfelijk en eeuwig weldadig; men
kan het niet horen of zien of ruiken, maar men
kan het waarnemen in de mens die naar gewaarwording streeft.
Ieder mens is volkomen zijn eigen wetgever, de
beschikker over eigen glorie of duisterheid; hij is
degene die zijn leven bepaalt, zijn beloning, zijn
straf.
(Uit The Idyll ot the White Lotus)

,

DE VROUW - NU EN IN DE TOEKOMST

VELE hedendaagse en toekomstige problemen kunnen slechts opgelost worden door een juist begrip
van het mysterie van de seksualiteit; maar man en
vrouw het mysterie dat elk voor de ander
lichaamt, te ontnemen, zou bijna even rampzalige
gevolgen hebben als het leven zelf van het wonder
te beroven. Gelukkig ziet men het onmogelijke
hiervan spoedig in. Hoe dieper we in de geheimen
van het leven doordringen en hoe meer we ervan
begrijpen, des te wonderlijker wordt het levensmysterie. Hetzelfde geldt ook voor het vrouwelijk zijn.
Wanneer pionierswerk dat sterke fysieke inspanning vereist, gedaan moet worden, ligt het accent
gewoonlijk
op mannelijkheid.
In zulke tijden
nemen zelfs vrouwen enkele mannelijke eigenschappen over. Maar wanneer een zekere mate van veiligheid is bereikt en een min of meer vreedzame
omgeving is gewaarborgd, dan komen de typisch
vrouwelijke eigenschappen en invloed meer naar
voren. De zachtere, meer vrouwelijke hoedanigheden worden dan zowel door vrouwen als door
mannen tot uitdrukking gebracht. Misschien is dit
de reden waarom de man in de strijd van het
menselijk ras voor veiligheid altijd de dominerende
partner schijnt te zijn geweest. Maar als we nu een
geordende, evenwichtige en volledige beschaving
willen hebben, moeten de vermogens van de vrouw
vollediger worden erkend en benut.
Bij hoog ontwikkelde menselijke wezens zien we,
dat de mannelijke en vrouwelijke kanten van het
individu ertoe neigen samen te komen en een
evenwicht te bereiken. Maar tussen de gemiddelde
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man en de gemiddelde vrouw bestaat er nog een
hemelsbreed verschil zowel in vorm als in psychische make-up. Tussen man en vrouw is er geen
sprake van een "meer" of een "minder", noch kan
er ooit volkomen gelijkheid zijn. Er is verschil en
er zou evenwicht moeten zijn - twee helften die
samen een geheel vormen.
In iedere werkkring zijn de belangen van mannen
en vrouwen fundamenteel onscheidbaar en onderling van elkaar afhankelijk; toch is het, dank zij
de buitensporige nadruk die op het mannelijke gezichtspunt is gelegd, noodzakelijk om in het bijzonder de plaats van de vrouw in het levensplan
te beschouwen.
Een Meester heeft eens gezegd:
"De auteurs van The Perfect Way hebben gelijk:
men moet de vrouw niet beschouwen als slechts
een aanhangsel van de man, want zij werd niet uitsluitend voor zijn welzijn en zijn genoegen geschapen, zomin als hij voor het hare; maar men moet
zich realiseren dat beiden gelijkwaardige krachten
zijn, zij het verschillend in persoonlijkheid.
Tot het zevende jaar verschilt het skelet van het
meisje op geen enkele wijze van dat van de jongen
en een osteoloog zou moeite hebben ze te onderscheiden. Het is de roeping van de vrouw de moeder van toekomstige occultisten te worden - van
hen die zonder zonde geboren zullen worden. De
verlossing en de redding van de wereld hangt van
de verheffing van de vrouw af. En niet voordat de
vrouw de boeien van haar seksuele slavernij verbreekt, kan de wereld enig begrip krijgen van wat
zij werkelijk is en van de haar toekomende plaats
in het bestel der natuur".
(The Paradoxes of the Highest Science
door Eliphas Levi, vertaald door A. O.
Hume; p. 171/172)
Verheffing is niet iets wat de vrouw door middel
van anderen kan verkrijgen. Ook wordt hier meer
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onder verstaan dan enkel emancipatie. De vrouw
moet zich van haar werkelijke ideaal bewust worden en erkenning vinden voor haar essentiële bijdrage voor het welzijn en het geluk van de wereld.
Maar men moet goed begrijpen dat het voor de
vrouw geen verbetering zou zijn op haar beurt de
dominante
invloed te worden. Een verandering
van problemen zou het enige resultaat zijn. Het
kan echter wellicht onvermijdelijk
zijn dat de
vrouw, bij de poging het sociale evenwicht te herstellen, er tijdelijk toe zal neigen te willen overheersen. Wat werkelijk nodig is, is partnerschap en
evenwicht, geen overheersing, noch door de man
noch door de vrouw, een inzicht dat tezamen hun
creatieve kracht niet beperkt is tot de stoffelijke
wereld, maar daarbovenuit reikt tot in de wereld
van gevoelens en ideeën. Samen kunnen man en
vrouw hogere bewustzijnsgebieden
aanraken dan
elk van hen afzonderlijk kan bereiken en samen
kunnen zij gestalte geven aan en aardse vormgeving vinden voor hun hoogste aspiraties.
In de westerse beschaving kunnen we in het beeld
van de ideale man en dat van de ideale vrouw een
langzame verandering waarnemen. Het oude ideaal
van een arrogant, agressief en heerszuchtig mannelijk type met als vrouwelijk tegendeel daarvan een
zwakke, zachte, gedweeë en gehoorzame vrouw heeft
plaats gemaakt voor het meer moderne gezichtspunt, waarbij lichamelijke mogelijkheden en verstandelijke capaciteiten wat minder uiteenlopen.
Daar het ideaal de voorloper is van de werkelijkheid, is dit zeker de schaduw vooruitgeworpen door
een toekomstige ontwikkeling van de mensheid.

DE ERFENIS

VAN HET VERLEDEN

Bij echte primitieve stammen, die men wel moet
onderscheiden
van hedendaagse,
gedegenereerde
overblijfselen van oudere beschavingen, schijnt het
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evenwicht tussen man en vrouw vrij goed bewaard
te zijn. In de strijd om het bestaan zijn zij zo onmisbaar voor elkaar dat er, al is er verdeling van
werkzaamheden, geen onbillijke ondergeschiktheid
van de vrouw voorkomt. Als etnologen het inderdaad bij het rechte eind hebben met hun stelling,
dat het matriarchaat een oudere samenlevingsvorm
is dan het patriarchaat, dan blijkt dat in de eerste
tijden van het menselijk ras vrouwen de leiding
namen.
Maar later, toen de mensheid een meer ingewikkelde sociale structuur begon op te bouwen, veroorzaakten twee ideeën een verandering in de opvatting van de positie en de plichten van de vrouw.
Haar vermogen om kinderen voort te brengen werd
met ontzag als een vorm van magie beschouwd. Zij
verkreeg daardoor langzamerhand
een heilige en
mysterieuze betekenis en werd iets om apart gezet,
behoed en afgezonderd te worden. De intense seksuele aantrekkingskracht
werd waarschijnlijk ook
beschouwd als een soort toverij, door vrouwen voor
hun eigen doeleinden aangewend. En hierom was
de vrouw gevreesd. Zoals een schrijver in de Encyclopedia Britannica het uitdrukt: "Wat zij wint aan
eerbied, verliest zij aan vrijheid". Want men wil
macht hebben over dat wat men vreest en men wil
dat waarvoor men eerbied koestert, beschermen.
Hieraan hebben de ontelbare vele seksuele taboes
en beperkingen hun ontstaan
te danken. Toen
tegelijkertijd de druk van de strijd om het bestaan
verminderde en het sociale patroon ingewikkelder
werd, neigde men ertoe het als een kwestie van
prestige, als een teken van rang of weelde te beschouwen, dat een man zijn vrouwvolk kon toestaan een beschut bestaan zonder verplichtingen te
leiden. De vrouw werd toen enerzijds symbool van
weelde en bezittingen, anderzijds van alles wat donker en mysterieus is. Zij was zowel inventaris van
het huis als listige verleidster - de twee strengen
in. dat snoer van misverstand, dat van de vroegste
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tijden af de vrouw in hoge mate heeft belet volledig haar rol in de wereld te spelen. Want ofschoon
we ons dat niet realiseren, zijn toch veel van onze
tegenwoordige gewoonten, zoals b.v. het onlangs
afgeschafte gebruik waarbij vrouwen in kerken hoeden moesten dragen, een erfenis uit de donkere
dagen van bijgeloof en toverij.
In het oosten heerst er een merkwaardig tweeledig
gevoelen - een prachtig gevoel van eerbied voor
de vrouw als moeder, dat samengaat met een idee
van de minderwaardigheid van vrouwen in het algemeen. Maar het belang en de betekenis van het
vrouwelijk element in de sociale groep wor~t algemeen ingezien. Elk van de goden van het Hmdoes~
pantheon b.v. heeft zijn vrouwelijke kracht of Shakti,
waardoor hij alleen kan werken.
In het westen kan men het vrouwelijk element in
de christelijke conceptie van God duidelijk zien in
de verering van de Moeder van Jezus. De vroeg~~e
interpretaties van de Heilige Geest a~s vrouwelijk
zijn vergeten, terwijl het troubadours Ide~~l "Lady
Sophia" of wijsheidsaspect van het g?ddelI~ke en~el
als een aardig specimen van romantische ridderlijkheid voortleeft. Vandaar dat in sommige opzichten
het westerse idee van vrouwelijkheid minder in zich
heeft van eerbied en mysterie dan het oosterse, hoewel het ideaal van kameraadschap vollediger in het
westen is gerealiseerd.
Psychisch en fysiek zijn de gevolgen van deze duale
opvatting over de vrouw als ee? wezen dat. ee? goddelijk aanzicht heeft en toch mmderwaard~g IS, no~~lottig geweest. Want de vrouw heeft het inwezenlijk
verlangen nuttig te zijn en zich nodig te weten. De
aan haar werkzaamheid opgelegde beperkingen en
haar gevoel van minderwaardigheid
hebben ertoe
bijgedragen al haar kra~hte?, occult zowel. als psychisch, één bepaalde richting te doen kiezen seksualiteit en het krijgen van kinderen. De wil om
te dienen werd omgebogen naar de wil tot macht;
het verlangen naar het zich nodig voelen werd
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vervormd tot een overdreven nadruk op het gewicht en de moeilijkheid van de baring. Door de
seksualiteit heeft de vrouw ontdekt dat ze macht
kan uitoefenen over de man. En door de nadruk
te leggen op de pijn van de baring heeft ze getracht
zijn erkenning en bewondering te winnen. Deze
beklemtoning van pijn leidt tot het ontstaan van
angst in volgende generaties en angst is een van de
hoofdoorzaken van pijn en moeilijkheden bij de
baring. Dat de moeilijkheden bij de baring grotendeels van psychische aard zijn, wordt nu in toenemende mate erkend. Zo groot is de macht van
de gedachte, dat de beschaafde vrouw erin is geslaagd het natuurlijke proces van de geboorte tot
de gevaarlijkste menselijke onderneming te maken.
Toch gaan sommige deskundigen zelfs zo ver te beweren, dat de normale geboorte practisch pijnloos
zou moeten zijn en veel vrouwen hebben bewezen
dat dit zo kan zijn.
In verschillende tijden en bij verschillende volkeren loopt de positie van de vrouwen
de omvang
van haar invloed sterk uiteen. In tijden van agressieve expansie blijkt die invloed te verminderen,
maar het hoogste culturele peil is alleen bereikt,
wanneer het ideaal van de vrouw hoog gehouden
werd en haar invloed werkelijk werd erkend, zoals
in het oude Griekenland, het oude India en in het
Engeland ten tijde van Elizabth. Aan de andere
kant leidt de uitsluiting van vrouwen van zaken
de natie betreffende tot verarming van het ras,
zoals in het tegenwoordige India en in het algemeen in Mohammedaanse en Latijnse landen. De
herleving van Rusland en van Turkije is samengegaan met een algemene erkenning van de waarde
van de vrouw voor de natie en met haar emancipatie van de oude banden van conventie en gewoonte.
In de Verenigde Staten van Amerika en in
mindere mate in de dominions van het Britse
Rijk zijn de vrouwen altijd hoog in ere gehouden.
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Hun waarde heeft algemene erkenning gevonden,
omdat de herinnering
aan hun werk als pioniers
in een nieuw land de mannen van hun land nog
fris in het geheugen ligt. Zij bewezen toen hun
bekwaamheid als werkers en partners
van hun
mannen en daardoor wordt hun kundigheid niet
in twijfel getrokken. Toen zij eenmaal een plaats
in de wereld van de materiële prestaties voor zichzelf veroverd hadden, was het voor hen minder
moeilijk ook op andere gebieden van werkzaamheid erkenning te vinden en er moesten minder,
of althans minder oude gewoonten bestreden en
overwonnen worden.
Maar het lijkt' wel of de vrouw deze vrijheid
heeft verkregen, voordat ze haar werkelijke verantwoordelijkheden
en speciale
mogelijkheden
heeft begrepen. In plaats hiervan tracht ze maar
al te dikwijls de man te overheersen door de tentoonspreiding
van alle aspecten van seksualiteit
en glamour; en op deze manier brengt ze het
ras tot de verering van smakeloze vulgariteit in
plaats van culturele gratie, wat haar werkelijke
bijdrage zou moeten zijn. Want het arbeidsveld
van de vrouw is niet alleen de relatief kleine kring
van haar gezin en haar persoonlijke vrienden in
haar directe omgeving. Het is de hele wereld van
kunst, van cultuur en van inspiratie.

HEDENDAAGSE

STROMINGEN

Alvorens het theosofisch gezichtspunt te beschouwen is het noodzakelijk de tegenwoordige positie
van de vrouwen
de richting van de huidige stromingen in de veranderende sociale orde te onderzoeken.
Bij de Engels sprekende volkeren, in Rusland en
in Skandinavië is de vrouw er grotendeels in geslaagd zich te emanciperen. Maar erkenning, hetzij
door de man, hetzij door de vrouw zelf, is nog
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niet bereikt. Veel heeft ertoe bijgedragen vroegere
ketenen te verbreken. Betere onderwijsmogelijkheden hebben vraag doen ontstaan naar vrouwen
die hun vermogens in ruimere kring wilden gebruiken en zo zijn langzamerhand
beroepen en
ambachten voor hen opengesteld of beginnen toe~ankelijk te ~orden. V~~uwen b~~innen hun plaats
lil te nemen lil de politiek en bij de administratie.
Voorzover de wet voor de vrouw onbillijk was,
zijn de ergste onrechtmatigheden
nu vereffend.
Maar deze nieuwe vrijheid heeft niet tot een
werkelijk begrip voor de vrouw geleid of voor de
bijdrage, die de vrouw aan het ras kan en moet
geven. In hoofdzaak heeft dit alles meer de beteke~1Ïs van een reactie gehad op de vroegere opvattmg over de vrouw als een zwakker, minder
intelligent wezen, dan van een poging haar werkelij~e functie te begrijpen en haar vrijheid en
ruimte te geven om haar vermogens voor het welzijn van de gemeenschap als geheel aan te wenden.
Tegenwoordig schijnen er twee invloeden werkzaam te zijn. Er is aan de ene kant de invloed
van hen die zich nog altijd zouden willen verzetten tegen verdere vrijheid en de vrouw zouden
willen houden binnen het, huis en de huiselijke
kring en aan de andere kant de invloed van hen
die een agressief feminisme voorstaan. Sommigen
zijn ZO overtuigd van het belang van het huiselijk
leven, dat zij ieder pogen om de energie van de
vrouw in andere banen te leiden een bedreiging
achten van de veiligheid van het gezin. En anderen zijn zich zo diep bewust van de waarde van
de vrouwelijke invloed, dat zij deze tot ieder veld
van menselijke werkzaamheid
uitgestrekt
willen
z!en. Hier, zoal~ in bijna alle verschil van mening,
ligt de waarheid ergens tussen de twee uitersten.
Extreme standpunten
zijn het resultaat van het
zwaaien van de slinger van reacties van de ene
kant naar de andere en behoeven matiging, geen
volstrekte veroordeling. Veel nuttig werk is er reeds
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verricht door groepen en verenigingen, die tussen
de twee uitersten een weg trachten te vinden.
De gevaren die uit de buitensporige zwaai van
de slinger voortvloeien, liggen voor de hand. Door
enkel de man te willen naäpen is de moderne
vrouw geneigd haar aangeboren
kwaliteiten
en
unieke mogelijkheden uit het oog te verliezen. Nu
zij onder de dwang van twee wereldoorlogen heeft
ingezien, dat zij het werk van- een man kan doen,
schijnt zij aan te nemen dat zij het ook áls een
man kan doen. Zij brengt de vrijheid die ze verkregen heeft in gevaar door die vrijheid te misbruiken. Vrouwen in mannenkleren en met mannelijke gewoonten, mannelijke beroepen voor zich
opeisend en zelfbewust in hun onafhankelijkheid,
doen bij velen een heimwee opkomen naar het
wezenlijk vrouwelijke, het gracieuze, het vriendelijke. Inderdaad kan de slinger nu terugzwaaien
naar het vorige uiterste, tenzij men door werkelijk
begrip deze beweging tot stilstand en tot een evenwicht weet te brengen.
De mechanisering
van het huishouden,
staatsinvloed en gedeeltelijk staatstoezicht op vele gebieden waarvoor tot dusver elk mens afzonderlijk
zorg droeg, zullen een diepgaande invloed hebben op de positie van de vrouw in de toekomstige
sociale orde. Kraamklinieken,
praenatale zorg en
kosteloze medische - verzorging
verlichten
niet
alleen de lasten van de huisvrouw, maar haar wordt
ook een meer efficiënte en daardoor minder vermoeiende uitvoering
van haar huiselijke werkzaamheden geleerd. Regelingen voor verzekering,
kosteloze opleiding, bewaarscholen, enz. verminderen de lasten van de ouders en zouden zelfs tot
een volledige verloochening
van ouderlijke verantwoordelijkheid
kunnen leiden.
Meer vrije tijd, het gevolg van een verbeterde
levenswijze en sociale orde, ontsluit grote mogelijkheden
voor toekomstige werkzaamheden
en
samenwerking tussen mannen en vrouwen. Wan·
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neer leven niet langer een voortdurende strijd om
het bestaan inhoudt of een strijd om een redelijke
levensstandaard
te handhaven, kunnen de energieën van een volk in andere banen geleid worden, iets wat zowel het individu voldoening geeft
als de gemeenschap verrijkt.
Er schijnt ook een neiging te zijn om het accent
van de vrouw als moeder naar dat van de vrouw
als echtgenote en medewerkster te verleggen, want
de juistheid van de oude opvattingen en conventies ten aanzien van het huwelijk en het gezinsleven worden eveneens in twijfel getrokken. Individuele mannen en vrouwen eisen voor zichzelf het
recht op overeenkomstig hun eigen ideeën te leven
en niet gebonden te zijn door wat zij als ouderwetse
of willekeurige gedragsregels beschouwen.
Men komt langzamerhand tot de erkenning, dat
de vrouw nooit volledig haar bijdrage aan de gemeenschap kan leveren, tenzij de noodzakelijkheid
van economische afhankelijkheid van de man te·
niet wordt gedaan. Het is zeker wenselijk, dat
iedere vrouw die financieel afhankelijk is, dit zou
voelen als een regeling die zij zelf verkiest, omdat
het de beste manier is om de omgeving te verkrijgen die zij nodig heeft voor de juiste uitdrukking van haar vermogens. Tegelijkertijd zou men
tot het inzicht moeten komen, dat zij, indien of
wanneer zij dat wenst, naar een ruimere kring
van werkzaamheid over mag gaan en in de wereld
als een staatsburger en niet alleen als een lid van
de vrouwelijke sekse mag werken .
Het is onze taak na te gaan, in hoeverre deze
stromingen voor de wereld als geheel gunstig zijn
en in hoeverre zij slechts tijdelijke overdrijvingen
zijn van het groeiende verlangen van de vrouw
naar een ruimer veld van werkzaamheid, waarin
zij haar vermogens kan ontplooien.
In het nu volgende gedeelte zal aangetoond worden, hoe de diepere theosofische leringen licht
werpen op deze moeilijke vraagstukken.
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THEOSOFISCH

PERSPECTIEF

Het theosofische idee van "wortel-stof" als vrouwelijk laat de plaats zien van het vrouwelijk beginsel in de opvatting over Godheid en Cosmogenie.
Het idee dat stof het vrouwelijk element in de
schepping van de werelden is, is een zeer oude
filosofische lering, die zowel in het Hindoese als
in het Chinese denken verschijnt:
"De Eeuwige Moeder, gehuld in haar Immer-Onzichtbare Gewaden .... "
(Het Boek van Dzyan, Stanza 1)
"Duisternis alleen was Vader-Moeder .... "
(Ibidem, Stanza 2)
"Deze Twee zijn de Kiem en de Kiem is Een .... "
(Ibidem, Stanza 2)
Maar toch kan op de achtergrond van het bewustzijn het diep ingewortelde gevoel blijven bestaan,
dat de vrouw beneden de man staat. Aan de stof
wordt minder waarde toegekend dan aan de geest
en de vrouw - het symbool van de stof - wordt
door hetzelfde odium getroffen.
Iedere openbaring kan verdeeld worden in Zelf
en Niet-Zelf, of Geest en Stof. Waarom zijn NietZelf en Stof altijd als van mindere waarde beschouwd dan hun tegen delen? Ongetwijfeld omdat
we van onszelf denken het ene (het Zelf) te zijn
en de rest van de openbaring het andere. Maar
indien het bewustzijn dat Niet-Zelf wat we objectief beschouwen, zou kunnen bewonen, zouden we
ontdekken dat het Niet-Zelf ons Zelf was geworden en omgekeerd. Met andere woorden, het gevoel
van minderwaardigheid
hangt van het gezichtspunt af van ieder van ons afzonderlijk, daar iedere
schepping in openbaring zowel Zelf als Niet-Zelf
is, Geest en Stof, Mannelijk en Vrouwelijk.
Want stof is zelf een openbaring van het Goddelijke. In De Geheime Leer wordt stof omschreven
als "Onbevlekte,
Goddelijke, Maagdelijke
Stof",
en het is deze gedachte die achter het christelijke
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symbool ligt van de Onbevlekte Maagd Maria (of
Mara, "Matter"
(Stof», de Moeder van God in
openbaring.
De theosofische beginselen die aan onze beschouwing van het gehele onderwerp ten grondslag liggen, kunnen in het kort als volgt uiteengezet
worden:
Een menselijk wezen is in essentie goddelijk, niet
alleen naar het beeld van God geschapen, maar
ook van dezelfde natuur en substantie als zijn
Goddelijke Vader. Vandaar
dat hij, als zuiver
Geest, Vader-Moeder
beiden is, de Goddelijke
Hermafrodiet,
noch wezenlijk mannelijk
noch
vrouwelijk maar beide. Hij draagt wegens zijn
goddelijk erfdeel alle krachten van God latent en
in embryonale vorm in zich. Evolutie is het Plan
waardoor hij deze krachten ontplooit. Er is geen
hoogte waarnaar hij niet kan streven.
Omdat hij in de eerste plaats een geestelijk creatief wezen is, groeit hij voortdurend naar een staat
van menselijke volmaking. Dit doet hij door middel van het proces van wedergeboorte, telkens weer
naar de aarde terugkerend, soms als man en soms
als vrouw. Ervaring in lichamen van beide seksen
is noodzakelijk om zijn krachten in hun volheid
te wekken. Het behoren tot een bepaalde sekse
en andere omstandigheden
worden geregeld door
de wet van oorzaak en gevolg (Karma). En als de
mens de werking van deze wet begint te begrijpen, is hij met behulp hiervan in staat om aan zijn
eigen leven richting te geven.
Aldus zijn man 'en vrouw wat betreft hun geestelijk inwezen gelijk. De verschillen tussen hen zijn
het gevolg van hun verschillende ontwikkeling als
individuen, geaccentueerd of gematigd door de sekse
van het lichaam, waarover men in iedere afzonderlijke incarnatie de beschikking heeft. Als man en
vrouw, verschillend maar elkaar aanvullend, de een
niet van minder waarde dan de ander, zijn zij medewerkers. Er bestaat een complementaire
polariteit
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tussen de lichamen op ieder niveau, daar de man
positief op het fysieke en objectief mentale niveau
is, de vrouw op het emotionele
en intuïtieve
niveau. Op het fysieke niveau is het de vrouw die
de vorm bouwt en de man die de kiem van het
leven overbrengt. Maar op het mentale niveau is
het de man die de vorm bouwt en de vrouw die
de kiem van de spirituele en emotionele niveaus
overbrengt.
In de gemeenschap dragen man en vrouw elk
karakteristieke
kwaliteiten
bij tot het volledige
geheel en het welzijn van de maatschappij hangt
af van de erkenning hiervan en van hun verschillende behoeften, aard en bijdragen.
Bewustzijn kent dus geen sekse. De geestelijke
mens evolueert door middel van de lichamen van
beide seksen, daar hij zowel mannelijk als vrouwelijk is en de essentie van de ervaring als man en
vrouw in zichzelf behoudt.
De occulte overlevering leert, dat de mensheid
zich uit een androgyne vorm ontwikkeld heeft en
tenslotte weer tot die vorm zal terugkeren, waarin de volledigheid van geestelijke ervaring tot uitdrukking komt. In het geestelijke is er geen sprake
van mannelijk of van vrouwelijk, noch van huwelijk noch van ten huwelijk geven, maar van de
realisatie van een harmonieuze eenheid tussen al
de grote polaire tegenstellingen, die van de mannelijke en vrouwelijke vormen incluis. De volmaakte
en geestelijke mens is een ware androgyn, in wezen
noch tot de ene noch tot de andere sekse oehorend, ofschoon het lichaam mannelijk of vrouwelijk kan zijn.
Wanneer het individu aldus gedurende vele honderden levens ervaring heeft opgedaan, neigen de
mannelijke en vrouwelijke kanten van zijn aard
ertoe samen te komen. Sommige hoog ontwikkelde
menselijke wezens beginnen in hun mentale en
emotionele make-up reeds een voorafschaduwing
te vertonen van dat hogere en evenwichtige her-
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mafrodiet-zijn
van de volmaakte mensheid
(zie
Bijlage II).
Begrip voor vele seksuele problemen kan bevorderd worden door de studie van deze "val" van
de mens in twee gescheiden helften en van zijn
geleidelijke evolutie door middel van vele levens
als man en als vrouw tot een toekomstige staat
van een tot groter ontplooiing gekomen hereniging als de Goddelijke Hermafrodiet.
Geestelijk
blijft de mens altijd androgyn, de Vader-Moeder
(geest) die het web van de opeenvolging van zijn
levens spint in de loop van de evolutie.
De scheiding van de seksen op het fysieke niveau
heeft grote waarde voor het individu. Door de
ervaring van seksualiteit en familieleven zijn vele
van de edelste menselijke deugden tot ontwikkeling gekomen en bevorderd. De instelling van het
huwelijk met zijn door de mens ingestelde gewoonten was en is nog een van de beste gelegenheden tot menselijke vorming. Het huwelijk met
zijn perioden van geluk en van ongeluk verschaft
de middelen waardoor vele karmische schulden
zijn gemaakt en geboet. De twee partners kunnen
van de gedeeltelijke, maar toenemende
eenheid
van hun gescheiden zelven leren om de eerste
stappen op het "Pad van Terugkeer" te doen, het
pad van het ontwaken tot geestelijke bewustwording, dat de mensheid terug leidt tot bewuste eenheid met alles wat leeft. Zij beginnen zich boven
hun intense individualisme uit voor het eerst vaag
bewust te worden van een geestelijk één-zijn.
De scheiding in mannelijk en vrouwelijk is echo
ter niet alleen een fysiek verschijnsel. We zijn er
ons op dit niveau meer bewust van, omdat ons
bewustzijn meer ervaring en ruimere kennis van
dit niveau bezit dan van enig ander. Maar het is
niet alleen een weerspiegeling van de "paren van
tegenstellingen" zonder welke er geen openbaring
kan zijn, maar ook van het feit dat alle wezens
en alle werkzaamheden
een duaal karakter dra-
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gen. Zo goed als we Geest en Stof zijn, zijn we
ook Leven en zijn noodzakelijk tegendeel Vorm.
Zelfs op het fysieke niveau drukken we onszelf
soms als Leven uit en soms als Vorm.
Als de voortbrengster van kinderen is de vrouw
bouwer van de vorm. Inspiratie gevend aan dichter of kunstenaar is zij het leven. Een tehuis scheppend drukt zij vorm uit, maar als de geest van
het tehuis is zij leven. Deze dualiteit kan in alle
verhoudingen en werkzaamheden opgespoord worden. Een ruimer begrip hiervan kan zelfs problemen van ras-antagonisme helpen oplossen, wanneer
het ene ras overwegend de mannelijke
en het
andere de vrouwelijke levenskwaliteiten
tot uitdrukking brengt. Rastegenstellingen zijn merkwaardig, evenals het probleem van een ongelukkige
verbintenis, waarbij de beide partners onontwarbaar met elkaar verbonden zijn (zoals de negers
en de blanken in Noord-Amerika, Britten en BritsIndiërs, Russen en Polen) en toch niet in staat
zijn elkaars goede hoedanigheden
te waarderen of
elkaars fouten over het hoofd te zien.
Daarom kunnen we begrijpen dat, ofschoon het
bezit van een vrouwelijk lichaam bepaalde functies
op het stoffelijk gebied inhoudt en ofschoon de
aard van het stoffelijk lichaam in zekere mate die
van de emoties en het denkvermogen beïnvloedt,
toch het geestelijk individu diepgaand betrokken
kan zijn bij werkzaamheden, waarin de kenmerken
van de tegenovergestelde sekse overheersen. Daarom is het onjuist man of vrouw tot een bepaalde
reeks werkzaamheden te beperken, alleen op grond
van de sekse van het lichaam in een bepaalde
incarnatie.
Zoals de oppervlakte
van een object sommige
stralen van het spectrum terugkaatst en andere
absorbeert en op deze wijze een bepaalde kleur
vertoont, zo absorberen en tonen de mannelijke
en vrouwelijke vormen elk verschillende aspecten
van de levenskracht en kaatsen andere terug. De
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vrouw openbaart in hoofdzaak emotie en intuïtie,
terwijl de man meer wil en intellect vertoont. Dit
betekent niet, dat de "feeling" of de intuïtie van
een vrouw altijd juist is of dat het denken van de
man altijd onfeilbaar is. Het zijn verschillende
met?oden, ~ie door de ~annelijke en vrouwelijke
be~Inselen In ?ns g~?ru~kt worden. Maar daar wij
belde seksen Innerlijk In ons hebben, gebruiken
zowel mannen als vrouwen soms de methoden van
de andere sekse.
Daar alle vormen in een zonnestelsel, alle zonder
uitzondering,
uiteindelijk expressies zijn van het
ene leven, nl. dat van de Zon ne-Logos, is er in de
grond tussen alle vormen een verwantschap, die
het gehele stelsel samenvoegt. Maar wanneer het
leven van de centrale zon in ontelbare patronen
door de verschillende bewustzijnsniveaus heen tot
in de vormen van de dichte stoffelijke wereld
straalt, wordt de kennis en het bewustzijn van dit
feit van het één-zijn meer en meer in duisternis
gehuld.
In de stoffelijke wereld die van alle niveaus het
dichtst is, openbaart de verborgen affiniteit zich
als een drang naar eenheid, die het leven in één
vorm vereniging doet zoeken met het leven in een
andere vorm. Eenvoudig gezegd, bestaat deze verhouding uit een wisselwerking tussen en een dooreenweven van het leven in de een met het leven
in de ander, waardoor het zaad of de kiem of vonk
van leven van de een op de ander wordt overgebracht.
Dit is de oorzaak van schepping op elk niveau.
Hoe hoger het niveau hoe groter de extase is bij
de verwerkelijking van de eenheid. De mens die
zich slechts ten dele van zichzelf bewust is, is zich
wel bewust van deze drang, maar zelden van zijn
grondoorzaak.
Maar zelfs in zijn onwetendheid
gebruikt hij er de juiste naam voor - liefde.
Deze blinde drang drijft hem ertoe een gezellin
te zoeken en de verhouding wekt in elk een zekere
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mate van liefde en karmische verplichting. Aanvankelijk openbaart de liefde zich als seksualiteit
en emoti e. Maar in de loop van levens wekt de
ervaring van het liefhebben fijnere vermogens als
inzicht e n zelfopoffering, Aldus komt de mens door
meer en meer over de liefde te leren langzamerhand tot bewustzijn van de eenheid van alle leven
en van zijn eigen goddelijke natuur waarvan hij
gescheide n scheen te zijn (zie in Plato's Symposium
de toespr aak van Diotima tot Socrates),
Wat ac hter de vereniging van man en vrouw ligt,
is de be trekking tussen de God in en de God
buiten d e mens - het Zelf en het Niet-Zelf, die
zich in a lle vormen en in alle rijken openbaart.
Het vuu r van creatieve kracht dat opgeroepen
wordt wa nneer twee mensen zich in elkaar verlieven, kan gebruikt worden om diezelfde kracht op
alle nive aus te wekken.
Dr. Bes ant zegt in A Study in Consciousness, dat
authentie ke verlichting de hersenen alleen via de
atrnische ondergebieden kan bereiken. De verlichte
intuïtie v an het geestelijk gebied, het middel waardoor we directe kennis verkrijgen, is even goed
creatief leven, het leven waarmee de atomische
ondergeb ieden corresponderen.
Zou dit niet in verband gebracht kunnen worden met die creatieve vlam, die ontstaat wanneer
we lief k rijgen? Als dit zo is en als we de liefde
van zelfz ucht konden zuiveren, dan zou die vlam
in ieder van ons een hoger en fijner bewustzijn
doen ont waken, dat ons tot in het Koninkrijk der
Hemelen zou opheffen en maken tot instrumenten
voor de straling van goddelijk licht.
Hierin Iigt de diepste grond voor de benadering
van het huwelijk als een sacrament en voor de
bindende aard van de liefdesband.
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HET VUUR DER SCHEPPING
Scheppend leven is zowel in werking als in functie
in de eerste plaats geestelijk. De bevruchting van
de zaadjes en de' conceptie' van een kind vinden
plaats onder de werking van de Universele Wet.
De conceptie van een menselijk lichaam is niet
afhankelijk van de wil van de ouders, maar van
de geschiktheid van de omstandigheden
voor de
incarnatie van een menselijke ziel, en wordt beheerst door de wet van oorzaak en gevolg die, in
het menselijk leven, het gedrag van de ouders mede
in aanmerking neemt. De vreugde en de opwinding van de daad zelf is in zekere zin een maatstaf voor de diepte van zijn oorsprong. Er bestaat
een magie van de seksualiteit, zoals er ook een
magie van geboorte en dood bestaat, en de geestelijke hoedanigheid ervan moet erkend en op zijn
wezenlijke waarde geschat worden.
De scheppingsdrang
is geestelijk in oorsprong.
Vanuit zijn eigen wereld van goddelijke zijn flitst
deze scheppingsdrang
via de menselijke ziel neer
tot in het lichaam en de wereld van het zintuiglijk
ervaren. Indien deze drang daar opgevangen en
vastgehouden wordt, wordt de mens de slaaf van
zijn zinnen, terwijl hij nauw verbonden blijft met
aardse vormen en genietingen. Maar als deze drang
voor creatieve doeleinden (mentaal, emotioneel of
stoffelijk) gebruikt wordt, dan wordt de brug zelf
waarover deze drang reist, de menselijke ziel, versterkt en leren de wil en het denkvermogen
als
mededeelhebbers in de levenstotaliteit te handelen.
Huwelijksgebruiken
zijn het resultaat van 's mensen poging om de menselijke scheppingsdaad
in
verband te brengen met de universele geestelijke
tegenhanger ervan, die de fundamentele wet van
vereniging tussen paren van tegenstelling is, geest
en stof, positief en negatief, voor de doeleinden
van openbaring,
d.i. goddelijke schepping. De
,scheppingsdaad is in de mens een uitdrukking op
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het stoffelijk nive au van die zeer krachtige univeronder
sele energie, die in de occulte literatuur
vele namen voork omt - Kundalini en het Slangenvuur zijn er twee van. Het is een universele scheppende kracht va n een dergelijke intensiteit, dat
hij op iedere ma nier veilig gesteld moet worden,
omdat de mens zichzelf zou beschadigen of zelfs
vernietigen door e r misbruik van te maken. Medici
zijn goed bekend met de destructieve kracht ervan,
in het bijzonder zij die te maken hebben ~et de
vele vormen van neurosen, die aan wanbegrip voor
of misbruik van die kracht te wijten zijn.
Deze creatieve e nergie kan, als ze op de JUIste
wijze begrepen w ordt, aangewend worden om de
hogere menselijke vermogens te wekken en ook om
het stoffelijk lich aam in staat te stellen deze uit
te drukken. Het kan dan vergeleken worden met
electriciteit, die i n de gewone mens slapend aanwezig is in dat de el van het etherisch lichaam dat
bij het ondereind van de ruggegraat ligt. Het is
alsof een lading van veel hogere electrische spanning naar een huis werd gebracht, voordat de
benodigde nieuw e leiding, schakelaars en gloeilampen in orde w aren. Totdat leiding en fittingen
aangebracht zijn die sterk genoeg zijn om de spanning te verdrage n, zijn pogingen om de electriciteit te gebruiken hoogst gevaarlijk. In de mens is
de "electrische aa nl eg" van het zenuwstelsel die de
hogere spanning van de spirituele levenskrachten
kan verdragen, he t resultaat van een voortdurende
houding van onz elfzuchtigheid en toewijding. Dit
verfijnt letterlijk het etherisch lichaam en het
zenuwstelsel, aldu s een kanaal scheppend waardoor
de "electrici tei t" veilig geleid kan worden. Op
deze wijze kunne n dan bepaalde vitale centra in
het lichaam (beke nd als Chakras) belevendigd worzijn voor de
den, die a.h.w. k rachtsmiddelpunten
expressie van 's mensen psychische en geestelijke
scheppende krach ten.
Het intense geno t waarmee de seksuele vereniging
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gepaard gaat, is hieruit te verklaren, dat dit de
eenvoudigste manier is waarop het scheppend vuur
in geconcentreerde vorm ervaren kan worden. Wanneer de geestelijke mens op zijn eigen gebied sterker wordt, neemt zijn kracht of "spanning"
toe
en terwijl de primitieve mens min of meer straffeloos zijn seksualiteit kan bevredigen omdat zijn
geestelijke spanning laag is, ka.n de tot groter~. bewustheid gekomen en gevoelige mens bezwijken
onder de druk van een seksuele over-bevrediging,
omdat de sterkte van de kracht die hij misbruikt
heeft, te groot is voor zijn nog zwakke "aanleg"
van liefde en onzelfzuchtigheid.
Mentale onevenwichtigheid, voortvloeiend uit verkeerd begrepen
ideeën over seksualiteit, komt zeer algemeen voor,
evenals lichamelijke neurosen en psychische ..verwarring. Beveiliging hiertegen biedt het vermijden
van over-bevrediging en het aankweken van werkelijke liefde.
.
.
Het is het vaag aanvoelen van deze waarheid, die
de mens ertoe gebracht heeft een goddelijke oorsprong aan te nemen, niet alleen voor de liefde
maar ook, door een denkfout, voor de door de
mens ingestelde regels en gebruiken bij het huwelijk. Hij heeft wetten die voor het gemak en de
bescherming van een sociale orde gemaakt waren,
aan goddelijk gezag toegeschreven. Toen de. toestanden veranderden, werd het niet juist geacht om
wetten te veranderen of te verzachten, die de sanctie van goddelijkheid hadden gekregen. Zo is er
streng de hand gehouden aan deze wetten en gebruiken, ook toen er toestanden ontstonden waarvoor ze niet bedoeld waren en bij mensen die
daarboven uit gegroeid waren. Maar nog zijn ze
waardevol als gids voor de meerderheid in de gemeenschap, zelfs ofschoon ze de volledige en juiste
zelfexpressie van bepaalde personen kan belemmeren of een te lage maatstaf kan zijn voor degenen
die nu in staat zijn tot geestelijk inzicht.
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VIER WIJZEN

VAN LIEFHEBBEN

Het ligt voor de hand, dat er verschillende opvattingen over de ideale huwelijksverhouding
en ook
over passie bestaan, ofschoon ze nog niet algemeen
door de wet of de zeden erkend zijn. Hiermee gaan
een verschillend gevoel van verantwoordelijkheid
en verschillende gedragsnormen
samen, want de
diepere afwijkingen worden niet veroorzaakt door
een tijdelijke zienswijze, noch zijn ze zuiver persoonlijk: zij zijn indicaties van verschillende graden van zelfbewustzijn. Als dit meer algemeen
begrepen werd, zou het de oplossing van vele
problemen
over menselijke verhoudingen
vergemakkelijken.
Verschillen
in menselijke capaciteiten
worden
met betrekking tot het idee van wedergeboorte in
een juister licht gezien dan op welke andere manier
ook. De Hindoese kasteleer was ongetwijfeld oorspronkelijk gebaseerd op de opvatting, dat menselijke wezens die meer levens dan anderen op de
aarde hadden doorgebracht, meer ervaring hadden
gekregen in menselijke aangelegenheden
en dat er
aan hen dienovereenkomstig
meer verantwoordelijkheid moest worden toevertrouwd. In onze dagen
heeft bij moderne pedagogen en psychologen eveneens het idee algemeen ingang gevonden,
dat
individuen in vier hoofdtypen ingedeeld kunnen
worden, overeenkomstig de ontwikkeling van hun
zintuigen en hun emotionele en verstandelijke vermogens.
J ung heeft herhaaldelijk
over de vier psychologische typen geschreven en Herbert Read heeft
van alle kanten bewijzen aangevoerd om aan te
tonen, dat deze vier typen door andere psychologen
erkend zijn. In sommige landen hebben zich dan
ook opvoedingsinstelIingen
ontwikkeld voor drie
soorten kinderen - voor hen die in het bijzonder
voor handenarbeid
geschikt zijn, voor hen die een
technische opleiding behoeven en voor hen die
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door hun capaciteiten voor universitair werk geschikt zijn. Het vierde type wordt door pedagogen
gewoonlijk niet erkend; het is inderdaad zeldzaam
en komt waarschijnlijk pas laat tot ontwikkeling.
Theosofische leringen met betrekking tot de menselijke aard ondersteunen het idee, dat er groepen
individuen met karakteristieke psychologische eigenschappen bestaan. In grote trekken komen de vier
bovengenoemde
groepen
overeen met hen die
hoofdzakelijk onder de invloed van gewaarwordingen leven, van concreet denken, van idealistisch
denken en van het hoogste idealisme. De eerste
groep leert het beste door met de handen te werken. Zij die ertoe behoren, dompelen gedachte in
gevoel, maar kunnen zeer sensitief en artistiek zijn.
De tweede groep beredeneert de dingen en kan zijn
gevoel door het denken laten leiden; deze groep
is practisch en op zichzelf gericht. De derde bestrijkt een groter mentaal gebied, kan zich met
abstracte denkbeelden en veelomvattende algemene
begrippen bezighouden en zij die ertoe behoren,
hebben dikwijls een sterk ontwikkeld sociaal gevoel. De vierde groep is, zoals we reeds zeiden,
zeldzaam, want deze mensen hebben een zekere
mate van geestelijke verlichting bereikt. Natuurlijk overlappen de groepen elkaar voor een groot
deel en er zijn veel mensen die niet geheel in de
een of andere groep onder te brengen zijn.
Vanzelfsprekend heeft iedere groep zijn specifieke
benaderingswijze van huwelijk en seksualiteit. De
fundamentele
persoonlijke reden om te trouwen
was en zal altijd zijn, liefde. Maar liefde wordt
geleid en begrensd door het bewustzijn van het
individu. Bij iemand wiens kijk op de wereld
hoofdzakelijk bepaald wordt door wat hij waarneemt, overheerst het niveau van het zich verheugen in aandoeningen. Dit kan fysieke of dierlijke begeerte zijn, of het kan gevoel en een sensitief gewaar-zijn van schoonheid inhouden. Bij de
typische boer gaat dikwijls een ongecompliceerd
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seksueel verlangen samen met een diepe loyaliteit
en een sterk familiegevoel. Bij de meer ontwikkelde
persoonlijkheden
dorst het g~waarwordingsen
emotionele type naar schoon heid van vorm en g~voel, schoonheid van opzet en structuur. I?aar dit
de vluchtigste menselijke eigenschappen ZIJn, kan
dit soort liefde gemakkelijk verflauwen of veran~.eren. Maar zij is zeer lieflijk, ondanks ?aa~ m?gehJ.k
korte duur. Deze wijze van ervaren IS dikwijls die
van de scheppende kunstenaar. Men moet goe~
begrijpen, dat deze soort liefde even oprecht IS
als die welke duurzamer is en dikwijls een grotere
intensiteit kent. Zij die vanuit deze gezichtshoek
leven, kunnen grote hoogten zowel als diepten bereiken; hun wispelturigheid
is de wet van hun
eigen aard. Want hun liefde voor schoonheid van
vorm is zo intensief, dat elk verdwijnen van schoonheid of tekort schieten van het ideaal onvermijdelijk in hen een reactie oproept en hun vermogen
om dat bepaalde object lief te hebben doet afnemen. Hun streven zou erop gericht moeten zijn
naast de schoonheid van de vorm ook die van het
leven te leren waarderen en trouw blijvend aan
zichzelf toch zo te leren handelen, dat ze anderen
zo min mogelijk kwetsen. Hun liefde is echt en
zuiver zolang zij duurt; de essentie ervan is blijvend en kan niet verloren gaan, want zij maakt
deel uit van hun eeuwig zelf.
In de loop der evolutie via het proces van wedergeboorte treedt het concrete denkvermogen of het
vermogen tot objectief denken op de voorgr~nd
en een tijd lang overheerst het zowel waarnemmg
als gevoel. Deze periode wordt in het kort door
vele jeugdigen weer doorgemaakt, die alles wensen
te betwijfelen en enkel met de rede als toetssteen
de gehele wereld willen beoordelen. Typerend voor
personen in dit stadium van ontwikkeling in hun
opeenvolging van wedergeboorten
is, dat hun ~ewustzijn in het middelpunt staat van een verbinding van persoonlijk gevoel en objectieve denk-

beelden. Hun liefhebben wordt ten zeerste beinvloed door geldkwesties, prestige, vereniging van
familie bezittingen, enz. In het gunstigste geval kan
dit temperament veel succes en onzelfzuchtigheid
in de huwelijksverhouding
bereiken, in het bijzonder wanneer de lessen van het voorafgaande stadium in vroegere levens verwerkt zijn. Op zijn formeelst is dit het type dat de "mariage de convenance" van de Westeuropeanen
verdedigt. De
gewoonte om hun gedachten grondig te overwegen
leidt tot grotere standvastigheid. Het gevaar is dat
emotionele waarden niet voldoende tot hun recht
komen; vooral wanneer een van de partners een
ander temperament
heeft, kan een gevoel van
onvoldaanheid
de gehele verhouding
kleurloos
maken. Deze mensen moeten hun enigszins starre
kijk op mensen en dingen leren matigen door verdraagzaamheid en waardering.
Met het te voorschijn komen van een fijner mentaal vermogen ontwaakt intuïtief begrijpen, alsook
een gave om met onpersoonlijke
originaliteit
te
handelen. Dit brengt de knappe organisator en de
kundige vakman voort, de helder denkende geleerde en de ideale burgerlijk
ambtenaar.
In zijn
hoogste vorm is dit type zowel creatief als sympathiek. Liefde tussen mensen van dit type zal veel
duurzamer zijn dan bij een van de andere typen.
Want deze liefde zal op verwantschap
van de
causale aard gegrondvest zijn, het hoger mentale
of intuïtieve aanzicht van de partners. Als deze
fijnere vermogens eenmaal ontwaakt zijn, blijven
ze van leven tot leven bestaan door de rest van
de individuele ontwikkelingsgang
heen. Wanneer
zij die een dergelijke band opgebouwd hebben,
elkaar in toekomstige levens ontmoeten, dan zal
hun verwantschap hun onmiddellijk duidelijk zijn,
ongeacht alle tijdelijke omstandigheden zoals stoffelijke omgeving, leeftijd of sekse. Zij zullen de
liefdesverhouding
in al zijn vele vormen vervolmaken, als ouder en kind, man en vrouw, broers
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of zusters of vrienden. Deze liefde kan geen kwaad
doen. Ze is niet inhalig, want ze heeft reeds alles.
Ze hoeft geen haast te maken, want ze heeft voor
haar expressie de eeuwigheid voor zich.
Zeer weinigen van onze tegenwoordige mensheid
kunnen nog de glorie bereikt hebben van volledig
geestelijk bewustzijn en van de uiteindelijke ontmoeting van alle vormen van liefde in de liefde
van het leven zelf, want dit houdt een realisatie
van één-zijn met al het geschapene in en een staat
van geestelijke verlichting. Om dit te bereiken
moeten alle stadia van menselijk bewustzijn ervaren
zijn. Dit ten volle te beseffen betekent het bereiken van volmaaktheid. Maar er zijn mensen die
althans streven naar deze hoge ervaringstoestand.
Voor hen kunnen geen regels gemaakt worden. Zij
zijn een wet in zichzelf, omdat zij begrijpen dat
wet de grondslag van het universum is. Zij zullen
nooit tegen de liefde zondigen, want liefde is een
hogere wet dan welke wet ook, die de mens tot
nu toe gemaakt heeft.
Wat te zeggen over de ongehuwde? Een commentator van sociale hervorming heeft eens opgemerkt,
dat de wereld nooit de huidige staat van ontwikkeling van het sociaal gevoel bereikt zou hebben zonder "de gekanaliseerde scheppende energieën van
de ongehuwde" en zonder het voorbeeld van de
bijdragen van kloosterinstellingen
tot opvoeding,
landbouw en filantropie
met hun verschillende
opvolgers tot aan de tijd van Florence Nightingale
toe. Geworteld als de scheppende energie in 's mensen geestelijk centrum is, kan zij door het denkvermogen en de wil geleid worden in die banen
die het individu verkiest. Als de ongehuwde dit
doet zonder zelfbeklag en het gevoel van mislukking, kan een evenwichtig en nuttig leven met een
ruim veld van uitdrukking voor menselijke scheppende energie en een rijkdom aan emotioneel
ervaren het resultaat zijn.
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PRACTISCHE

TOEPASSINGEN

De bestudering van theorie blijft steriel, als we
niet dat wat we leren, op de levensproblemen kunnen toepassen. Welk licht kan occulte kennis op de
tegenwoordige moeilijkheden werpen en op de weg
naar toekomstige vooruitgang?
Het menselijk lichaam is uit cellen opgebouwd.
Alleen als de cellen gezond en krachtig zijn, kan
het lichaam als geheel zich in een goede gezondheid verheugen. Op dezelfde wijze is het gezin een
dergelijke eenheid binnen de staat. Geen staat kan
lang zijn kracht behouden of vooruitgang maken,
wanneer de individuele cellen niet gelukkig en
harmonieus functioneren. De bestudering van het
~ussische experiment (zie Bijlage I) laat duidelijk
ZIen, dat het gezin op 't ogenblik de normale basis
van het sociale leven is. Het kind heeft een thuis
nodig en ouderlijke zorg; door hierin te voorzien
zijn de ouders zelf gelukkiger door een gevoel van
d.~u~zaamheid van hun familieverhouding,
terwijl
ZIJdie hun seksuele leven met waardigheid, intelligentie en redelijke zelfbeperking weten te leiden,
in hun eigen bewustzijn een waardescala opbouwen, waarbij de esthetische en geestelijke waarden
de leiding hebben boven die van seksuele aantrekkingskracht
en kortstondige begeerte. Vanuit
het gezichtspunt van het reïncarnerende
individu
is de uitoefening van een dergelijk zelfbestuur zeer
belangrijk. In Rusland heeft men van het experiment, waarbij men familiebanden
trachtte
te
ne~eren, moeten afzien ten gevolge van de psychische onbestendigheid
die niet alleen bij de
ouders, maar ook bij de van staatswege grootgebrachte kinderen
optrad. De beste en meest
hygiënische wijze van grootbrengen kan blijkbaar
nooit het gemis aan een thuis vergoeden.
Het psychische niveau en de kwaliteit van de
volgende generatie hangen af van de kwaliteit van
de achtergrond van het gezin, waarbij de invloed
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van beide ouders van doorslaggevende
betekenis
is. Het vraagstuk van de juiste plaats van de vrouw
in het levensschema is dus van grote betekenis.
Moet zij alleen een thuis scheppen en kinderen
opvoeden? Of moet zij haar plaats in de wereld
innemen in gelijke mededinging met de man, terwijl voortplanting
voor zover mogelijk voor haar
(zoals het nu in het algemeen voor de man is)
niet meer is dan een incident?
Verder, welke bijdrage kan theosofie geven tot
een beter inzicht in problemen van ongelukkige
huwelijken,
abnormale
seksuele verlangens
en
neurotische inzinkingen? (Voor de behandeling van
enkele speciale psychologische problemen, zie Bijlage II).
Wij hebben gezien dat er, geestelijk gesproken,
geen fundamenteel
verschil tussen man en vrouw
bestaat. Maar het fysieke lichaam beïnvloedt in
iedere incarnatie in zekere mate de gevoels- en
mentale lichamen en daardoor bezitten de meeste
mannen en vrouwen vermoedelijk zekere hoedanigheden die hun sekse weerspiegelen. Maar door de
werkzaamheid van de vrouw tot bepaalde gebieden
te beperken, verarmt men alleen de sociale orde,
net zoals de feitelijke buitensluiting
van de vader
van de Victoriaanse kinderkamer tot een beperking
van gezinsgeluk en kameraadschap leidde. In principe betekent gelijkwaardigheid van de seksen dus,
dat geen van beiden onder beperkingen zou mogen
lijden of geforceerd zou mogen worden tot een
levenswijze die hem of haar niet ligt, alleen vanwege het "toeval" van sekse.
Maar aan de andere kant moet het proces van
kinderen krijgen en verzorgen om fysieke redenen
altijd zwaardere eisen stellen aan vrouwen dan
aan mannen. En zoals een man zeer dikwijls een
keuze moet doen, langs welke van wellicht verschillende lijnen van werkzaamheid hij zijn carrière
wil opbouwen, zo zal een vrouw gewoonlijk moeten
kiezen wat belangrijker voor haar is, zich in dienst
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stellen van het land of van de huishouding. De
twee zijn niet noodzakelijkerwijze en altijd onverenigbaar, maar het goed doen lopen van een huishouding vraagt een hoog energieverbruik,
zowel
fysiek als geestelijk en weinig menselijke wezens zijn
vitaal genoeg om twee volledige banen gelijktijdig
recht te doen. Jonge kinderen kunnen zich slechts
met een klein rayon van ervaring bezighouden.
Daarom moeten zij slechts zeer geleidelijk en met
zorg in een ruimere wereld gebracht worden. Het
is het meest ideaal voor hen om beide ouders in
hun omgeving te hebben en een thuis te hebben,
dat voor hen dezelfde functie heeft als het hol
voor een konijn - iets waar ze met vertrouwen
naar kunnen terugkeren, wanneer de grote wereld
te beangstigend en te verbijsterend blijkt te zijn.
Misschien zou het voor beide ouders het meest
ideaal zijn om halve banen te nemen en het huishoudelijk werk samen te delen.
Het gevoel van persoonlijke veiligheid en het
gevoel bij iemand te horen zou de vader ongetwijfeld geheel kunnen geven, wanneer het kind gespeend is. Maar de practijk doet vermoeden, dat
het voor de vrouw geschikter is haar aandacht,
zolang haar kinderen jong zijn, op haar home te
richten en voor de man zich meer te richten op
financiële voorzieningen. Wanneer de moeder haar
verantwoordelijkheden
aan een andere persoon
overdraagt (en het moet een of andere persoon
zijn en niet alleen een groep, want het is het persoonlijk contact dat voor het kind zo noodzakelijk is),
kunnen de resultaten zeer bevredigend zijn. Maar
de moeder moet zich wel realiseren, dat zij door
dit te doen in zekere mate haar "geboorte"-recht
verspeelt.
Sommige vrouwen hebben echter meer mann~lijke dan vrouwelijke trekken. Zij zouden ongetwijfeld gelukkiger zijn door het werk van een man
te doen, met overlating van de bijzondere z~rg
voor de kinderen aan iemand anders. In dergelijke
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omstandigheden zou de tevredenheid van de moeder in haar huis een sfeer brengen, die verre te
verkiezen zou zijn boven haar voortdurende
aanwezigheid in een stemming van zich belemmerd
voelen en boos zijn om die belemmering.
Maar zeer veel kan en moet gedaan worden om
dat wat in de toekomst zelf-opgelegde beperkingen
zullen zijn, minder vervelend te maken dan ze op
het ogenblik zijn. Sociale voorzieningen kunnen en
zullen het volslagen koeliewerk in de huiselijke
kring verminderen, de vrouw vrijmaken voor mentale en sociale ontspanning en de geprikkeldheid
door het zich voortdurend belemmerd voelen, verlichten. Het gevoel van de minderwaardigheid
van
de vrouw. kan mettertijd ook zelfs uit het rasbewustzijn verdreven worden. De gedachte die nog
steeds bij mannen is aan te treffen, dat er twee
soorten vrouwen zijn - zij die geschikt zijn voor
echtgenote en voor het voortbrengen van wettelijk
kroost en zij die men eigenlijk minacht, maar die
voor amusement en persoonlijke bevrediging gebruikt worden - deze gedachte moet meedogenloos uitgeroeid worden. En de man zal ook moeten leren, dat er niets vernederends of degraderends
in is om onder een vrouwelijke superieur te werken. Een door begrip verkregen erkenning van de
werkelijke waarde van het werk van de vrouwen
van haar kundigheden
zal het ressentiment aan
beide zijden doen verminderen.
Zo schijnt de tijd gekomen te zijn om vrouwen
een grotere vrijheid van conventionele beperkingen
toe te staan door haar het soort leven te laten
kiezen dat zij wensen te leiden. Waarschijnlijk is
het alleen door een proces van "trial and error",
dat vrouwen ertoe zullen komen hun eigen krachten te leren kennen en ook het werk waarvoor ze
het meest geschikt zijn.
Dat er werkkringen zijn waarin de invloed van
de vrouw kwalijk gemist kan worden, zal iedereen
duidelijk zijn. In alle openbare aangelegenheden
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die vrouwen en kinderen betreffen, in de nieuwe
bewegingen voor beter onderwijs en opvoeding,
voor gemeenschapscentra
voor kunst, muziek en
toneel, alsook in alle zaken die rechtstreeks de zorg
voor en de verfraaiing van de woning raken, hebben vrouwen een essentiële bijdrage te leveren.
Zonder hen zal de wereld ernstige misslagen begaan. Mogelijk kan men tot de ontdekking komen,
dat zelfs in werkzaamheden die als typisch voor
mannen bekend staan, de vrouw een nieuwe en
nuttige zienswijze kan brengen, een begrip, dat
het begrip van de man zou kunnen versterken en
aanvullen.
Wat betreft de problemen ontstaan door ongelukkige verhoudingen en onaangepastheden,
is het
waarschijnlijk onvermijdelijk, dat voorkomen ons
voornaamste doel moet zijn. Het is niet mogelijk
veel hulp te bieden, wanneer het huiselijk leven
eenmaal uit elkaar is gevallen of wanneer een toestand van neurotisch gestoord zijn is ingetreden.
Men krijgt de indruk, dat seksualiteit, als een
fysieke drang, in het tegenwoordige stadium van
evolutie bij de meeste mensen abnormaal op de
voorgrond treedt. Ideaal gezien, zou seksueel verlangen in zijn meest dwingende vorm alleen moeten optreden, wanneer een man of een vrouw
werkelijk en oprecht liefheeft. Ongelukkigerwijze
is dit niet het geval. Een overmeesterend seksueel
verlangen kan los van enige werkelijke genegenheid gevoeld worden.
Ofschoon dit als een feit erkend moet worden,
moet uitdrukkelijk geconstateerd worden, dat dit
noch normaal noch ideaal is, maar het resultaat
van ongunstige omstandigheden
met betrekking
tot de fysieke en emotionele achtergrond van het
individu, de ongezonde steun die van psychologische zijde aan het verlangen naar seksuele ervaring wordt gegeven en de overdreven nadruk
op sex-appeal in de film en de gangbare literatuur.
Het geneesmiddel voor de tegenwoordige stand
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van zaken ligt in het gezin. Als de liefdesverhouding tussen de ouders en de relatie tussen ouder
en kind een juiste en gelukkige uitdrukking vinden, zal fysieke seksualiteit geen overdreven belangrijke plaats krijgen. De stroom van energie zal
een middel tot expressie hebben in de gezamenlijke werkzaamheden van het gezin. Daarom is het
van vitaal belang, dat ouders op vriendschappelijke
voet met hun kinderen omgaan en zich met hun
belangen bezighouden, voor zover de kinderen dit
verlangen. Waarschijnlijk zal de grootste verantwoordelijkheid hierbij op de vrouw rusten, omdat
zij uitdrukking geeft aan de emotioneel-intuïtieve
krachten. Wanneer zij met begrip en op een verstandige wijze van haar kinderen houdt, kan zij
hen (speciaal haar zoons) voor veel leed behoeden
en hen ook in staat stellen een psychisch evenwicht
en een harmonie te bereiken, die al hun latere
verhoudingen gunstig zullen beïnvloeden.
Maar zelfs wanneer er tragedies hebben plaatsgevonden, kunnen er middelen tot verzachting van
het leed gevonden worden. Een beter begrip van
de occulte leringen zou het verlammende gevoel
van schuld en falen kunnen helpen verminderen.
Het afkeurend staan tegenover scheiding, enz., in
vele gevallen zelfs gelijkstaand met een volledige
sociale boycot, zal in de loop van de tijd verdwijnen, terwijl het veranderde gezichtspunt de mogelijkheid zal bieden, dat gezinsproblemen openhartig en moedig besproken zullen worden door hen
die erbij betrokken zijn, soms in samenwerking
met sociale en psychologische adviseurs, om op deze
wijze de kinderen zo min mogelijk onrecht te doen.
Maar over 't algemeen kunnen we het best onze
aandacht richten op het helpen van de jonge mensen om hen verstandig te leren handelen en juist
te leren kiezen. De zoekende geesteshouding van
de tegenwoordige jeugd zal hen geen onbuigzame
voorschriften of regels die hen door de conventie
aangereikt worden, doen accepteren.
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Het verschijnsel seksualiteit benaderen zij met
minder overdreven gevoeligheid dan de oudere
generatie en zij zijn eerlijker tegenover zichzelf en
tegenover elkaar. Zij willen zich niet houden aan
een willekeurige, door "gezag" ingestelde regeling.
Zij willen hun levenspatroon ontwerpen, zoals hun
eigen inzicht en ervaring hun dat ingeven. Het
is zelfs twijfelachtig, of velen van hen erin zullen
toestemmen enige vaste levensregel aan te nemen,
waarvan het waarschijnlijk is dat die hun wat zij
beschouwen als onnodige dwang, zal opleggen, louter voor het welzijn van de gemeenschap als geheel. Maar zij zullen aan hun eigen innerlijk ideaal
gehoor geven, wanneer zij de fundamentele beginselen ervan kunnen begrijpen en aanvaarden.
Het fundamentele mystieke thema zou een altijd
aanwezige achtergrond moeten vormen bij ons denken en spreken over seksualiteit. Het zou uiteengezet moeten worden, dat het eeuwigdurende zoeken naar de ander in werkelijkheid een weerspiegeling is van de diepe occulte waarheid van de
vroegere hermafrodiete
natuur van de mens en
een poging om terug te keren tot de gelukkiger,
meer "complete"
staat van die lang vervlogen
tijden, toen de mens als een compleet maar onontwikkeld wezen in nauwer contact met het goddelijke was. Het zoeken naar persoonlijke bevrediging kan dan beschouwd worden als een aspect
van het eeuwigdurende zoeken naar God, daar het
uitzien naar de menselijke geliefde een weerspiegeling van en een aansporing tot dat zoeken is, en
vereniging
met de geliefde alleen bevrediging
brengt omdat er een zekere mate van God door
wordt gerealiseerd.
Hierom heeft de nieuwe generatie theosofische
feiten nodig om daarop meningen en handelingen
te baseren. Deze jonge mensen die spoedig de leiders van de wereld zullen zijn, zullen niet noodzakelijkerwijze bindende wetten opstellen betreffende de onontbindbaarheid
van het wettige huwe-
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lijk, noch op strikte monogamie aandringen. Maar
wanneer zij met een persoonlijk probleem gecon.
fronteerd worden, dan zullen zij bij maclue zijn om
betrekkelijk verstandige beslissingen te nemen. Ofschoon zij fouten kunnen maken en ongelukkig
kunnen worden, zullen ze toch terzelfdertijd zeker
groeien door hun eerbied voor elkaar en liefde
hoog leren schatten als de enige echte, maar in de
hoogste mate toereikende band om man en vrouw
te binden.

SAMENVATTING
Het mysterie van de seksualiteit maakt deel uit
van het diepe mysterie van het leven en kan gelukkig nooit ten volle verklaard worden, want
mannen en vrouwen vullen elkaar op subtiele
wijze aan en zijn niet elkaars tegengestelden.
In vroeger tijden, onder primitieve omstandigheden, is de vrouw vanwege haar werk in ere
gehouden en vanwege haar seksuele magie. Later
is zij meer gewaardeerd
als een symbool van
prestige, weelde en mysterie. Uit dit alles is in
meer recente tijden een duale houding tegenover
de vrouw voortgekomen als een wezen dat goddelijk en toch minderwaardig
is, en deze houding
is noodlottig voor haar werkelijke positie in de
maatschappij.
De moderne vrouw is tegen haar afhankelijkheid
in opstand gekomen en heeft een grote mate van
vrijheid verkregen, maar in de meeste gevallen
heeft ze haar vrijheid niet verstandig gebruikt. Dit
heeft weer tot een reactie geleid en tegenwoordig
staan aan de ene kant zij die de werkzaamheden
van de ~vrouw geheel en al tot het huisgezin ,willen
beperken en aan de andere kant zij die met voorbijzien van het verschil in biologische structuur
eisen, dat vrouwen zich precies als mannen zullen
gedragen.
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Huiselijke problemen komen hier onvermijdelijk
uit voort. Geven wij, de behoefte van de vrouw
aan economische onafhankelijkheid
onder ogen
ziende, haar werkelijk de raad om de man na te
bootsen? Is het niet veeleer de rol van de vrouw
iets in de maatschappij te brengen, waarin de man
onmogelijk kan voorzien?
Theosofische leringen geven een uiteenzetting van
de mannelijke
en vrouwelijke beginselen in de
natuur als zijnde een uitdrukking van het algemene
beginsel van polarisatie,
een beginsel, inherent
aan de openbaring van het universum. De Ene,
Zich willende openbaren, komt in een staat van
polarisatie en een eindeloze reeks van elkaar aanvullende tegenstellingen ontstaan, positief en negatief, licht en duisternis, leven en vorm, geest en
stof, mannelijk en vrouwelijk. Beide aspecten van
elk paar tegenstellingen
zijn gelijkelijk essentieel,
gelijkelijk een uitdrukking
van de natuurwet en
vormen gelijkelijk een uitdrukking
van de Allerhoogste Ene, Die als de eenheid achter dit alles
staat. De Ene is de hoogste Onkenbare, noch licht
noch duisternis, mannelijk noch vrouwelijk, maar
beide ineen.
Volgens de occulte overlevering is onze tegenwoordige dubbel-geslachtelijke
mensheid een tijdelijk hulpmiddel. De mens was in oorsprong androgyn en zal in de loop van aeonen van evolutie de
enkel-geslachtelijke vorm weer gebruiken, wanneer
de lessen van de fysieke seksuele tegenstellingen
door vele incarnaties in mannelijke en vrouwelijke
lichamen verwerkt zullen zijn (zie Bijlage II).
Seksuele polariteit is niet een kwestie van het
stoffelijk lichaam alleen. Terwijl de man gewoonlijk mentaal en fysiek positief is, heeft de vrouw
meer een positieve emotionele natuur en actieve
intuïtie. Er zijn ijle psychische en spirituele energieën verbonden met deze innerlijke polariteiten,
die aan bestudeerders van het occultisme bekend
zijn.
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Mannen en vrouwen verschillen in hun vermogens
tot complementaire
werkzaamheid
en er kunnen
op zijn minst vier wijzen van liefhebben
onderscheiden worden. Er bestaat een aantrekking
die
berust op zingenot, of op een reageren op schoonheid. Dit kan oprecht zijn, loyaal en ideaal, zelfs
wanneer het intellectueel
begrip ontbreekt.
Verder zijn er normen van echtelijk gedrag, die op
rede en gemak, op financiële
en familiale voordelen gebaseerd zijn, de "mariage de convenance"
van vele rassen. Met het ontwaken van de hogere
intelligentie
en van de intuïtie wordt liefde meer
een erkennen van en zich verheugen
in de ware
aard van de geliefde. Een dergelijke liefde kan
geen kwaad doen en brengt zielen leven na leven
samen, want zij is een aanzicht van het zoeken
naar het Werkelijke. Er zijn maar weinig mensen,
die het vierde type benaderen, die in staat zijn tot
goddelijke liefde, tot liefde voor de gehele wereld.
Zij die dit verwezenlijken,
zijn de redders van de
mensheid, haar heiligen en geestelijke leiders.
In een samenvatting
is een poging gedaan om uit
deze studie practische
conclusies te trekken. Een
goed gezinsleven is de basis van een gezonde maatschappij, zoals Rusland in zijn grote experiment
heeft ontdekt (Bijlage I). De stabiele achtergrond
die door goede gezinsverhoudingen
ontstaat, is voor
ouders én kinderen waardevol, maar in het bijzonder voor kleine kinderen en pubers. Om de taak
van de vrouw in het huiselijk leven te vergemakkelijken, een taak,. die i~mers ze.er veel aandacht opeist, moeten sociale diensten zich verder ontwikkelen; w~~Ine~r een vrouw een sterke en positieve
mannelijke Inslag heeft, moet haar de gelegenheid
gegeven worden om haar aard in de wereld als
geh~el tot uitdrukking
t~ brengen. En zijn vele
gebieden van werkzaamheid,
waar de bijdrage van
de vrouw dringend nodig is, om eenvoudige, menselijke waarden een plaats te geven.
Jonge mensen moeten vrij zijn om met hun eigen
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leven te experimenteren,
maar als ouders oprecht
zijn en bereid om te helpen en als zij zelf enig
idee hebben
van de geestelijke
betekenis
van
seksualiteit in hun eigen leven en er iets van tot
uitdrukking
trachten
te brengen,
zullen
hun
jongere vrienden geen al te drastische of schadelijke experimenten
hoeven te doen. Jonge mensen
reageren eerder op voorbeelden
dan op voorschriften. Het is uit het voorbeeld,
dat zij het beste
zullen leren dat liefde geen louter lichamelijk verlangen is, maar een psychische en geestelijke verhouding die, om tot volledige expressie te komen,
eerlijkheid, zelfbeheersing
en inzicht behoeft.
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BIJLAGE

I

DE POSITIE VAN DE VROUW
IN SOVJET RUSLAND

"op alle gebieden van economisch, maatschappelijk, cultureel, sociaal en politiek leven worden aan
de vrouwen in de U.S.S.R. dezelfde rechten toegekend als aan de mannen. De mogelijkheid voor
de vrouw om van deze rechten gebruik te maken,
wordt verzekerd door haar evenzeer als de man
het recht te geven op werk, rust en vrije tijd,
sociale verzekering en opleiding, en bescherming
van staatswege van de belangen van moeder en
kind, kraamverlof met behoud van loon en het
voorzien in een uitgebreid netwerk van kraaminrichtingen, kinderbewaarplaatsen
en fröbelscholen" (Artikel 122 van de grondwet van de Unie
van Socialistische Sovjet Republieken).
De grondwet van de U.S.S.R. neemt onder de
grondwetten van alle staten een unieke plaats in,
niet alleen omdat zij de gelijkwaardigheid van man
en vrouw tot een onaantastbare wet maakt, maar
ook omdat zij de algemene lijnen, waardoor die
gelijkwaardigheid
een practisch effect krijgt, in
bijzonderheden uiteenzet. Dit lijkt wel een van de
radicaalste veranderingen te zijn, die door de revolutie is bewerkt, maar de bestudeerder van Rusland
zal het eerder voorkomen dat dit een natuurlijke,
historische ontwikkeling is. De zelfbewustheid en
onafhankelijkheid van de vrouw in Rusland is niet
iets nieuws. In oude verhalen en volksliederen
treden vrouwelijke ridders en heldinnen op, en in
het dagelijks leven behielden de vrouwen een reële
plaats in het gezinsleven, omdat de meerderheid
van hen werkte en omdat de Russische boer nooit
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vielen gezinnen uiteen en vierde scheiding hoogn]
(vnl. in de steden), hoewel de daartoe van officiële
zijde aangemoedigde pers van tijd tot tijd mannen
en vrouwen attaqueerde, die zich schuldig maakten aan een "frivole" houding tegenover huwelijk
en gezinsleven. Alle kinderen waren wettig, in of
buiten het huwelijk geboren, en overspel werd in
het burgerlijk wetboek niet genoemd, hoewel polygamie verboden en zwaar strafbaar was. Toch bleef
het gezin ondanks dit alles bestaan en verkeerde
nooit in enig werkelijk gevaar om vernietigd te
worden, want, zoals Haveloek Ellis heeft gezegd,
"het gezin vormt zo'n organisch geheel met 's mensen biologie en psychologie, dat niets en niemand
het kan vernietigen".

had gehoord van ridderlijkheid en puritanisme. Zij
werkten met de mannen op de akkers, gingen
samen naar de kerk en leefden samen in dezelfde
hut. Door de eeuwen heen maakte het feit dat de
boerenvrouw werkte, haar nagenoeg de gelijke van
de man in de gemeenschap.
In Rusland was de emancipatie van de vrouw
nauw verweven met de emancipatie van het volk.
Zij hoefde niet met de man te strijden voor de
erkenning van het beginsel van gelijkwaardigheid.
De revolutionaire
partijen, hoe hevig hun politieke geschillen ook mochten zijn, waren alle voorstanders van de volledige gelijkwaardigheid
van
de seksen.
VROEGE EXPERIMENTEN
Het gezin, onverbrekelijk verbonden met de positie
van de vrouw, heeft over alle lotswisselingen waaraan het sinds de revolutie onderworpen is geweest,
gezegevierd en maakt tegenwoordig evenzeer deel
uit van de betekenis van Sovjetisme als gemeenschappelijk eigendomsrecht en bezitscontrole. Als
instelling kreeg het nooit een rechtstreekse aanval
te verduren, daar de leiders van de revolutie het
nooit voor een verouderde instelling hebben uitgemaakt. Er waren groepen jonge opstandelingen,
die niet alleen de oude economische ordening van
de maatschappij aan de kaak stelden, maar ook
alle sociale gebruiken, de kunst en het gezin. De
veroordeling van de leiders gold het gezinsleven
zoals zich dat onder de oude orde ontwikkeld had,
en zij beloofden het van wettelijke dwang en van
elke andere vorm van dwang te bevrijden. Scheiding werd mogelijk gemaakt voor degene die het
vroeg: alleen de wens van de kant van beide partijen was noodzakelijk. Registratie van het huwelijk was niet verplicht. Geboortebeperking
werd
aangemoedigd en abortus wettig en kosteloos geregeld. Als resultaat van deze nieuwe "vrijheid"
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In 1936 nam men van officiële zijde een veel
strengere houding aan tegenover het gezin. Voor
deze verandering waren vele verklaringen. Niet dat
het geboortecijfer daalde, niet dat het gezin in gevaar was ("vaderschap en moederschap zijn lang
geleden tot een deugd in het land van de Sovjet
geworden": Pravda). De kritische opmerkingen van
de Sovjet leiders waren gericht tegen hen die de
nieuwe vrijheid misbruikten. "In een Sovjet maatschappij kan de losbol die vijf maal per jaar trouwt,
geen aanspraak maken op de publieke achting,
noch het meisje dat met het gemak van een vlinder van het ene huwelijk naar het andere fladdert". Vrouwen die een te vrij gebruik maakten
van het recht op kosteloze abortus, brachten niet
alleen zichzelf schade toe, maar ook aan de maatschappij en zij gaven bovendien een slecht voorbeeld aan de jongere generatie. "Zogenaamde "vrije
liefde" en wanorde in het seksuele leven behoren
volkomen tot het leven van een bourgeois en hebben niets met socialistische beginselen uit te staan,
noch met de zeden en de gedragsregels van een
8J
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Sovjet burger. Zo is de leer van het socialisme, zo
is de welsprekende bevestiging van het leven zelf".
Bij de wet van 24 juni 1936 werd het plegen van
abortus voor een gezonde vrouw voor onwettig
verklaard, terwijl zowel zij, als de arts en welke
persoon ook die haar hiertoe dwong, bij het schenden van de wet aan zware straffen onderworpen
waren. Literatuur
over geboortebeperking
verdween uit de boekwinkels en de krantenkiosken,
hoewel dit nog wettig bleef. Scheiden werd moeilijker gemaakt en bovendien werd registratie ervan
vereist; de leges stegen naar gelang van het aantal
vroegere scheidingen. Beide partijen werden verplicht voor de ambtenaar van de burgerlijke stand
te verschijnen, die hen in hun eigen belang en in
het belang van hun kinderen en van de maatschappij aanmoedigde hun geschillen bij te leggen.
Ruime bijdragen worden nu aan grote gezinnen
verstrekt en moederschap wordt niet alleen geldelijk gesteund, maar ook verheerlijkt en aangeprezen met al de hulpmiddelen
van het machtige
propaganda-apparaat
in bioscopen, schouwburgen
en de pers. "De vrouw die geen kinderen heeft,
verdient ons medelijden, want zij mist de volle
vreugde van haar leven".
Tegenwoordig zijn de twee heiligste woorden in
de Russische taal semya (gezin) en rodina (vaderland), en het gezin is tot nieuwe hoogte van aanzien gestegen.
LOOPBANEN

VOOR

VROUWEN

De economische onafhankelijkheid
van de vrouw
heeft het huwelijk van dwang van buiten bevrijd,
daar zij voor economische zekerheid niet langer
noodzakelijkerwijze van een echtgenoot afhankelijk
is. In een land, waar werk en loopbanen, die van
de hoogste tot de laagste open staan voor degene
die er de begaafdheid voor heeft, gelijkelijk voor
mannen en vrouwen toegankelijk zijn, met gelijke
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betaling voor gelijk werk, kan een vrouw altijd
haar eigen kost verdienen. Vrouwen nemen deel
aan de zwaarste en aan de lichtste werkzaamheden;
dertig millioen werken er op het land, millioenen
meer nog in de industrie. Toch, en het is de moeite
waard dit op te merken, zijn zij er tot nu toe niet
in geslaagd de hoogste posities in de regering, in
de politiek en in het leger te bereiken. Weinig
vrouwen hebben zich opgewerkt tot de rang van
Commissaris en geen vrouw is lid geworden van
het Regeringsbureau, dat in feite het land bestuurt.
Buiten deze drie categorieën hebben de vrouwen
opvallend veel succes gehad. In de Opperste Nationale Sovjet bezetten zij gedurende de oorlogstijd
189 plaatsen en telden zij 1,436 afgevaardigden in
de opperste Sovjets van de verschillende Republieken. In de plaatselijke Sovjets zaten meer dan
400.000 vrouwen. In de vakverenigingen
bekleedden zij zelfs nog meer officiële posities en zij maakten 29 procent uit van het aantal leden van de
Communistische Partij. In 1939 waren meer dan een
derde van het totale aantal arbeiders die te werk
gesteld waren in de industrie, vrouwen en in de
landbouw bedroegen zij meer dan de helft van het
totale aantal. Op zijn minst de helft van de 150.000
artsen zijn vrouwen.
Het zou niet doenlijk geweest zijn om de wettelijke gelijkwaardigheid van de vrouw met de man
in alle levensgebieden
tot een werkelijkheid
te
maken en tegelijkertijd de nadruk te leggen op het
belang van het gezin als instelling, waren er niet
ver-reikende voorzieningen getroffen om de vrouw
in staat te stellen ten volle deel te nemen aan het
werk voor het land, terwijl ze toch haar gezinsverplichtingen
vervulde. Zwangere vrouwen hebben een bij de wet geregeld verlof van ten minste
een maand voor de geboorte tot een maand daarna met volledig behoud van loon.
Tijdens haar werk kan de moeder haar baby in
de crèche laten die aan de plaats waar ze werkt
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verbonden is en zij krijgt verlof haar baby op de
vereiste tijden te zogen. Voor oudere kinderen zijn
er kinderbewaarplaatsen.
Wanneer ze de leeftijd
van acht jaar bereiken, verwisselen ze de kinderbewaarplaats voor de plaatselijke school, waar ze
gewoonlijk tot hun achttiende jaar blijven. Middagmalen worden zowel op de kinderbewaarplaats
als op de school verstrekt.
SOCIALE VERANDERINGEN

in hun leven nooit de gelegenheid hebben gehad
om met geld of met andere economische machtsmiddelen de overgave van een vrouw te kopen; een
geslacht van vrouwen die nooit behoefte hebben
gehad zich aan welke man ook over te geven om
enige andere reden dan uit liefde, of die haar overgave aan haar minnaar moesten weigeren uit angst
voor economische gevolgen".
Geschreven door Leonard Soper en herdrukt
uit Theosophy
in Action, maart 1945.

De gelijkwaardigheid
van mannen en vrouwen is
verbonden
met de wet die de gelijkwaardigheid
van alle staatsburgers van de U .S.S.R. bevestigt,
onafhankelijk
van ras of nationaliteit
en het is
deze wet die op een tot nog toe onbekende schaal
gemengde huwelijken ten gevolge heeft gehad. Dit
is bijzonder opmerkelijk in Sovjet Azië, waar de
invloed van het mohammedanisme
vroeger niet
alleen strikte rassenscheiding waarborgde, maar ook
de positie van de vrouw als bezit van de man.
Vrouwen werden aangemoedigd hun paranjas of
paardeharen
sluiers af te werpen en hun plaats
naast de man in te nemen op een wijze die geheel
vreemd aan mohammedaanse sociale gebruiken was,
ofschoon zelfs de actieve samenwerking
van de
vrouwen krachtdadige steun nodig heeft gehad om
op te kunnen tegen de oppositie van de mannen,
gesteund door die van hun Mullah.
Door de vrouw het recht op economische zekerheid te verlenen, is de noodzaak om haar toevlucht
tot prostitutie te nemen ten einde in haar onderhoud te voorzien, weggenomen. De prostituée wordt
niet als strafbaar beschouwd, tenzij zij schuldig is
aan het verspreiden
van ziekte, maar zij die
prostitutie
bevorderen, zijn wel strafbaar.
Kortom, de eer en de waardigheid aan de vrouw
en het gezin in de U.S.S.R. verleend, staat er borg
voor, dat men goed op weg is het ideaal van Engels
te verwezenlijken: "Een geslacht van mannen die
86
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BIJLAGE

II

ENIGE PROBLEMEN
UIT DE PSYCHOLOGIE VAN HET ABNORMALE
IN HET LICHT VAN THEOSOFIE GEZIEN
ONGETWIJFELD
kende de negentiende
eeuw
veel schijn en preutsheid ten aanzien van seksuele
zaken, maar men begint in te zien, dat de reactie
van de twintigste eeuw tegen de conventionele
maatstaven van controle op het seksuele leven te
ver is gegaan. In wezen was deze reactie niet op
werkelijk begrip gebaseerd en verviel daardoor van
een uiterste van preutsheid tot het andere uiterste.
Openhartig onderzoek en bespreking van seksuele
problemen, zoals dat door de invloed van de hedendaagse psychologie op de publieke opinie is aangekweekt, is volkomen gezond en de wereld heeft
veel aan Freud, Jung, Adler en anderen te danken voor het oplossen van de kwalijk riekende
neveldampen
rondom dit onderwerp. Neem b.v.
de kwestie van de zelfbevrediging, speciaal bij kinderen. Dit zal hier wat uitvoeriger behandeld worden, omdat het een typisch voorbeeld is om een
nieuwe en gezonde benaderingswijze van dergelijke
problemen aan toe te lichten. Zelfbevrediging
is
zeer verbreid onder jongens en meisjes en zet zich
dikwijls door het gehele leven heen voort als een
heimelijke schande, of wikkelt het individu in een
innerlijke strijd tussen schaamte en verlangen. De
Victorianen hadden er een afschuw van, soms mompelend dat het tot waanzin leidde. Daar ouders
en onderwijzers zich met dit probleem
moeten
bezighouden, kan een samenvatting van moderne
gezichtspunten
wellicht van nut zijn.
Sommige hedendaagse psychologen zijn van mening, dat de lichamelijke daad totaal geen schade-

89

lijke gevolgen heeft, zelfs een gezonde uitlaatklep
voor onderdrukte seksuele energie kan zijn en dat
de symboliek ervan alles is, waarmee hij die dit
doet, te maken heeft. Een wat dieper inzicht, dat
meer in de lijn van theosofische denkbeelden ligt,
wordt ook door psychotherapeuten
van naam voorgestaan. Hierbij wordt het probleem van de zelfbevrediging
van verschillende
kanten bekeken:
(1) de lichamelijke spanning en opwinding van
zenuwen en spieren, met een daarop volgende verlichting, die dikwijls neerkomt op een staat van
uitputting;
(2) de psychische
en emotionele
energie die erbij betrokken is en tot op zekere
hoogte wordt verspild, daar het resultaat niet creatief is; (3) de mentale beelden, dromen en fantasieën waarmee de daad doorgaans vergezeld gaat.
Een daad van eenvoudig verlichten van de zenuwen van opgezamelde energie brengt het lichaam
geen schade toe en kan inderdaad gezond zijn, in
het bijzonder wanneer het slechts nu en dan plaats
vindt, maar een steeds terugkerende daad van aanzienlijke intensiteit kan een nerveus kind of volwassene gemakkelijk uitputten
en resulteren
in
moeheid of nerveuze storingen. De verspilling van
psychische energie in eigen en heimelijk genoegen
is asociaal en ongezond en volkomen oncreatief.
Bovendien leidt dit ertoe, dat de stroom van
emotionele belangstelling in toenemende mate gericht wordt op het fantasie-leven en weggevoerd
wordt van normale verhoudingen. Het gebied wat
hierbij het meest om aandacht vraagt, is dat van
het denkvermogen
waar beelden zich met hun
emotionele geladenheid plegen te verzamelen, tot
zij om herhaalde vervulling in de daad vragen.
Deze beelden zijn egocentrisch, onwerkelijk en dikwijls opwindend. Een kind waarvan de aandacht
door een innerlijk leven van deze aard in beslag
wordt genomen, kan achteruitgaan
en gaat soms
zeker ook achteruit in vermogen om zich met ge-
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wone dingen bezig te houden, en hetzelfde geldt
voor de volwassene.
Een theosofische benaderingswijze van dit probleem, die strookt met de beste inzichten van de
tegenwoordige psychotherapie,
is, zijn eigen denken over dit onderwerp te verhelderen, zodat het
zoveel mogelijk zonder afschuw of opwinding onder
de ogen gezien kan worden en daarna
andere
wegen voor het gebruik van energie te vinden. Met
een klein kind kunnen we flink stoeien voor het
naar bed gaan, zodat het van vermoeidheid dadelijk
in slaap valt. Opgroeiende jongens en meisjes kunnen er behoefte aan hebben dat het seksuele leven
volledig besproken wordt en dat hun het vermogen
om hieraan leiding te geven wordt uiteengezet,
waardoor het tegelijkertijd
wordt versterkt. De
openhartige erkenning dat de geslachtsdaad plezierig is, evenals een warm bad of lekker eten of
mooie muziek, heeft vaak een wonderlijk genezende
werking op het gemoed van de geïntrigeerde jonge
mens. Wat de pubescent moet leren, zijn de eerste
grondbeginselen van zelfbeheersing met betrekking
tot zinnelijke genoegens in het algemeen, zodat zijn
interesse wordt gewekt voor het vestigen van een
redelijk meesterschap in zijn eigen "huis", d.w.z.
in verband met zijn eigen functies. In veel gevallen
zal men ontdekken, dat het grondprobleem
helemaal niet gelegen was in de seksualiteit, maar in
een te sterk opgaan in zijn eigen privé-wereld en
in zichzelf (narcisme), een slechte aanpassing aan
zijn omgeving, verwarde denkbeelden
over veel
problemen, gebrek aan voldoende uitingsmogelijkheid voor scheppende energie, enz. In veel gevallen
moet men voor een goede oplossing van dergelijke
problemen
de hulp van een bekwaam psychotherapeut
inroepen, maar wanneer een van de
ouders een goede verhouding tot het kind heeft,
kunnen openhartigheid,
goede wil en de wijze
waarop de oudere zijn eigen problemen onder de
ogen ziet, geheel voldoende zijn om de knoop te ont-
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warren. Zelfbevrediging verdwijnt dan vanzelf, als
zijnde niet langer noodzakelijk of belangwekkend.
Mensen die zeer gemakkelijk voor de andere sekse
in vuur en vlam staan, kunnen eveneens baat vinden bij theosofische leringen om deze energie in
sociaal meer nuttige kanalen te leiden. Seksualiteit is niet de enige uiting van scheppend leven
in het menselijk wezen. Het idee, dat tegenwoordig
een zekere populariteit geniet, als zou seksualiteit
op één lijn staan met de behoefte aan eten en als
zou iedereen daaraan uiting moeten geven om gezond te zijn, is niet op feiten gebaseerd. Hierin
ligt het fundamentele
bezwaar tegen het gebruik
van anticonceptionele
middelen. Ofschoon een verstandig gebruik ervan om de ervaring in de huwelijksliefde te verrijken waarschijnlijk redelijk is,
ziet men nu in, dat het misbruik ervan door jonge
en genotzuchtige mensen ter wille van onbeperkte
seksuele omgang zonder genegenheid,
trouw of
sociale verantwoordelijkheid
leidt tot ontaarding
van de persoonlijkheid
en van culturele normen.
Er is een ander seksueel probleem, dat door het
idee van reïncarnatie
zeer wordt verhelderd, een
probleem, dat waarschijnlijk actueel aan het worden is - dat van de mannelijke vrouwen de vrouwelijke man en alles wat met homoseksuele verhoudingen samenhangt.
Psychotherapeuten
verschillen in hun analyse van
de oorzaak van deze ontwikkeling in een individu.
Sommigen beschouwen het als overidentificatie van
het individu met een van beide ouders, anderen
beschouwen het als een gebrek aan accepteren van
de noodzakelijkheid
van het bestaan van fundamentele paren van tegenstelling in het leven als
geheel. De theosofische analyse kijkt voor het vinden van bepaalde grondoorzaken naar de gehele
aard van de mens en naar het proces van reincarnatie.
Het spreekt vanzelf, dat een individu dat een
groot aantal opeenvolgende
incarnaties
in een
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mannelijk of een vrouwelijk lichaam heeft gehad,
het een beetje moeilijk zal hebben om zijn levenswijze in harmonie te brengen met de vorm van de
tegenovergestelde sekse en zo kan hij in het eerste
leven als man na een lange reeks van incarnaties
als vrouw een beetje een vrouwelijke man zijn,
zelfs wat zijn kliersysteem betreft. Evenzo kan in
het tegenovergestelde geval een individu een zeer
mannelijke vrouw zijn. In het stoffelijk lichaam
vindt men zeer dikwijls het bestaan van tussentoestanden. Hierbij, evenals bij andere nog volgende voorbeelden,
ontslaat de verklaring
het
individu geenszins van de plicht om de sekse van
het lichaam te accepteren waarmee hij of zij geboren is, maar deze verklaring legt er eerder de
nadruk op om het beste van de incarnatie die men
nu heeft te maken, omdat er anders heel wat tijd
wordt verspild met strijd tegen het onvermijdelijke.
Het theosofisch gezichtspunt stemt met de inzichten van de moderne psychotherapie
overeen wat
betreft de mening, dat aanvaarding van de omstandigheden waarin men zich nu eenmaal bevindt, de
eerste voorwaarde is om de moeilijkheden die eraan verbonden zijn te overwinnen.
Maar dit is niet de enige verklaring voor homoseksuele neigingen. Ieder menselijk wezen is een
complex geheel en zijn probleem kan niet alleen
op het lichamelijk niveau liggen, maar ook op het
emotionele of mentale niveau, of zelfs samenhangen met een bepaalde trap van ontwikkeling.
In ieder leven kan een shock of een intense
teleurstelling iemand op een bepaalde trap in zijn
psychische ontwikkeling
remmen. Hij kan b.v.
lichamelijk volgroeid zijn, maar in zijn gevoelsleven infantiel blijven, psychisch onvolgroeid; of
kinderlijk, voortdurend om aandacht vragend; of
een pubescent, met een emotionele belangstelling
die op zijn of haar eigen sekse gericht is, enz.
Of een meisje kan als een jongen tussen haar
broers grootgebracht worden en jaloers zijn op de
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mogelijkheden die voor de broers open liggen, niet
alleen op hun fysieke organen, zoals Adler dit wil
zien; of de jongen kan door zijn moeder bedorven
zijn en niet los van haar kunnen komen en daarom vrouwelijk in zienswijze zijn. Dit zijn allemaal
psychische toestanden, die een gebrekkig gericht
zijn op de andere sekse met zich mee kunnen brengen en zelfs tot abnormale toewijding voor leden
van hetzelfde geslacht kunnen leiden. Wanneer zij
door dergelijke psychische gebeurtenissen veroorzaakt zijn, kunnen ze vaak opgelost worden door
openhartige
bespreking, analyse en aanvaarding
van de situatie in een creatieve geestesgesteldheid.
Deze mensen hebben een gewone psychologische
behandeling nodig en een vernieuwing van de persoonlijkheid, die een poging inhoudt om normale
volwassen waarden te ontwikkelen. Het individu
wordt dan langzamerhand iemand die het lichaam
dat hij of zij in deze incarnatie heeft meegekregen, kan aanvaarden en op een creatieve wijze gebruiken.
Er zijn nog twee vormen van afwijkend seksueel
gedrag, die niet onder een van de bovengenoemde
verklaringen vallen. Zij zijn beide zeldzaam, maar
komen toch voor. In het ene geval heeft zich de
een of andere abnormale neiging in de psyche
vastgezet door gebrek aan beheersing of door er
zich aan over te geven en de persoon is dan of
abnormaal in zijn seksuele belangstelling en ontwikkeling van zijn geboorte af, of toont spoedig
seksuele afwijkingen van een diep verankerde aard.
Beestachtigheid en alle grof perverse neigingen behoren tot deze categorie en enige van ,de uit grote
diepten komende homoseksuele fantasieën. Deze
neigingen groeien niet tot een sterke stroming uit
in enig leven, maar zijn een echte psychische kwaal,
in ieder nieuw lichaam als een aan kracht gewonnen neiging te voorschijn komend, wanneer men
er in het verleden niet mee klaar is gekomen. Wanneer de publieke opinie ten aanzien van dit onder94

werp aan klaarheid heeft gewonnen, zullen dergelijke mensen op dezelfde manier behandeld worden als we dan de verstokte misdadiger zullen
behandelen, nl. als iemand met een ernstige psychische stoornis, die verpleging, bestudering
en
hetzij afzondering hetzij werk onder leiding nodig
heeft. Een wet die dergelijke mensen onder de
misdadigers rangschikt en hen een korte gevangenisstraf oplegt, is erger dan nutteloos, omdat het
aan hun abnormaliteit
een glans van anti-maatschappelijk avontuur geeft.
Het resterende type is tegenwoordig niet ongewoon onder de hoog ontwikkelde leden van het
menselijk ras en kan voorkomen bij artistiek, intellectueel en spiritueel geaarde temperamenten.
Dank zij de toenemende kracht en betekenis van
de geestelijke mens begint bij hen het dualisme,
het samengaan van een mannelijk en vrouwelijk
aanzicht, in de geestelijke aard in iedere incarnatie
tot uitdrukking
te komen, los van het lichaam
waarin zij wonen. De mannen zijn zachter, intuïtiever, gevoeliger van aard, de vrouwen vermeteler in hun gedachtevlucht, bewuster creatief
in hun denken en handelen. Hun genegenheid is
naar buiten op beide seksen gericht en zij kunnen
al dan niet een sterke seksuele aanleg hebben.
Voor dergelijke naturen is het probleem om hun
creativiteit in evenwicht te houden en 'op elk
niveau te gebruiken, op zodanige wijze dat, terwijl
het seksuele leven van het lichaam indien mogelijk een normaal verloop heeft, het complementaire
innerlijk scheppende leven onafhankelijk van het
geslacht van het lichaam een vrije expressie kan
vinden.
Zolang ze jong zijn, hebben deze typen hun
speciale moeilijkheden,
die niet worden verholpen door er bij de jongen op aan te dringen "niet
te zacht te zijn" of bij het meisje om vrouwelijke
charme te ontwikkelen. Zij kunnen een volkomen
normaal en gezond leven leiden, wanneer hun
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bijzonder evenwichtige en gewoonlijk nogal onpersoonlijke gesteldheid wordt gerespecteerd en wanneer het hun geoorloofd wordt zich ten volle te
ontplooien, zij het met een gezonde waardering
voor het seksuele leven van het lichaam dat ze in
die bepaalde incarnatie hebben.

20 JAN. 2012

OF~SCHE
BISLfOTHEEK
Istreat 154 Arnsterdam

96

>
o
~
t-'

>
•...

o
t:r1

,

,~

>
\:d

o
Z

ADELAIDE

GARDNER

t:r1

\:d

EN ANDEREN

'~

\:

~

KENTEKENEN

VAN

t:r1

§/
~

't:r1

Z
t:r1

Z
<!

>
Z

EEN NIEUWE

TIJD

