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I
,.Ieder menschelijk individu bezit een zeker recht op leven, vrij~
heid en zelfs geluk. Als persoonlijkheid is hij ...... binnen zekere
noodzakelijke grenzen ...... te eerbiedigen. De menschen tezamen
vormen een geheel. waarbinnen in principe allerhand verschil~
len wegvallen. In wezen zijn zij onderling broeders, wijl zij
kinderen van één Vader zijn."
Deze stellingen heb ik U thans niet in de eerste plaats ge~
noemd wegens hun inhoud. Daarentegen wilde ik een oogen~
blik ingaan op den aard van dergelijke uitspraken.
Blijkbaar behooren zij tot de praktische wijsbegeerte meer spe~
ciaal tot het grensgebied van ethiek en sociale philosofie. Wil
dit nu zeggen, dat zij de uitkomst zijn van nauwkeurig weten~
schappelijk onderzoek, dat hun waarheid na moeizame pogin~
gen door de wetenschap is aangetoond, zoodat wat zij uitdruk~
ken thans voor een ieder aanvaardbaar is? Neen, dat is niet het
geval. Indien zij dan niet den rang bezitten van wetenschap~
pelijk bewezen stellingen, dan oefenen zij toch ook zeker
geenerlei invloed? Ook dit is weer niet juist. Integendeel: het
ideaal van de broederschap der menschen heeft een beduiden~
den aanhang; op kleiner schaal wordt de juistheid van den
eiseh eener eerbiediging van eens anders persoon door velen
erkend en in practijk gebracht. Anderzijds is aan de theoreti~
sche fundeering van deze stellingen ook ijverig gewerkt. Een
formuleering van de zedewet door Kant luidt b.v., dat men zoo
handelen moet, dat de menschheid zoowel in eigen persoon als
in dien van ieder ander steeds tegelijk als doel. nooit enkel als
middel gebruikt wordt.
Wat wij dus zien is het volgende. Zekere groepen van oordeelen tracht men eenerzijds theoretisch te fundeeren. Ander~
zijds oefenen zij ook in niet streng gefundeerden vorm aanmer~
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kelijken invloed uit. Men is dan als het ware "intuïtief" al van
hun juistheid overtuigd en men vangt reeds aan dienovereenkomstig te handelen. Dit geldt intusschen niet alleen van
idealen of normen. Ook ten opzichte van feitelijke kennis be~
staat een niet-zuiver~theoretischen intuïtief stadium. Primitieve
. . . olken zijn vaak in staat tot opmerkelijke technische prestaties
zonder dat zij daarom een handboek voor Delft over het onder~
werp zouden kunnen voortbrengen. Ook de oudere geneeskunde wist wel een en ander te bereiken. Overal gaat aan de
zuivere theorie een practijk van het denken vooraf. In veel
practijk schuilt een intuïtief weten. Nu geldt dit alles echter
behalve voor idealen en normen en voor kennis van bepaalde
feiten, ook voor het beschouwende denken in het algemeen en
als een geheel. Het is duidelijk, dat het de taak der philosofie is
een geheel wereldbeeld op te stellen, zoo zuiver mogelijk en
zoo goed mogelijk bewezen. De mensch wacht nu echter niet
op het volbrengen van deze moeilijke en veelomvattende taak
met zijn beschouwingen. Hij vormt zich tàch reeds een wereldbeeld. Hij kan daar ook niet op wachten. vooreerst reeds niet
omdat hij in zijn dagelijksch denken en doen beslissingen moet
treffen. Zooals Heymans ergens opmerkt: om practische redenen kan hij niet op de grootst mogelijke theoretische zekerheid
wachten, doch moet hij zich reeds met een geringe positieve
waarschijnlijkheid tevreden stellen 1). Dit geldt voor de philosofie zelf. het geldt ook daarbuiten. Omdat de mensch niet
wachten kan, vormt hij zich een nog niet volledig bewezen en
niet~zuiverAheoretisch wereldbeeld. Hier komen wij tot het
begrip "wereldbeschouwing". Men onderscheidt n.l. wel "philosofie" in den zin van zuiver~theoretische. in beginsel streng
wetenschappelijke samenvatting onzer kennis en "wereldbeschouwing" in een ietwat specialeren zin, dan deze term
misschien doet verwachten. n.l. van een dergelijk nog niet
streng gefundeerd, maar toch reeds intuïtief aanvaard geheel
van overtuigingen.
Men kan zich nu op het standpunt stellen, dat dergelijke
"wereldbeschouwingen" eigenlijk overbodig. ja, zelfs schadelijk zijn. Zoo doet b.v. het positivisme en dit rekent zelfs veel

van wat als philosofie aan universiteiten gedoceerd wordt tot
in haar onzekerheid overbodige of zelfs schadelijke wereld~
beschouwing of ook metaphysica. Ik geloof. dat men bij deze
standpuntsbepaling scherp zal moeten onderscheiden. Van
groot belang is m.i. of men aan den eisch van een zuiver en
zoo zeker mogelijke fundeering vasthoudt, of niet. Doet men
dat niet, dan verzaakt men inderdaad de wetenschap en ware
wereldbeschouwen schadelijk voor deze. Houdt men echter aan
het doel van een alzijdig bewezen kennis vast. dan kan men
zich zonder schade daarnaast met allerlei voorloopig onbewezen overtuigingen, met allerlei veronderstellingen bezighouden. Dit geldt reeds van het gebied der philosofie zelf.
Dit gebied valt nu eenmaal niet met dat van allerlei specialis~
tisch, experimenteel onderzoek tezamen; alles hangt hier met
alles tezamen; men moet hier vaak met imponderabilia werken.
Wanneer men slechts als doel voor oogen houdt de opstelling
van één algemeen overtuigend stelsel - op de verhouding
van stelsel en methode gaan wij thans niet in, doch ook indien
de uitkomst alleen een methode ware. is dat eveneens een stelsel - , kan dat ook geen kwaad. De positivist ecarteert veel
te veel zinhebbende probleemstellingen.
Naast de wijsbegeerte bestaan er dan zeer vele minder of nietwetenschappelijke wereldbeschouwingen. Blijkbaar kunnen zij
niet alle tegelijk juist zijn: daarvoor spreken ze elkaar teveel
tegen. Ook zijn zij wel in strijd met de wetenschap. daar zij
soms een andere kenbron, b.v. onfeilbare uitspraken van een
bepaald boek of van een bepaalden persoon als gezaghebbend
poneeren. Doch afgezien van deze meer speciale kwesties: is
het juist. dat de mensch behalve zijn wijsbegeerte en zijn
wetenschap (ik reken daarbij de wijsbegeerte tot de weten~
schap 1) ). ook een wereldbeschouwing heeft? Ik geloof inder~
daad, dat het normaal is, dat ieder mensch óók een wereld~
beschouwing aanhangt. De gronden daarvoor gaf ik gedeelte~
lijk reeds aan. De mensch is niet enkel een de zuivere theorie
beoefenend wezen. Misschien benaderen enkele positivistische
geleerden dit genus. Men heeft echter ook practische beslissingen te treffen. waaraan toch ook algemeene oordeelen

1) Einführung in die Metaphysik, p. 346-347.

1) Vgl. mijn ..Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie". p. 35.
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ten grondslag liggen. Men denke slechts aan het opvoeden
van kinderen, aan het straffen van misdadigers. Trouwens, ook
bij wetenschappelijk onderzoek gaat men van een practische
instelling uit, waarvan de theoretische grondslagen nu niet zóó
gemakkelijk aan te geven zijn. Het is daarom m.i. niet onredelijk, dat de mensch, ook in het geval hij zelf een beoefenaar
der zuivere wetenschap is, daarnaast een wereldbeschouwing
aanhangt in dien specialen zin van een complex van nietstreng bewezen overtuigingen, dat voor zijn practische levenshouding van groot gewicht is.
Is eenmaal toegegeven, dat het zin heeft een "wereldbeschouwing" aan te hangen, dan komt men vervolgens voor een keuze
onder de bestaande wereldbeschouwingen te staan. Het is dan
echter onmiddellijk evident, dat deze keuze uiterst subjectief
moet zijn. Definieert men eenmaal wetenschap als beWijsbare
kennis en wereldbeschouwing als juist niet bewezen, intuïtieve
overtuiging, dan is het duidelijk, dat over die intuïtieve keuze
niet veel te argumenteeren zal zijn. Men zal dan eenvoudig
eerbied moeten hebben voor de wereldbeschouwingskeuze van
een ander. Dezen eerbied treft men dan ook op ruime schaal
aan - zoolang althans het standpunt va'n gewetensvrijheid
niet verlaten wordt. Aan velen is b.v. het absolute karakter,
dat aan de uitspraken van een bepaalde Heilige Schrift als
den Bijbel, of van een bepaalden persoon, zooals van den Paus
als hoofd der R.K. Kerk, wordt toegekend door de aanhangers
van de bedoelde wereldbeschouwingen, niet evident, doch men
eerbiedigt dergelijke overtuigingen, al moge men ze ook bestrijden waar ze b.v. trachten grooten invloed te verkrijgen op
den staat. Deze eerbiediging der subjectieve, zeer persoonlijke
keuze eener wereldbeschouwing wil nu echter niet zeggen, dat
het overbodig zou wezen de verschillende wereldbeschouwingen nu ook verder te vergelijken, te analyseeren en aan diverse
maatstaven te onderwerpen. Er bestaan secten, wier leeringen
als zoo bekrompen of bizar aandoen, dat hun waarde a priori
twijfelachtig is, terwijl in andere wereldbeschouwingen elementen steken, waarvan het niet onwaarschijnlijk is, dat de juistheid door het theoretische denken nog eens zal worden aangetoond, terwijl hun beginselen zich als zoo diep en zoo nobel
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voordoen, dat men op den duur een groeienden aanhang voor
hen kan verwachten.
N u ik hier iets over de wereldbeschOUWing der theosofie in
het midden moet brengen, komt het mij nuttig voor om de
verhouding van wijsbegeerte - als onderdeel der wetenschap - eenerzijds en anderzijds "wereldbeschouwing" zoo
scherp mogelijk te stellen, hetgeen trouwens ook in overeenstemming is met den opzet van dezen leergang. De verhouding
eener wereldbeschOUWing tot het zuiver theoretische denken
zal altijd een eenigszins netelig punt zijn, juist omdat in een
wereldbeschouwing steeds zooveel intuïtieve oordeelen, waarvan de juistheid wel beseft, maar voorloopig niet bewezen kan
worden, steken. Het is daarom van belang om er op te wijzen,
dat iedere wereldbeschouwing ook een practische levenshouding inhoudt of althans een opwekking daartoe bevat, in zoover de aanhangers in de verwerkelijking ervan allicht ook te
kort schieten. Als levenshouding voor de practijk als aanvulling van het zuiver theoretische onderzoek, hebben wereldbeschouwingen immers juist zin. Het zou dus b.v. kunnen zijn,
dat een wereldbeschouwing zuiver theoretisch tamelijk zwak
stond. doch als levenshouding juist sterk, dat zij daar een
ideaal stelde, waarvan de beteekenis vrij gemakkelijk in ruimer
kring beseft kan worden.
Laten wij dus op deze wijze op de theosofische wereldbeschouwing ingaan: wijzende op de door haar voorgestane levenshouding, ook al kan men de waarde daarvan niet of nog niet
zuiver theoretisch aantoonen en verder de theoretische trekken,
die zij in elk geval ook heeft. al is ook hier het laatste bewijs
nog niet mogelijk. met den inhoud van andere wereldbeschouwingen vergelijkende. Daarbij zij dan telkens onderscheid gemaakt tusschen de moderne theosofie, die haar aanvang neemt
bij mevr. H. P. Blavatsky en de historische theosofie, d.w.z.
bepaalde verschijnselen in de geschiedenis, die als theosofisch
plegen te worden aangeduid en tenslotte zal ik moeten verwijzen naar een definitie van theosofie in den ruimsten zin,
die ik zelf ergens heb voorgesteld.
Het is het eenvoudigste om uit te gaan van de drie doeleinden
der Theosofische Vereeniging. Het eerste daarvan luidt: het
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vormen van een kern der algemeene broederschap der
menschheid zonder onderscheid van ras, geloof, sexe, kaste of
kleur. In dit eerste doeleinde nu komt de practische levens~
houding tot uitdrukking, die dèze wereldbeschouwing speciaal
bevorderd wenscht te zien. Of een dergelijke levenshouding
- zooals ik die ook in de woorden, waarmee ik deze voor~
dracht opende, trachtte te formuleeren --- nu reeds door veel
theorie ondersteund wordt, of niet, dit ideaal eener menschelijke broederschap wordt op den voorgrond gesteld en op de
intuïtieve instemming ermee wordt een beroep gedaan. Wie
zal willen beweren, dat een beweging, die dit doet - en de
instemming met dit eerste doeleinde is het eenige, dat voor
toetreden tot de Theosofische Vereeniging verlangd wordt ---,
overbodig is in de wereld waarin wij thans leven'? Overigens
tracht de theosofie ook wel dit doel discursief te motiveeren.
In dit verband wordt dan gezegd, dat broederschap reeds een
feit is: als men n.l. maar diep genoeg graaft. Het mystieke of
kosmische bewustzijn beleeft metterdaad de eenheid met God
als den Vader, met de evenmenschen als broeders, niet dus
als een van buiten komend plichtsgebod of een ver wegliggend
menschelijk ideaal, doch in den zin van een onmiddellijk
mystiek eenheidservaren. Verschillen vallen hier weg. De
ondergrond van eenheid, die daarbij beleefd wordt, blijkt al
voorhanden te zijn geweest. Van deze mystieke ervaring wordt
dan een theoretische fundeering van het eerste doeleinde afgeleid en in aansluiting daarbij zal o,ok een zekere verwachting
gekoesterd worden omtrent de juistheid van een wijsbegeerte,
die, zooals de Indische Vedanta, of een eventueele Westersche
tegenhanger daarvan, een absoluut Zelf of suprasubject in het
middelpunt des heelals stelt. een suprasubject waarvan de vele
kleine zelven of infrasubjecten de afspiegeling of verkeering
zijn, terwijl deze laatsten aan dat eene suprasubject alle deel
hebben.
Deze gedachte van het mystiek te beleven ééne goddelijke Zelf,
waarop de eenheid van allen berust, is een der trekken, niet
alleen van de moderne, maar ook van de historische theosofie:
ik denk b.v. aan de plaats, die zij inneemt in wereldbeschouwingen als het Brahmanisme en het Boeddhisme, die tezamen

als "de Indische theosofie" 1), plegen te worden omschreven.
Ook bij iemand als Jacob Boehme, die als theosoof pleegt te
worden aangeduid, speelt het mystieke zelfbeleven een eerste
rol. Anderzijds is weer een levenshouding, die het ideaal van
menschelijke broederschap stelt, typeerend voor de Vrijmetse~
larij. In de maçonnieke bewegingen van verschillende tijdperken treden symboliek en ceremonieel op den voorgrond, wijs~
geerige fundeering en mystiek relatief op den achtergrond,
doch verwantschap met het genoemde eerste doeleinde der
Theosofische Vereeniging is onmiskenbaar.
Het tweede doeleinde noemt o.a. studie der vergelijkende
godsdienstgeschiedenis. De bedoeling ligt nog wel dieper. Als
er één God is, één te beleven Universeel Zelf, dan zullen er ook
zekere overeenkomsten vast te stellen zijn in de vele wijzen,
waarop de menschen Hem trachten te benaderen. In engeren
zin in de verlossingsleer, in ruimeren zin in alle voornaamste
leeringen der groote godsdiensten moet men veel overeenkomstigs kunnen ontdekken. Niet op de tegenstellingen der geloofsvormen, op het seetarische zij de nadruk gelegd, doch op
het verbindende. De tegenwoordige oecumenische beweging
binnen het Christendom, ofschoon geheel los van de theosofie
'staande, wordt volkomen door dit zelfde beginsel gedragen.
Men kan echter nog veel verder gaan en oecumenisch zijn ook
buiten het Christendom, de v.n, wereldgodsdiensten in zijn
streven begrijpende. Het religieuze syncretisme van het Hellenistische tijdperk deed iets van dien aard. Ongetwijfeld wordt
"syncretisme" door theologen bijna als scheldwoord gebruikt.
Men kan aan deze tendenties echter ook een positieve zin ontdekken. Bedoeld is niet een samensmelten of een in elkaar op~
gaan der religies, doch een elkaar verdragen en trachten te be~
grijpen, een op den voorgrond stellen van gemeenschappelijke
leeringen. De mythen der voornaamste godsdiensten, vaak in
mysteriën doorleefd, vertoonen een verrassende verwantschap.
die op een gemeenschappelijken oorsprong schijnt te wijzen.
Zij schijnen bepaalde processen en wettelijkheden weer te

la

11

J. S. Speyer, De Indische Theosophie; P. Oltramare, La théosophie
brahmanique; id., La théosophie bouddhique; H. Gomperz, Die indische
Theosophie.

1) V gl.

geven die zich afspelen zoowel in het kleine zelf, den mikro~
kosmos, als in het heelaL den makrokosmos, waarbij even~
wijdigheid niet ontbreekt. Ook het zoeken naar dezen verbor~
gen zin der religies is typeerend voor de moderne theosofie,
zoowel als voor uit haar voortgekomen en aan haar verwante
stroomingen.
In de derde plaats wordt in de Theosofische Vereeniging het
onderzoeken van de onverklaarde wetten der natuur en van de
ongeopenbaarde krachten in den mensch ten doel gesteld. Het
lijkt wel alsof dit op ongeveer hetzelfde uit is als wat de parapsychologie nastreeft. Ongetwijfeld staat de theosofie dan ook
welwillend tegenover hetgeen door de parapsychologie wordt
beoogd; de theosofie wil echter meer en op andere wijze. In
dezen leergang gaan de eerste drie voordrachten uit van een
"esoterische" beschouwing; prof. Pos zal ten vierde een niet~
esoterisch standpunt ten opzichte van Mensch en Kosmos be~
handelen. Wat is met deze "esoteriek" bedoeld? Op deze
principieele vraag moeten wij thans ingaan.
Theosofie in den ruimen. historischen zin. waaronder dan ook
het Indische denken, het Neo~platonisme, figuren als Boehme,
Swedenborg en v. Baader en stroomingen als de anthroposofie
vallen. heeft altijd aanspraak gemaakt op het bezit van een
speciale kennis. een dieper. vaak als goddelijk betiteld inzicht.
En dit bijzondere inzicht wordt dan niet alleen gepostuleerd
in den zin van onmiddellijk Godsbesef en eenheidsbeleven,
zooals ik dat naar aanleiding van het eerste doeleinde heb om~
schreven. Ware het dat alleen, dan zou de theosofie samen~
vallen met de mystiek. Doch neen: aan dat onmiddellijke contact met de innerlijkste realiteit sluiten zich allerlei andere
belevenissen aan, die tot een in allerlei details gaand complex
van leeringen worden gecondenseerd, tot een uitgebreide leer
over mensch en kosmos. Deze belevenissen, resp.leeringen zijn
echter niet maar zoo zonder meer voor een ieder toegankelijk.
of, wanneer ook al beweerd wordt dat dit in beginsel wel het
geval is, dan blijkt die toegankelijkheid toch in de practijk
op allerlei moeilijkheden te stuiten.
Welk standpunt zal men nu tegenover een dergelijke aanspraak op een zoo speciale. esoterische of theo-sofische kennis
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moeten innemen? Wie is die "men", zal men dan in antwoord
hierop weer moeten vragen. Onderscheiden zal moeten worden
tusschen hen, die de belevenissen. waarop deze speciale kennis
zich baseert. zelf zeggen te hebben gehad en hen, ten opzichte
van wie dit niet het geval is. Figuren als dr. Annie Besant,
Bisschop C. W. Leadbeater. dr. R. Steiner en anderen maken
voor zich aanspraak op een zienerschap. dat het door de parapsychologie geconstateerde en gecontroleerde verre te boven
gaat. Wanneer men nu klaagt. dat er door de onderscheiding
van esoterische en gewone, openbare kennis een betreurenswaardige kloof in ons denken ontstaat. dan zal men moeten
bedenken. dat deze kloof voor die zieners zèlf. zijn hun aanspraken geen zelfbegoocheling, althans niet bestaat.
Voor de andere leden van het menschelijk geslacht bestaat die
kloof echter wel, al komen er dan ook allerlei overgangen van
geen tot een gedeeltelijk en tot een veelomvattend zienerschap
voor. Laten wij ons echter thans beperken tot de vraag, hoe
te verwachten is. dat anderen. die een zoodanige eerstehands~
ervaring niet bezitten. zich tot die aanspraak op een speciale,
esoterische kennis naar redelijkheid zullen verhouden.
Hierbij is dan wederom gebruik te maken van het reeds door
ons ingevoerde begrip van "wereldbeschouwing". Het zuiver
theoretische denken schiet nog tekort. de mensch kan of wil
niet wachten. hij adopteert dus een wereldbeschouwing, op
niet-bewijsbare intuïtieve gronden. vanwaaruit hij zich een
levenshouding schept in de practijk des levens en waardoor de
wereld, waarin hij leeft. zin voor hem krijgt. Het is nu duide~
lijk, dat als iemand of een groep van personen zich geroepen
voelt om bij het adopteeren van een wereldbeschouwing o.a.
in aanmerking te nemen de mededeelingen van bepaalde per~
sonen omtrent hun helderziende ervaringen of eventueel ook
nog den inhoud van aan diezelfde personen door nog weer
anderen - ik denk hierbij aan de z.g. Meesters of Adepten meegedeelde esoterische kennis. dit wederom te eerbiedigen is.
Als zij daarin vertrouwen hebben, laten zij het doen. Wanneer,
om een concreet voorbeeld te nemen, het denkbeeld van reïn~
carnatie en daarmee samenhangend de gedachte. dat de condi~
ties van een gegeven leven op aarde bepaald worden door de
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handelingen en gedachten van een vorig leven, voor hen zin en
verband brengt, waar zij die tot nu toe misten, laten zij dat dan
gelooven. Anderen weer zullen hun intuïtieve besef, dat het
zoo moet zijn, niet deelen. Doch wereldbeschouwingen zijn
nu eenmaal zeer subjectief. Het laatste valt hier niet te bewijzen; hoogstens kunnen de aanhangers getuigen.
Intusschen sluit deze eerbiediging geenszins uit, zooals wij ook
reeds opmerkten, dat men, op een eenigszins ander niveau,
toch wereldbeschouwingen gaat analyseeren, vergelijken en
beoordeelen. Laten wij dat dan thans binnen zeker bestek doen
ten opzichte van de theosofie. Bij deze beoordeeling is het dan
verre van onverschillig welke nadere beginselen een bepaalde
wereldbeschouwing uitdrukkelijk aanhangt, terwijl ook haar
verdere leeringen op andere gronden meer of minder plausibel
kunnen toeschijnen.
Reeds dadelijk is bij voorbeeld het antwoord belangrijk op de
vraag in hoever een bepaalde wereldbeschouwing voor haar
leeringen aanspraak maakt op een absoluut karakter, respectievelijk of zij van de aanhangers onvoorwaardelijk geloof daarin
verlangt. Dit wordt nu door de moderne theosofie zeer zeker
niet gedaan. Zooals een vooraanstaand theosoof zich eens
tegen mij uitdrukte: als wij wat beters vinden dan reïncarnatie,
dan nemen wij dat ervoor in de plaats. Bij mevr. H. P.
Blavatsky. bij dr. Besant en anderen is voortdurend sprake van
het vrije denken, het vrije onderzoek. Men zou zoodoende de
moderne theosofie zelfs de voortzetting der moderne wetenschap in ander opzicht en met andere middelen kunnen noemen. Voor de helderzienden zelf bestaat, zooals ik reeds opmerkte, de breuk in de kennis niet. Verder wordt gehoopt,'
dat het aantal van hen, die eigen ervaring van deze dingen
hebben, zich voortdurend uit zal breiden; wordt verwacht, dat
de resultaten van gewoon en van occult onderzoek -- ik denk
thans b.v. aan het terrein van de archaeologie, of dat van
biologie of chemie -- meer en meer naar elkaar toe zullen
groeien. Het is intusschen nu toch van groot belang, dat er
dus niet het bestaan, in beginsel, van tweeërlei kennis gepostuleerd wordt. Ik wijs erop, dat dit wèl het geval is waar aan de
uitspraken van een bepaald boek of van een bepaalden func-

tionaris gezaghebbend karakter wordt toegekend. Ik wil hier
nu geen philippica gaan houden tegen het standpunt der orthodox-geloovigen in verschillende godsdiensten, maar het is toch
duidelijk, dat er uit een algemeen gezichtspunt een groot
onderscheid bestaat tusschen een standpunt, dat zich op bepaalde uitspraken vastlegt -- bij toenemen van het gewone
weten zal men zich dus steeds door spitsvondigheden of door
schoorvoetend retireeren moeten redden uit het conflict --, en
een, dat enkel voorloopig, tot nader order, de vruchtbaarheid
van bepaalde gedachten aanneemt. Die bepaalde gedachten
of die helderziende ervaringen hebben dus een heuristische
waarde: zij helpen een mogelijk juisten zinsamenhang te vinden, zij zijn "anregend" -- wat op iets geheel anders neerkomt
dan op een dogmatisch karakter. Overigens zal het wel gelukken zoo nu en dan het voorkomen van een orthodox-geloovigen
theosoof vast te stellen, doch in het beginsel ligt dat zeker niet
en dit gaat zelfs zoover, zooals reeds aangestipt, dat, ofschoon
in de practijk wel juist degenen lid van de Theosofische Vereeniging zullen worden, die eenig positief vertrouwen hebben
in de juistheid van meer speciale leeringen, officieel toch enkel
en alleen de instemming met dat eerste broederschapsdoeleinde
en niet het onderschrijven van een of ander credo voor toetreden verlangd wordt.
Juist omdat bij wereldbeschouwingen het dogmatische overtuigd zijn en de belijdenis daarvan zoo vaak voorkomt, wordt
dit eenigszins zwevende standpunt der theosofen inzake het
voor waar houden vaak verkeerd begrepen. Men vraagt zich
dan af, hoe deze menschen toch een complex van tot in bijzonderheden afdalende leeringen, die zij zelf niet kunnen contröleeren -- ik denk hierbij b.v. aan die over het verleden der
planeten, over vroegere "rondten" enz. -- kunnen aanvaarden.
Men vergèet dan, dat zij niet gehouden zijn er in te gelooven;
het toekennen van een geringe waarschijnlijkheid is reeds voldoende. Dat men dit over het hoofd ziet, zal wel de reden
zijn, waarom wel gezegd is, dat iemand die theosoof is, in
zijn wetenschappelijk werk reeds gecompromitteerd zou zijn.
Ik kom hier met klem op tegen een dergelijke bewering.
Op zijn minst zal dan toch elk geval op zichzelf bekeken moe-
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ten worden. Wanneer men dan ziet, dat een reeks vaI7! ge~
loovige Roomsch~Katholieken b.v. aan openbare universiteiten
werkzaam zijn, zonder dat men a priori de onbevooroordeeld~
heid van hun onderzoekingsresultaten in twijfel trekt, terwijl
zij toch in beginsel verplicht zijn boven het natuurlijke licht het
geopenbaarde licht te stellen, dan zal men zich toch dienen te
hoeden voor een dergelijk algemeen oordeel ten opzichte van
hen, die door hun lidmaatschap der Theosofische Vereeniging
uitdrukken, dat zij vermoedens koesteren in bepaalde richtingen en verder toch ook de openbare wetenschap oprecht
toegedaan zijn.

II
,I

Het lijkt mij aangewezen om in deze verhandeling op alge~
meene gezichtspunten, op een antwoord op de vraag: hoe is
theosoof~zijn mogelijk in het bijzonder voor iemand met
wetenschappelijke belangstelling - in te gaan, en niet op aller~
lei, of hoogstens op enkele, meer speciale leeringen, die men
gemakkelijk in de gewone handboeken 1) kan nalezen. In dit
verband stel ik dan -ook voor om ons wat uitvoerig bezig te
houden met de verhouding van theosofie en philosolie, wat ook
de oorsprong van dezen leergang reeds voor de hand doet lig~
gen. Is met de moderne theosofie, zooals die b.v. door de
vereeniging, die haar hoofdkwartier te Adyar heeft, wordt
voorgestaan, een bepaalde wijsbegeerte onlosmakelijk verbon~
den, zooals een geloovige Roomsch~Katholiek tot nader
order 2) verwacht wordt zeer gunstig te staan tegenover de
philosofie van Thomas van Aquino? Hier is geen sprake van.
Denkers van diverse pluimage zijn theosoof geweest. Om ons
tot de genoemde vereeniging te bepalen: oudere figuren als
E. D. Fawcett 3) of G. R. S. Mead, noch de nog levende
Hindoe-philosoof Bhagavan Das hebben uitsluitend hun wijs~
geerig stempel op de theosofie gedrukt. In ons land publiceerde
de heer M. W. Mook "Theosofisch~Hegeliaansche Opstel~
len" 4); wijlen dr. J. J. van der Leeuw (de stichter dier thans
\) B.v. C. Jinarajadasa, Eerste Beginselen der Theosofie.
2) Een geloofsartikel is deze intusschen niet. Zelfs werpt prof. F. Sassen,
hoogleeraar te Nijmegen, op of zij niet te zijner tijd als officieele R.K. wijsbegeerte door een meer naar Hegel georiënteerde zou kunnen worden vervangen. Vgl. "De Maasbode" van 6-3-1931 en de bestrijding door prof.
KIlyper in "De Tijd" van 24-3.'31 en 3-4-'31.
3) Schrijver o,a. van "The Individual and Reality", "The Riddle of the
Universe", "The World as Imagination".
.1) Amersfoort 1913. Men zie ook zijn kritiek op Bhagavan Das in "Denkfouten" (Amsterdam 1915).
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helaas niet meer bestaande studentenorganisatie, de P. (raktische) I. ( dealisten) A. (ssociatie)) staat in zijn te weinig bekende boek "The Conquest of Illusion" op een ander eigen
standpunt; de Finsche bibliothecaris dr. Uuno Saarnio (moge
hij op dit oogenblik nog in leven zijn) staat dicht bij de "Unity
of Science" beweging 1); dL D. H. Prins, mijn mederedacteur
van "Theosophia", en ik staan wijsgeerig volstrekt niet op
hetzelfde standpunt. Men zou dezen toestand inzake de verhouding van theosofie en philosofie zelfs een minder fraaie
anarchie kunnen achten; doch in beginsel houd ik hem voor
juist en hij vloeit dan ook uit het niet-dogmatische standpunt,
dat velen zich zoo moeilijk in kunnen denken, voort. Het is
intusschen natuurlijk niet zoo, dat men niet individueel van
meening zou kunnen zijn, dat een bepaalde philosofie het best,
of althans relatief en voorloopig het best, uitdrukt wat in de
theosofie als practische levenshouding of intuïtieve wereldbeschouwing ligt opgesloten. Daartoe heeft men zooals vanzelf spreekt volledig het recht en: "du choc des opinions jaillit
la vérité!" Men is dus. zoodra men over deze wereldbeschouwing gaat argumenteeren en ze met andere philosofisch vergelijken, op eigen individueele opvattingen aangewezen en ik
zal in het verdere gedeelte van deze voordracht dan ook niet
anders kunnen doen dan eigen interpretatie in verband met
eigen wijsgeerig standpunt in het kort uiteenzetten.
Men kan nu echter nog de vraag stellen: in hoever wordt door
de moderne theosofie een wijsgeerig doordenken van haar
leeringen ook toegejuicht en bevorderd; bestaat er een streven
het verband tusschen theosofie· en philosofie nauwer aan te
halen? Aan individueele pogingen daartoe heeft het niet ontbroken, zooals uit de door mij genoemde namen o.a. blijkt. Of
nu de theosofische leiders van het belang van het genoemde
verband altijd overtuigd zijn of waren. daarover bestaat m.L
wel eenige mogelijkheid van twijfel. Om deze niet overgroote
belangstelling te verklaren zal men verschillende punten in
aanmerking moeten nemen. In de eerste plaats lijkt het nuttig,
dat de leiders van een organisatie, waarvan de leden zich in
eerste instantie vereenigen op grond van een practische doel1) Uuno Saarnio, Untersuchungen zur symbolischen Logik, Helsinki. 1935.
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stelling, zich ten opzichte van allerlei abstracte problemen niet
te zeer vastleggen op een bepaalde discursieve uitlegging.
Het is dan beter den nadruk te leggen op het intuïtieve en
bezielende moment; anders ontstaat er weer gemakkelijk het
conflict der exegese en de strijd om de letter. In de tweede
plaats is er de practische overweging, dat toen iemand als
dr.Besant b.v. een boekje schreef over "The Basis of Morality"
zij allicht teveel door andere bezigheden in beslag werd genomen om er een polemiek met bestaande ethische theorieën
aan vast te knoopen en het geheel meer in ethisch-theoretischen
zin uit te werken. Ten derde zal men nog een oorzaak van de
matige belangstelling van de min of meer officieele theosofie
voor de wijsbegeerte in het feit moeten zien, gat de theosofie
v. n. bloeit en opgekomen is in Angelsaksische landen. Het
spreekt vanzelf, dat Engeland en Amerika uitnemende denkers hebben voortgebracht. doch het kan intusschen moeilijk
ontkend worden, dat de belangstelling voor philosofie daar
altijd geringer is geweest en dat men daar steeds meer voorkeur heeft gehad voor stelsels met een empiristisch-positivistisch karakter dan b.v. in het Duitschland van voor 1933.
Anderzijds moet dan ook toegegeven worden. dat een wereldbeschouwing als die der anthroposofie, die omgekeerd in den
Duitsehen cultuurkring is opgekomen, beter theoretisch-systematisch is opgezet en méér belangstelling heeft getoond voor
wijsgeerige probleemstellingen, hoe men over de uitwerking
daarvan ook verder moge denken. Het is dus wellicht zoo,
dat de philosofie, waar de moderne theosofie in de landen van
haar oorsprong tegenover kwam te staan, als het ware niet tot
voelingnemen uitnoodigde, terwijl misschien in de theosofie
diepere gezichtspunten verborgen lagen, dan in de daar heerschende wijsbegeerte tot uiting kwam. Daarbij is te bedenken,
dat de Indische philosofie, waarmee de theosofie wel voortdurend in contact stond, wèl diep en belangrijk kan worden
geacht, maar aan haar ontbreekt juist ook een uitwerking in
verband met moderne Westersch-wijsgeerige probleemstellingen. Theosofie en Indische philosofie staan dicht bijeen in
dezen toestand van onuitgewerkt-zijn. Het merkwaardige verschijnsel doet zich dan ook voor, dat een aantal Hindoes van
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beide, van de theosofie en van hun eigen oude wijsbegeerte
niets moeten weten en zich haasten om een Angelsaksisch
positivisme aan te hangen, om toch vooral maar vVesterschwetenschappelijk te zijn,
Laat .dus de oHicieele theosofische belangstelling voor de wijsbegeerte m.i. wel eens te wenschen over, wat niet is, kan nog
komen. Met name wanneer in andere tijden dan deze het plan
voortgang mocht hebben om een Theosofische Academie of
zelfs Universiteit te stichten ----- eventueel hier in Nederland ----zal in die houding verandering moeten komen.
In elk geval zijn er individueele theosofen, die zich op de verhouding van theosofie en philosofie bezinnen en privé een bepaalde interpretatie voorstaan. Er is in elk geval ruimte voor
het toekennen van groot belang aan het wijsgeerig doordenken
op zichzelf. Dit punt is niet zonder gewicht. Het kan op zichzelf ook voorkomen, dat een bepaalde wereldbeschouwing van
haar aanhangers verlangt (wat dan wel meestal met een dogmatischen eisch ook gepaard zal gaan), dat zij bij het" wereldbeschouwen" blijven staan, bij bepaalde min of meer vage en
ook wel bizarre overtuigingen en niet vasthouden aan den eisch
om die geleidelijk tot theoretische zekerheid en wijsgeerige
evidentie te verheffen. Wellicht staan bepaalde zich theosofisch noemende groepen (want er bestaan er genoeg van, b.v.
buiten de Adyar-Vereeniging ) hier reeds tamelijk dichtbij. Ik
voor mij wil gaarne verklaren, dat als dat ooit de overheerschende houding van de Adyar-Vereeniging mocht worden, ik
haar zonder verwijl zou verlaten, hoeveel ik thans ook in
haar zie.
Dit vraagstuk in hoever de theosofie theoretisch doordenken in
het algemeen bevordert en toejuicht is van groot belang voor
haar waardeering. Niemand minder dan wijlen prof. Bolland
placht over de theosofie in den zin te spreken van het noodzakelijk ondoordachte. Hij stelde de volgende tritsen op: het
gevoel staat tot het verstand, staat tot de rede als het mystieke
of theosofische, tot het wetenschappelijke, tot het wijsgeerige
denken: of als zieligheid: verstandelijkheid: redelijkheid: of als
occultisme: wetenschap: wijsbegeerte. In dit verband schrijft

Bolland nu echter niet alleen uitvoerig over mevr. Blavatsky 1),
maar ook over het standpunt van zijn collega prof. Heymans,
dat hij ook theosofisch noemt 2 ). Heymans, die zelf de theosofie
bij gelegenheid in een adem' met Christian Science en astrologie "manifest bijgeloof" heeft genoemd 3), zal deze qualificatie
wel ongeveer als scheldwoord hebben ondervonden. De bedoeling van Bolland was, dat alle monisme (dus met inbegrip van
het psychisch monisme van Heymans), waarin de "zuivere
rede" nog niet aan het woord was, alle onontwikkelde identiteitsleer, mystiek en verward en dus volgens hem theosofisch
genoemd kan worden 4). In nog sterkere mate dan van
Heymans geldt dat dan volgens hem van mevr. Blavatsky. Wat
van een dergelijke beoordeeling te zeggen? Blijkbaar heeft
Bolland geen oog voor de functie eener "wereldbeschouwing"
zooals wij die boven uiteengezet hebben, als een aarzelend
aanvaarden van bepaalde voor het handelen richtinggevende
overtuigingen in afwachting eener theoretische uitwerking.
Volgens ons kan men zeer wel tevens het redelijk doordenken
uitermate hoog aanslaan en zich daarop toeleggen en tegelijkertijd een wereldbeschouwing aanhangen. De Hegelianen
achten dit blijkbaar niet tegelijk mogelijk, reden waarom zij
ook zoo gekant zijn tegen de parapsychologie G). Alles wat
een wereldbeschouwing met absolute aanspraken dreigt te
worden achten zij blijkbaar uit den booze en wat dat absolute
karakter betreft niet geheel ten onrechte. De oplossing der
moeilijkheid ligt blijkbaar in het vasthouden aan het voorloopig
en relatief karakter van het wereldbeschouwen. Als men de
overtuigingen eener wereldbeschouwing slechts aanhangt bij
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1) De Wijsheid van Adyar, Zuivere Rede p. 801 e.v.

2) Schelling, Hegel, Fechner en een nieuwere theosophie, Z. Rede p. 940
e.v.; Nieuwe Kennis, Oude Wijsheid, Z. Rede p. 1227; zie b.v. p. 1276.
:1) De Tijdgeest in de Wijsbegeerte, Haagsch Maandblad I, 3 (Maart
1924) p. 263.
4) V g1. Z. Rede p. 950.
5) Men zie hierover mijn "Die Parapsychologie als neue Wissenschaft in
ihrem Verhältnis zur Philosophie und We1tanschauung (in "Drie Vorträge über Philosophie und Parapsychologie" of in "Leven en Werken",
Sept. 1937) p. 44, waar betoogd wordt, dat de parapsychologie haar taak
van afzonderlijke wetenschap dan ook niet moet overschrijden.Vgl. hierover Dr. G. H. van Senden in "Idee en Mythe" I, p. 155.

gebrek aan beter, n.l. aan volledig gefundeerde kennis en tege~
lijk de centrale waarde van zuiver redelijk doordenken voorstaat 1), dan kan er zelfs ook van zuiver Hegeliaansch stand~
punt geen bezwaar bestaan tegen het aanhangen van een
wereldbeschouwing. Trouwens de predikanten, die Hegeliaan
zijn, moeten voor zich wel tot een dergelijke oplossing zijn gekomen. ~ Verder wil Bolland blijkbaar niet weten van de
mogelijkheid van esoterische kennis, evenmin als Heymans
overigens. Mededeelingen op grond van een privé zienerschap
stelt Bolland blijkbaar zonder meer op één lijn met enkel door
wenschen . gedragen meeningen. Vandaar klaarblijkelijk zijn
gelijkstelling van theosofie met gevoel.
Nu is in één opzicht echter toe te geven, dat Bolland's karakteristiek niet zoo geheel onjuist was. Historisch gezien komt er
inderdaad een soort van theosofisch denken voor, dat vaag en
soms verward, althans niet goed gefundeerd is, waar blijkbaar
wenschen een groote rol spelen. Waarom spreekt men b.v. van
de derde of "theosofische' periode van den wijsgeer Schelling 2 )?
Wel om deze reden dat het speculatieve. d.w.z. onbcwezene
moment daarin zoo'n groote plaats bekleedt. Nog ruimer gezien zijn heele perioden van het menschelijk denken ~ bijvoorbeeld nagenoeg het geheele Indische denken, de Hellenistische philosofie en theologie, zelfs bepaalde niet gemakkelijk
weg te cijferen zijden van Plato en in het algemeen allerlei
oudere kosmogonieën en theologieën in dezen niet geheel prijzenden zin theosofisch te noemen: in den zin van een onaf,
niet voldoende bewezen, te speculatief en overwegend deduc~
tief denken 3). Daartegen heeft het jongere denken, hetzij dat
der beste Grieken, hetzij het moderne denken sedert de Renaissance zich dan verzet. Zoo is de wetenschap ontstaan met haar
1) Dat bij Heymans deze centraliteit veel te wenschen overlaat, dit geven
wij Bolland volmondig toe. Men vergelijke "Tweeërlei Subjectiviteit" p.
348, p. 461. Populair gezegd: Heymans verwaarloosde den geest ten voor~
deele van de ziel.
2) Vgl. Falckenberg. Geschichte der neueren Philosophie. p. 415.
a) Op analoge wijze wordt ook de moderne theosofie wel eens een "voorbarige synthese" genoemd. Men vraagt zich daarbij echter niet af, in hoever
het de meening is der moderne theosofie, dat zij reeds een uiteindelijke
synthese zou vormen.
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strenge eischen van zuivere bewijsmethoden en inductid of
ervaringsonderzoek. Intusschen is daarom al dat vroegere den~
ken nog niet volkomen waardeloos gebleken, zooals radicale
opvattingen in aansluiting bij de Verlichting dat wel hebben
gemeend. Er steken waarschijnlijk allerlei gedachten in, die op
den duur toch van waarde kunnen blijken, waartoe de wetenschap op een omweg toch weer terugkeert. Hegel en Bolland
hebben zich trouwens zelf telkens weer moeite gegeven om bij
allerlei oudere gedachten een redelijke kern "herauszuschälen".
Zij waren daarbij wel wat te uitsluitend theoretisch ingesteld.
Niet, dat het redelijk doordenken niet in theoretisch opzicht
het hoogste zou zijn, doch de mensch is ook een handelend
wezen. Het hoogste aspect van handeling is wellicht offering.
Zoolang dit niet ook wijsgeerig doordacht en uitgedrukt is,
blijft het weer de taak van een "wereldbeschouwing" dit als
ideaal eener practische levenshouding voor te staan. ~
Is dus toe te geven, dat in de historische theosofie veel onbewezen en toch met nadruk verkondigde oordeelen voorkomen
~ hetzelfde moet overigens van veel theologie gezegd worden,
met uitzondering misschien van de vrijzinnig-protestantsche 1 ) ~, met de moderne theosofie is het wel eenigszins
anders gesteld. Ik heb reeds de moderne theosofie de voortzetting van de moderne wetenschap in ander opzicht en met
andere middelen genoemd. Inderdaad hebben deze beide veel
gemeen, b.v. den eerbied voor de ervaring en den eisch van
vrij· onderzoek. Tusschen de oudere, historische theosofie, waar
overlevering en speculatie zoo'n groote plaats besloegen en
moderne theosofen zooals Bisschop Leadbeater, die, zèlf helderziend, allerhand systematisch trachtte te onderzoeken, bestaat een groot onderscheid. Uit zijn werken spreekt een
typisch wetenschappelijke geest. Het blijft natuurlijk te betreuren, dat zijn uitkomsten voorhands oncontroleerbaar zijn, doch
1) Aan het Vrijzinnig Protestantisme. dat zoo wetenschappelijk en voorzichtig is, dat het kleurloos dreigt te worden, ziet men o.i. het nut van
wereldbeschouwingen met rijker inhoudsmomenten. Laten deze dan (doch,
in beginsel, enkel voorloopig l ) onbewezen zijn, op deze wijze ontvangt
het leven meer zin; er wordt meer geestdrift gewekt; de practische levens~
houding heeft er meer houvast aan.
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1) Voor een lijst van reeds voorhanden bevestigingen zie men D. D.
Kanga e.a., Where Theosophy and Science Meet. I pag. 141 e.v.
2) Der Okkultismus im modernen Weltbild, p. 126.
3) B.v. prof. R. Casimir in het artikel "Geestelijke Stroomingen" in Officieel Gedenkboek 1938, p. 726.

dat het veelal over iets geheel anders handelt dan over theo~
sofie. Wanneer nu echter hier en daar conclusies overeenstem~
men met voorloopige overwegingen der theosofie, moet daarom dan toch het geheele boek als theosofisch bestempeld wor~
den, wat eigenlijk voor velen wil zeggen: gedisqualificeerd?
Het is en blijft een overwegend wijsgeerig werk. Men kan ook
te veel aan psychologie doen en zeggen: die en die is tot die
conclusie gekomen niet vanwege de aangevoerde argumenten,
maar uit een ander onbewust motief. Ook al zou een dergelijk
motief eenigszins meegespeeld hebben, dan maakt men zich
zoo van de argumenten toch wel gemakkelijk af. Als een R.K.
bioloog tot een conclusie komt, die overeenstemt met Thomas
van Aquino, dan kan men toch niet daarom alleen de zaak
laten liggen; men zal toch ook aan zijn bewijsmateriaal aan~
dacht moeten schenken. Op een dergelijke behandeling zal ech~
ter een ieder ten slotte aanspraak mogen maken.
De hoofdgedachte van "Tweeërlei Subjectiviteit": dat er is één
werkelijk suprasubject en daarnaast vele infrasubjecten, die aan
het eerstgenoemde deel hebben, terwijl deze disjunctie waard
is met tal van problemen der wijsbegeerte geconfronteerd te
worden, kan men ongetwijfeld in verband zien met het eerste
theosofische doeleinde van de broederschap der menschen plus
het vaderschap Gods. Doch verwante gedachten vindt men
ook geregeld elders uitgedrukt. Zoo is de tegenoverstelling van
Eén absoluut Zelf en vele lagere zelven iets, dat in de Indische
wijsbegeerte, met name in de Vedanta, zeer naar voren komt.
Wij hebben echter getracht van dit motief voor de oplossing
van Westersch-wijsgeerige vraagstukken gebruik te maken en
wel als volgt. Het is Kant's Copernicaansche omkeer geweest.
dat volgens hem de dingen niet aan het verstand hun wetten
voorschrijven, maar dat het verstand ook zijn wetten voor~
schrijft aan de natuur. Deze stap is onvermijdelijk wil men
niet blijven steken in het scepticisme van Hume, want alleen
door deze leer van Kant kan de algemeenheid, noodzakelijkheid en exactheid der apriorische oordeelen verklaard worden.
Hij heeft echter ook bedenkelijke konsekwenties. Wat blijft er
zoodoende over van objectiviteit, zooals deze phaenomenologisch begrepen moet worden als onafhankelijkheid van het
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dat is wel meer het geval met reisverslagen van een pionier in
nieuw te ontginnen gebied. Als indices voor een werelclbe~
schouwing lijken mij dergelijke uitkomsten niet geheel te ver~
smaden en verder bedenke men, dat aan den eisch van een
zich uiteindelijk dekken van occulte en openbare wetenschap
hier aldoor wordt vastgehouden. Het is lang niet uitgesloten,
dat de parapsychologie in komende jaren in staat zal zijn van
de zijde der gewone openbare wetenschap uit een brug te slaan,
waardoor een aantal beweringen zooals die van Leadbeater
worden geverifieerd. Dit kan ook nog elders' gebeuren: de
archaeologie zou b.v. op een bevestiging van bepaalde occulte
beweringen in zake het voorkomen en den ouderdom van
zekere beschavingen kunnen stuiten 1). Verder zal aan de
mededeelingen der zieners qua getuigenis althans een geringe
waarde voor de gewone wetenschap moeten worden toege~
kendo Als de mededeelingen van een Swedenborg, Steiner en
Leadbeater in verschillende opzichten zouden blijken te kloppen, dan zou dat een zekere aanwijzing voor juistheid geven.
Prof. T. K. Oesterreich heeft voor eenige jaren reeds op de
wenschelijkheid van een vergelijking van hun uitkomsten ge~
wezen 2).
Ik kom thans weer terug tot het verband van theosofie en
philosofie en ik wil nog in het kort op enkele speciale punten,
die daaronder vallen, ingaan. Het valt te verwachten, dat de
wereldbeschouwing der theosofie toch zekere wijsgeerige op~
vattingen begunstigt - al kan men over dezen samenhang
ook niet meer dan een individueele meening uiten. Ik kan dus
niet anders doen dan iets van mijn privé standpunt weergeven,
zooals ik dat o.a. uiteengezet heb in mijn boek "Tweeërlei
Subjectiviteit". Terloops wil ik gaarne even er tegen opkomen,
dat men een te nauw verband zou leggen, zooals dat wel eens
gebeurd is 3), tusschen dit boek en de theosofie. In de eerste
plaats is gemakkelijk vast te stellen, indien men het raadpleegt,

individueele subject? -Dat uit Kant's opvatting een verwerping
van objectiviteit in dezen zin kan voortvloeien, staat vast door
de menigvuldige criticistische theoriën over de onkenbaarheid
der "Dinge an, sich" en de onmogelijkheid eener metaphysica.
Uit deze moeilijkheid is o.i. echter wel degelijk een uitweg
mogelijk. Heymans is dezen weg reeds ingeslagen ten opzichte
van het tijdelijke en het causale apriori. Het apriori ten op~
zichte van den tijd en van de causaliteit kan, zoo zegt hij,
alleen dan in den zin van de vereischte objectiviteit als onaf~
hankelijk van het individueele subject gemotiveerd worden,
wanneer men aanneemt. dat er één werkelijk wereldwezen
bestaat, dat eenerzijds de tijdelijke en causale ordening in het
wereldgebeuren in het leven heeft geroepen, terwijl anderzijds
de apriorische kennis daaromtrent binnen de individueele subjecten eveneens op dat wereldwezen teruggaat. Dan kunnen
de betreffende oordeelen van het individueele of infrasubject
waarlijk objectief, n.l. onafhankelijk van hem gelden, terwijl
het infrasubject toch de gegevens der ervaring op de apriorische wijze verwerkt. Deze gewichtige leer van Heymans wen~
schen wij nu uit te breiden en toe te passen op àlle apriori,
niet alleen op dat van tijd en causaliteit. Doet m'en dat, volgt
men eenzelfde redeneering b.v. ten opzichte van het apriori
der ruimte, dan wordt het toekomen van de zintuigelijke eigen~
schappen aan de dingen --- wat vaak genoemd wordt een neorealisme --- eensklaps mogelijk. Dit heeft vele voordeelen; tusschen haakjes wordt daarmee tevens een der pijlers van het
psychisch monisme ondergraven, ja, dit blijkt op deze wijze
een overbodig-gecompliceerde theorie. Om ons op dit oogenblik echter tot de eerdergenoemde problemen te beperken, heeft
de immanentie-gedachte dan géénerlei goeden zin? Heeft Kant
er dan niet terecht op gewezen, dat een metaphysica in den
zin van een leer van objecten zonder eenige relatie tot een
subject niet mogelijk is? Zeer zeker houdt ook dit gezichtspunt steek, doch ten opzichte van het suprasubject, Het suprasubject of het ééne Zelf houdt de geheele wereld als bewustzijnsinhoud-überhaupt in zich omsloten: daarbuiten zijn geen objecten mogelijk. Wel bestaan er echter dingen los van de infrasubjecten. Deze dingen kunnen zelfs adequaat gekend worden
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en het infrasubject kan ten opzichte van hen een zijnsleer opstellen. Op deze wijze is een criticisme vereenigbaar met een
neo-realisme --- wanneer men n.l. den Kantsch-Copernicaanschen omkeer slechts ver genoeg doortrekt 1). Dit is de hoofdgedachte van "Tweeërlei Subjectiviteit". Men zal daarin toch
moeilijk theosofische propaganda in engeren zin kunnen zien.
W el wordt getracht een Oostersch-wijsgeerige gedachte n.I.,
dat er is één werlcclijlc Zelf --- en dus niet slechts een hypothetisch "Bewusztsein überhaupt", zooals men hier zoo vaak wilop Westersche probleemstellingen toe te passen.
Ik ga nog op een ander punt, waar de conclusies van mijn boek
eenige aanraking vertoonen met occulte leeringen in het kort in.
Bij zoo goed als alle occulte stroomingen treft men de leer aan,
dat een hooger soort van waarneming mogelijk is, niet alleen,
op ongewone wijze, van ons bekende objecten, maar ook in
andere richtingen, in welk verband dan vaak van "hoogere
gebieden" wordt gesproken. Daar schijnen dan óók dingen,
klanken enz. te worden waargenomen. Nu is het eigenaardige,
dat wat dan daar waargenomen wordt, gezegd wordt O.a. gevoelens en gedachten van menschen te zijn, De mensch bezit
volgens deze leer, die dus op een nieuw soort waarneming
(dus eigenlijk op ervaring) zou zijn gegrond, hoogere lichamen, waaruit gedachten en gevoelens als waarneembare grootheden de wereld in worden gestuurd, evenals in deze omgeving jongens soms kringetjes spuwen in het water. Deze
leer is kennistheoretisch zeker merkwaardig genoeg. Histo~
risch is zij van eerbiedwaardig en ouderdom:2); men pleegt
haar in den regel aan te duiden als "dualistisch materialisme".
Ongetwijfeld beweert dit standpunt dus, dat gedachten en gevoelens ook een waarneembare, materieele zijde hebben. Wil dit
nu echter zeggen, dat dit standpunt en een wereldbeschouwing
als de theosofische, die zoo iets leert, nu ook eenvoudig materialistisch zijn te noemen? Hiervan kan daarom geen sprake
1.) Men zie hierover behalve "Tweeërlei Subjectiviteit" ook "Suprasubjekt,
Infrasubjekt und die Kantisch-Kopernikanische Wendung" in mijn "Drei
Vorträge über Philosophie und Parapsychologie."
2) VgL G. R. S. Mead, The Doctrine of the SubtIe Body in Western
Tradition.
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zijn, omdat het materialisme als samenvattende wijsgeerige
theorie zegt. dat de hoogste werkelijkheid stof is. Doch voor
een leer. die de theosofie wijsgeerig uitwerkt, kan nooit iets.
dat tusschen dingen en individueele subjecten plaatsgrijpt de
hoogste werkelijkheid zijn. daar de hoogste werkelijkheid is
gelegen in het ééne werkelijke, alle veelheid in zich bevattende
Zelf of suprasubject, den éénen geest 1). Op verschillende
konsekwenties hiervan kan ik thans niet ingaan. Alleen wil ik
aanstippen. dat men dan ook een andere grenslijn zal moeten
trekken. niet zooals tot nu toe tusschen (den geest + de psy~
che) tegenover lichaam en stof. maar tusschen de psyche (die
dan naast andere óók materieele eigenschappen kan bezitten) + het physische tegenover den éénen geest 2). Deze
homogeniteit van het psychische en het physische 3) staat dan
weer in verband met de keuze tusschen parallelisme of wisselwerkingstheorie in de kwestie van de verhouding van bewustzijn en lichaam. Als een neo-realisme wederom mogelijk is.
zooals wij boven gezien hebben. is er ook voor een parallelisme
niet veel meer te zeggen. Anderzijds is een wisselwerkingstheorie. die verschillende tegen haar aangevoerde bezwaren
ondervangt 4) een oplossing van het psychophysisch probleem.
die veel beter voldoet zoowel aan de behoeften van de parapsychologie 5), alsook aan die van het esoterische occultisme
in zijn verschillende vormen.
Het zou mij veel te ver voeren dit alles hier nader uit te wer~
ken. Ik mag daarvoor wel verwijzen naar wat ik hieromtrent
gepubliceerd heb. Ik heb daar dus getracht een wijsgeerig
standpunt te formuleeren, dat de gedachten, die in een occulte
of esoterische wereldbeschouwing als die der moderne theoso~
fie min of meer verborgen liggen. kennistheoretisch en meta~
physisch uitwerkt. Of dit eenzijdig apologetisch is geschied.
zal de lezer moeten beoordeelen. In elk geval is er voortdurend
1) Vgl. ..Tweeërlei Subjectiviteit". § 45.

2) Vgl. t.a.p. § 43.
3) T.a.p. § 44.

4) T.a.p. § 49.
5) Vgl. mijn artikel ..Is de parapsychologie gebaat bij een psychophysisch
paralle1isme of bij een wisselwerkingstheorie?" Tijdschrift voor Parapsychologie. Juli 1932. p. 214 e.v.
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ook sprake van probleemstellingen, waarover men in de theosofie nooit hoort. In laatste instantie echter zal de waarde van
een wijsgeerig stelsel niet bepaald worden door het antwoord
op de vraag in hoever zij erin slaagt motieven eener wereld~
beschouwing tot een theorie te vereenigen. doch door het eigen
wijsgeerig karakter. nl. door den aard van het uitgangspunt.
den inwendig en samenhang en de overeenstemming met de
resultaten van het voortschrijdend empirisch onderzoek. In het begin van deze voordracht heb ik onderscheiden tusschen historische theosofie. moderne theosofie en een ideale
definitie der theosofie. Over deze definitie van theosofie als
"idee" wil ik tot besluit nog iets zeggen. Neemt men kennis
van de drie doeleinden der Theosofische Vereeniging dan
vraagt men zich af of zij nog niet tot één eenvoudiger formule
kunnen herleid worden. Dit nu is wel mogelijk, doch de zoo
verkregen definitie wordt wel heel ruim 1). Zij blijkt veel meer
te omvatten dan als doeleinde in de theosofische beweging
erkend wordt, ofschoon men toch ook dit meerdere m.i. impliciet als doel daar aanvaardt. Deze definitie luidt dan. dat de
theosofie is een synthetische beweging, overal strevend naar
integratie. naar eenheid in verscheidenheid, met het accent op
eenheid. Op deze wijze valt echter b.v. de bevordering der
gewone wetenschap ook onder de theosofische doeleinden,
daar ook de wetenschap, in het opzicht der kennis. synthese
nastreeft. Nader kan men dit streven naar synthese of integratie aldus aangeven: het keert zich of naar binnen of naar
buiten en differentiëert zich daarbij naar gelang van de voornaamste bewustzijnsfuncties. Naar binnen richt het streven
zich op God of het ééne Zelf, met als gevolg 1° reflectie over,
ten slotte contemplatie van God. d.w.z., van buiten gezien. reli~
gieuze wijsbegeerte of theologie. 2° persoonlijke overgave en
toewijding aan God - of mystiek en 3° geleidelijke daadwerke~
lijke vereeniging met God-of yoga. Wanneer de mensch zich
daarentegen in zijn eenheidsstreven niet naar binnen, doch
naar buiten richt, ontstaan weer andere cultuurwaarden. Wan~
neer hij de wereld of veelheid tracht te kennen en te begrijpen.
1) V g1. mijn artikel ..Een ruimere Definitie van Theosofie". De Theosofi-

sche Beweging, Mei 1932, p. 199 e.v.
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ontstaan wetenschap en wijsbegeerte. Wanneer hij zekere een~
heden binnen de veelheid tracht te scheppen heeft men kunst
en magie. Wanneer hij in de practijk des levens eenheid nastreeft, ontstaat een broederlijk of harmonisch geordende
samenleving. Verder kan dan eenheid tusschen deze verschil~
lende cultuurwaarden ten doel gesteld worden, b.v. harmonie
tusschen kunst en religie, tusschen wetenschap en broeder~
schap ~ een der meest urgente vraagstukken van dezen tijd ~,
tusschen wetenschap en godsdienst. Het spreekt vanzelf, dat
daarbij de autonomie dezer verschillende gebieden toch be~
waard dient te blijven. Verder mag de synthese niet op nivel~
leering neerkomen, het blijve een eenheid in verscheidenheid.
Zooals gezegd, deze ideale definitie van theosofie als een alzij~
dig streven naar eenheid, synthese of integratie is volstrekt
niet de officiee1e doelstelling der Theosofische Vereeniging.
Of zij haar als zoodanig zou moeten aanvaarden, omdat zoo
alleen haar diepste tendenties worden uitgedrukt, dat kunnen
wij hier in het midden laten 1). Het is ten slotte ook van min~
der belang of men deze doelstelling nog theosofie wil noemen 2). Misschien echter dat deze formuleering, ook afgezien
daarvan, op zichzelf toch eenige beteekenis heeft, daar zij
het doelwit van al de voornaamste cultuurwaarden in één idee
vereenigt.

Van denzelfden Schrijuer:
De Beweging voor een Theosofische W ereld- Universiteit,
Amsterdam 1927.
Tweeërlei Subjectiviteit, Ontwerp eener "Centrale
phie", Haarlem 1929.
De Noodzaak der Eenzijdigheid, Assen 1936.
Over cenige min of meer occulte motieven in de wereldlittera~
tuur, Assen 1937.
Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie, Leiden
1939.
Van Trouwen Ontrouw, Trouwen en Vertrouwen, Assen
1939.
Het Hegemonikon en zijn Aandacht van den tweeden Graad,
Assen 1939.

1) VgI. mijn artikel ..Objects and Object of the Theosophical Society",
The Theosophist LXI, 5 (Febr. 1940) p. 461 e.v.
2) VgI. ..Tweeërlei Subjectiviteit", pag. 508.

30

Philoso~

31

2 3 JUNI 2012

HOE IS THEOSOOF-ZIJN
MOGELIJK?
DOOR

I

J. J. POORTMAN

OVERGEDRUKT UIT
THEOSOPHIA
JAARGANG 48

THEOSOFISCHE VEREENIGINGS UITGEVERS MAATSCHAPPIJ
AMSTERDAM - 1940

