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VREUGD EN SMART.

HOOFDSTUK I.

TYP. DUWAER & VAN GINKEL -

Ons geheele leven, in den tegenwoordigen vorm
van bestaan, is samengesteld uit vreugde en smart;
en wij kunnen ons geen enkelen toestand voorstellen, waarin we bewustzijn zullen bezitten zonder
hun hulp; zij stellen niet alleen ons leven hier
samen, maar zij zijn inderdaad de Gouden Poorten,
die ons toegang verschaffen tot 't leven aan gene
zijde. Door hen gaat het pad, dat leidt tot oneindige
macht, volstrekte kennis, volmaakte liefde. Wanneer
men de uiterste grens in beide heeft bereikt en
gewaarwording den mensch heeft geleerd, dat zij
gelijksoortig zijn, - dan zijn de poorten gereed
zich voor hem te openen.
De eerste zeven regels uit "Licht op het pad"
handelen geheel over dat gevoel, dat wij smart
noemen; en die smart is niet de smart van den
gewon en mensch, maar van den occultist. De gewone mensch lijdt hoofdzakelijk om zichzelf, of om
hen, die hem 't naaste en liefste zijn. De occultist
lijdt in en met de geheele wereld. Haar smartekreet is altijd in zijn ooren. En niet voordat hij

AMSTERDAM.

.

...

4

5

is afgedaald in den allerdiepsten afgrond van de
hel der ellende, die in deze wereld bestaat, en
gekruisigd is met de verdrukten en geteisterden,
kunnen de voeten der ziel "gewasschen zijn in het
bloed van het hart". Er komt een oogenblik, dat
't leven zelf der afgescheiden persoonlijkheid zij n
banden schijnt te verbreken, en oneindig wordt
in medegevoel; en dan welt het bloed uit 't hart
op en vloeit in de diepte met het harte bloed van
de slachtoffers der wereld.
Maar éér dat oogenblik kan komen, heeft de leerling reeds lang het vermogen verloren om over zijn
eigen tegenspoed te treuren, en daardoor zijn z'n
oogen letterlijk onvatbaar geworde~ voor tranen.
Want hij, die kan weenen over het verlies van zijn
eigen kind, over het lijden dicht om hem heen, vindt
het - als hij de ontzettende hoeveelheid ellende gewaar wordt, die in de wereld bestaat, - onmogelijk
om door tranen verluchting te krijgen. Tranen zijn te
onbeduidend om geofferd te worden op zulk een
gruwelijk altaar, waar van uur tot uur offers worden
gebracht aan de tyrannie en wreedheid en inhaligheid der blinde menschheid. De Verlossers der
wereld gaan met droge oogen door hare donkere
plaatsen, verdiept in de beschouwing van de meedoogenlooze wet van smart, ~:lie voor altijd heerscht,
en machtig daarstaat als een wrekende godheid.
Eigen pijn, verlies of smart zijn voor den leerling
louter droppels in een groote oceaan van leed;
en hij heeft geleerd, dat tranen slechts zijn voor

hen, die zich nog afzonderen van het geheel en
opstaan tegen 't lot, dat hun ten deel valt.
Persoonlijke smart is een eigenschap van den
mensch, eer hij begonnen is naar het licht te
groeien. Hij schreeuwt 't uit als een gewond dier,
dat pijn beschouwt als een onrechtvaardigheid.
Bij het begin van deze groote les beschouwen wij
de twee gevoelens van vreugde en smart als geheel
gescheiden dingen, evenals de dieren dat doen. Het
verlies van deze onderscheiding in betrekking tot
het eigen zelf duidt de eerste stappen aan op het
Groote Pad. Daardoor is het, dat als de oogen
geopend zijn, zij niet meer weenen. En daardoor
is het, dat als de goddelijke roep het oor bereikt,
het zijn gevoeligheid verliest - niet zijn verstandelijk gehoor voor de geluiden van het leven,
maar zijn gevoeligheid voor persoonlijke smart.
Het wordt niet langer gehinderd door harde gezegden, wreede woorden en spotternijen, gericht
op zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen individueele
leven. Deze tellen niet langer mee, en het oor
brengt geen klank van smart over naar den luisterenden geest van binnen. Het is nu gewijd aan
de taak, die volgt op het openspringen van de
banden der persoonlijkheid, - die van aan de
ziel de geluiden over te brengen van de stemmen
van het geheel; niet slechts de goddelijke fluisteringen des hemels, maar de roepstemmen der
wereld en de kreten der hel. Deze kunnen slechts
gehoord worden, als het oor niet langer terwille
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van zichzelf alleen gevoelig is; en zij komen tezamen, vermengd, ineengesmolten, de eene soms de
andere overstemmend. Dit laatste is onvermijdelijk,
zoolang de mensch nog slechts mensch is. doch
vergeet nooit, dat stemmen van gelijke waarde zijn.
Slechts door de meest intense ondervinding der
aarde kunnen we overgaan naar den hemel. De
droom er, die in visioenen leeft, moet zijn leertijd
een andermaal uitdienen, en zoo de dagen inhalen,
die hij in zijn droomen heeft verspild. Daarom,
ofschoon 't oor zijn gevoeligheid moet verliezen,
mag 't niet zijn gehoor verliezen. Dat moet verfijnd, verscherpt, en uitgebreid worden, zooals alles
wat deel - uitmaakt van den geest, den tempel van
het goddelijke.
Zoo ook de stem. Voordat de geest de waarheid kan uiten en andere zielen kan belevendigen
en doen ontwaken, moet de menschelijke stem het
vermogen hebben verloren om een enkel hard of
wreed woord te uiten of om eenig mensch, eenig
wezen te wonden. Wanneer gezicht, gehoor en
spraak aldus gezuiverd zijn van de zonde der af·
gescheidenheid, kan de ziel zich opheffen en staan
in dien stroom van oneindig medelijden, die "het
bloed van het hart" genoemd wordt.
Velen, die werkelijk in ernst zijn in hun wensch
het Groote Pad te betreden, dwalen af omdat zij
niet begrijpen kunnen, wat het is het gevoel van
afgescheidenheid te verliezen. Zij verbeelden zich
dat dit een ondervinding der ziel is, die begint en

...

7
eindigt in 't zieleleven, die plaats vindt in een
toestand van zielsverrukking. 't Heeft ook onge·
twijfeld in dezen toestand plaats; maar wanneer
het een werkelijk iets is en niet louter een droom,
toont zich de uitwerking doordat het geheele leven
van den mensch verandert. Deze verandering wordt
niet aangekondigd, niet uitgebazuind; zij komt zoo
natuurlijk dat het niemand verbaast. Want zij is
niet het gevolg van een gedachte of van een
besluit, - zij is geboren uit overtuiging en kennis.
De ware occultist heeft het vermogen om met
en voor het geheel te leven van het eerste oogenblik af, dat hij de goddelijke lucht van vrij en ongeboeid leven heeft ingeademd. Hij moge nog slechts
een neofiet zijn - zelfs een onwetende _. wanneer
dit doorschemeren van het hooger verstand voor
het eerst over hem komt; maar hij zal over alle
hinderpalen, door alle moeilijkheden heen in de
goede richting gaan. Hij kan het niet helpen, want
hij is begonnen te groeien en schiet zonder afwijking op naar het licht, zooals 't ontkiemende zaad
in de aarde.
Doch er is menig toegewijd leerling, menig leeraar
van groote waarheden, menige ernstige edele ziel,
waarin de bron van 't kwaad leeft, en zelfs welig
leeft. Dit kwaad is 't zelf, 't ijzeren hek, dat de
poorten sluit door welke het Ego moet gaan om
den engen horizon van zijn eigen persoonlijk leven
te verruilen voor den grenzeloozen van het alleven.
Dit Wonder, deze Wederopstanding moet volbracht
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worden nu en hier in de dwarreling der bezige, lijdende en genietende wereld. Geen enkel
occultist heeft het recht zich weg te wenschen van
deze wereld, of er zichzelf van uit te sluiten zoolang hij leeft. Want hij is de wereld, zoowel als
alles wat er boven is; hij is een deel van 't geheel
en daarom verantwoordelijk er voor. Zoolang er
nog kwaad is goed te maken, een onrechtvaardigheid te niet te doen, zoolang er nog leed en zonde
bestaat, is er onophoudelijk werk voor hem waarvan
hij zich niet mag afkeeren. Want - 't komt er
niet op aan wie hij is, noch hoe onbeteekenend
zijn plaats in 't leven - het is aan hem, hen die
lijden te redden, hen die zondigen te verlossen.
Hij behoort tot 't leger der Liefde en moet vechten
tegen de groote, machtige, vast aaneengesloten
gelederen van den Haat. Hij kan zijn post niet verlaten; als hij dàt doet is hij niet langer een krijgsman, verbonden met den "Strijder" van zijn hooger
zelf, doch een uitgeworpene.
Het Zelf is zóó sterk, dat het onophoudelijk bestreden moet worden; menigeen die niet begrijpt,
dat de weg om er aan te ontkomen door vreugd
en smart heengaat, strijdt te ' vergeefs. Krachtige
naturen worden dikwijls misleid door hun eigen
grootheid. Zij vinden in zichzelf hoogere gaven
dan anderen bezitten. eh scheppen een voortdurend
genot er in die verder te ontwikkelen. Zij lijken
verlossers; toch groeit het zelf voortdurend en
welig in hen, en zal ten slotte hun goddelijk deel
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verdringen en verstikken. Want zij hebben de fout
begaan, in het genot van hun eigen werk te leven,
vergetende dat de smart en het leed, die een deel
zijn van 't leven der wereld, ook hun erfenis zijn.
Dáár, in die wereld, moeten zij leven, onophoudelijk 't kwaad in goed omwerkende; zij moeten
gaan door haar donkerste plaatsen en lijden met
hen, die in de grootste duisternis geworpen zijn.
Zoolang nog een blinde ziel in de macht van
drank of bedwelming gehouden wordt; zooläng
er nog hopelooze armoede onder ons is; zoo lang
onze wetten onwaardig, bevooroordeeld en Ollrechtvaardig zijn; zoolang de gruwelen der oude
martelkamers veroorloofd en uitgeoefend worden
in onze laboratoriums; - zóólang is er hier werk
voor den occultist. En als hij weggeroepen wordt,
moet hij in zorg zijn over het werk dat hij onafgedaan achterliet. Want hij kan zichzelf niet
scheiden van een dezer dingen; 't minste dier,
dat een kreet uit van smart of angst, is hij zelf.
't ' Is aan hem, die smart te veranderen in vreugd,
die angst in vertrouwen, en zoo 't kwaad te vernietigen dat ze veroorzaakt. Laat occultisten, die
streven naar de kennis der goddelijke wijsheid,
zich wijden aan deze eerste les en die volkomen
leeren ; anders zullen zij, als ze doorgaan, een
ontzettende taak voor zich zien van verkeerde
stappen die overgedaan moeten worden.
Het Zelf wordt gedood door smart; daarom kan
't geen gemakkelijke of aangename taak zijn, het
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te vernietigen. Maar het is aangenamer en gemakkelijker zulks stap voor stap te doen, - het
al strijdende terugdringend, en kracht winnend
voor dezen kamp door onophoudelijk in het leven
van het geheel te dringen, - dan bij het ei nd
van het leven een "reuzachtig onkruid" te vinden,
h etwelk zóó den groei der ziel heeft verstikt, dat
zij zien noch hooren, noch spreken, noch standhouden kan. Terwijl zij in de tegenwoordigheid
der Meesters behoorde te verschijnen gelijk een
god, is zij niets meer dan een hulpeloos wicht.
Vergeet niet, dat een boom gekend wordt aan
zijn vruchten. Gij kunt u zelf en anderen herkennen aan de mate van zelfzucht, getoond in het
dagelijksch leven. Onzelfzuchtig te zijn is een
groote stap voorwaarts, maar 't blijft een negatieve hoedanigheid, totdat de oogen zijn geopend
en de ziel is ontwaakt. Onzelfzuchtig pogen, het
geestdriftig werk van den fanatieken mensch, is
't eerste kenmerk van den occultist. Daarom behoort hij - ofschoon eerzucht het eerste gevaar
is, dat vermeden moet worden, - met hetzelfde
vuur te werken voor 't geheel, als waarmee de
eerzuchtige mensch werkt voor zichzelf. En zoo,
al heeft hij de slechts voorbijgaande waarde van
dit leven ingezien, eerbiedigt hij het even diepin alles - als zij, die met angstige begeerte er aan
gehecht zijn. De waarde er van is verheven, omdat
het een les leert die door niets anders geleerd
kan worden; en er mag niet lichtvaardig mee
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worden omgesprongen, zelfs niet al is het 't leven
van een spreeuw of een insect. En als 't opgeofferd moet worden, moet zulks met eerbied geschieden. Want het is dat goddelijk en geheimzinnig iets, "leven", hetwelk wij kunnen wegnemen,
maar niet kunnen herstellen, zelfs al woont het
slechts in het lichaam van een wesp of tor. Leef
in de sfeer van eeuwige gedachte, en gij zult
weten hoe groot de waarde is van ieder schepsel,
groot en klein, en hoe groot de waarde van iederen stap op het pad, hoe kort die ook moge zijn.
Het leven van een vlinder is inderdaad kort;
maar het is een leven, en in de eeuwige gedachte
zijn tijd en duur van tijd van nauwelijks eenig
belang.
De les van smart treedt den occultist tegemoet
bij den eersten stap, en hij kan daar nooit aan
ontkomen. Want hij dringt dieper en dieper door
in kennis; en als hij de ondervindingen van smart
en kennis doorleefd heeft voor zichzelf alleen, dan
treedt hij in de toestanden, waarin hij lijdt en
weet met en voor de velen, en mogelijk met en
voor het Al. Hij verlaat de beperkte ondervindingen
van zijn eigen persoonlijkheid en treedt het groote
veld binnen van het alleven. En dáár zal hij makkers vinden en zelfs leeraars. Hij kan den Meesters
smeeken zijn stille ongestoorde kamer binnen te
treden en te spreken tot zijn eigen ziel in haar
eenzaamheid, hij zal vergeefs vragen. In die
stilte spreekt slechts één stem, de eenige stem
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waarvan ware leiding verkregen kan worden, de
stem van zijn eigen ziel. Wanneer die machtig
en rein genoeg is om hem te smeeken verder te
gaan en voor anderen te werken, zooals hij voor
zichzelf werken zou, dan zal hij ééns - hetzij
in de hospitaalzalen, in de krotten der armoede,
of te midden der gruwelen van geneeskundige
proefnemingen -- zichzelf gesteund voelen door
een sterke hand, de hand van één, sterker dan
hijzelf om de zwakken te beschermen. En in h et
uur van hoogste toewijding aan een onpopulaire
beweging, van vurigen strijd teger. de kwade
machten van tyrannie en wreedheid, kan hij hopen
een makker in het hooge streven te herkennen.
Want het zijn slechts de witte zielen, bewust geworden van haar eigen goddelijkheid, die in staat
zijn tot rein, onzelfzuchtig en heldhaftig werk.

HOOFDSTUK Il.
De eenentwintig regels, gegrift op de muren
van het voorportaal, worden in het astrale licht gezien door alle leerlingen, die op weg zijn naar de
centrale vlam, en zich hebben afgewend van de
duisternis van het zelf. Zij, die de eerste regels weike alle betrekking hebben op 't mysterie der
smart - niet hebben geleerd, moeten hun stappen
op den vermoeienden weg van 't stoffelijk leven
overdoen, misschien wel in een wereld, stoffelijker
dan deze. Allen, die het geluk hebben ze te lezen
en de beteekenis er van te begrijpen, terwijl ze nog
in 't stoffelijk lichaam zijn, hebben een groote
verantwoordelijkheid. Falen zij - dan wacht hun
een zwaardere taak.
Zij, die den weg wijzen, worden de wereld ingezonden, gewapend met groote zeggingskracht,
die snijdt als een mes. Het doel en nut hiervan
is, de schoone bloemen van aangename illusies
weg te maaien, welke de wereld lietlijk maken
voor de menigte, die er op woont. Deze oogst
moet ingezameld en terzijde geworpen vóór het
onkruid van 't zelf in den wortel kan worden aangetast, en lang voordat de "kleine hoorn" van
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persoonlijken groei is neergeveld en nedergelegd
op den vloer van den tempel.
De stanza, die aan de eenentwintig regels voorafgaat, slaat geheel op den eersten oogst, de vernietiging dezer aangename illusies. Voor de zwakke
ziel, die nauwelijks begonnen is te groeien, zijn zij
goed; voor de sterkere zielen, voor den occultist,
zijn zij een hinderpaal, die terzijde gezet moet
worden. De leerling moet de feiten van 't leven
in 't aangezicht zien en de waarheid er van leeren
kennen van 't eerste oogenblik af, dat begeerte
naar geboorte over hem komt en hij het moeilijke
pad beproeft. Deze lieflijke bloemen behooren tot
't alledaagsche leven, waarin de gewone mensch
zijn korte leventje leeft, slechts denkende aan
zichzelf en zijn familie, - altijd en altijd weer
terugkeerende, door onnoemlijke wedergeboorten
heen, tot dezelfde ondervinding, zooals een kind
terugkeert tot zijn eerste leerboek, en zijn a. b. c.
leert, eer het verder gaat.
't Doel van den occultist is, 't leven te begrijpen
en er zich boven te verheffen; zijn plicht is anderen
te leiden naar die moeilijke poging. De weg is
innerlijk en uiterlijk tegelijk (regels 18 en 19);
hij kan niet in zijn geheel gevonden worden op
de plaats, afgezonderd voor studie, of in de eenzaamheid der ziel; slechts de helft er van is daar.
Op deze waarheid kan niet genoeg de nadruk
worden gelegd. Bij iederen stap, dien de leerling wint in kennis, moet een gave aan de wereld

gegeven worden; anders zal de wet van afgescheidenheid hem in zijn heiligdom even sterk
beheerschen a~s den begeertemensch in z'n leven
in de wereld. En zij zal een zwaardere straf met
zich brengen; want het ijzeren hek der persoonlijkheid zal in de poorten hecht gesloten blijven;
en de leerling, die ze dicht genaderd moge zijn
door de pijnlijke deuren van verzaking en ascetisme, en door middel van zielsverrukking en
overpeinzing, zal in wanhoop terneder zinken
wanneer hij bevindt, dat zijn weg is afgesloten en
hij terug moet keeren.
Deze illusies treden ons zoolang wij leven van
alle kanten tegemoet, tot zij vernietigd zijn. Zij
maken het leven mogelijk en aangenaam van 't
oogenblik af, dat de dag aanbreekt, tot we 's avonds
inslapen. De eerste dezer illusies is, dat er iets
in de wereld is of kan zijn, waar gij niets mede
te maken hebt of waarvoor gij niet aansprakelijk
zijt. Dit is een rechtstreeksche bloesem van 't gevoel van afgescheidenheid, en tenzij die beslist
en onophoudelijk en altijd weer wordt afgesneden,
zal hij u verkillen en verlammen. 't Zal u gaan
als 't dolende kind in een van George Macdonald's fantastische, ware verhalen, dat een kleinen
met klimop begroeiden toren binnentrad, denkende
rust en veiligheid te vinden, en bemerkte gevangen
te zijn. Want de klimop sloot over de deur hee~,
en het kind bevond zich binnen vier muren met
niets zichtbaar dan een klein plekje lucht. Zoo

16

17

gaat 't den mensch, die toelaat dat hij opgesloten
wordt in zijn eigen persoonlijkheid, en er zich
terugtrekt van de verantwoordelijkheid en de moeilijkheden der uiterlijke wereld.
Het is voor een occultist even nutteloos te
trachten een levensvraagstuk te ontwijken, als 't
voor een schooljongen is, te probeeren om een
vraagstuk over te slaan, dat hem als taak is opgegeven. Al de vraagstukken van 't leven moeten
in 't gelaat gezien en overwonnen worden; armoede,
ellende, kwaad, ondeugd en misdaad zijn alle onze
leera.ren. Dit is wel eens beschouwd als een hard
gezegde, daar verondersteld werd dat de persoonlijkheid van den leerling toegeven moet aan 't
kwaad om de les er van te leeren. Dit is niet zoo.
Maar de leerling moet zichzelf even volkomen in
de atmosfeer van 't kwaad dompelen, alsof 't het
zijne ware. Hij 'moet trachten armoede en leed te
verlichten, en opmerken hoe meedoogenloos en
machtig zij zijn; hij moet trachten den misdadiger en den tyran te verlossen, en inzien hoe vast
zij verbonden zijn met 't kwaad in heil. ZÓÓ
worden de lessen geleerd door den occultist niet door hen, die zelf door de ondervindingen
heengaan en verblind zijn door 't stof der arena,
waarin zij vechten met schaduwen. ZÓÓ wordt de
begeerte naar gewaarwording en de honger naar groei
uitgeroeid; zij worden uitgewischt door de smart,
die over de ziel komt wanneer zij voor 't eerst
de ellende der wereld begrijpt; door het harts·

tochtelijk medelijden, dat op dat begrijpen volgt;
door 't hongerig verlangen om te helpen', de begeerte om te troosten en te verlichten, te verlossen en te redden.
De meeste menschen hebben - wanneer zij
voor 't eerst inzien hoe vreeselijk door armoede
geleden kan worden; wanneer zij voor 't eerst de
gruwelen van den oorlog, of de meer schaamtelooze (wijl onrechtvaardiger) gruwelen der vivisectiekamer begrijpen; wanneer zij een kind hebben zien misbruiken, en gefaald hebben het te
helpen; de meeste menschen hebben onder
zulke omstandigheden een slechte nachtrust en
beklagen zich daarover. Maar zij slapen den volgenden nacht, en vergeten gaandeweg wat zij gezien en gehoord hebben en wat hun zulk een
onrust bezorgde. Maar de occultist vergeet niet;
hij is een deel van het geheel en gevoelt daar
mede. Hij ontwaakt uit zijn warmen rustigen slaap,
nacht op nacht, en staart in de duisternis naar
't eeuwige, vragende waarom deze dingen moeten
bestaan. En in de stilte spreekt de Stem en zegt
hem dat 't zijn schuld is en dat hij er voor te
laken is. Ieder zonder uitzondering is aansprakelijk. De alledaagsche mensch, veiligjes verschanst
in zijn persoonlijk leven, weet dit niet. Maar de
occultist weet h c'! t wèl, en de stem zal hem nooit
verontschuldigen. Vrede kan nooit weer zijn deel
zijn in deze wereld, - waar de kreten der onschuldigen voortdurend wanhopig om hulp bid2
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dende ten hemel stijgen - voordat hij zichzelf
tot een deel van den hemel gemaakt heeft, hulp
en hoop beide gevende. Vrede zal slechts gevonden worden in de diepste eenzaamheid de'
ziel, in 't ,innigst heiligdom, wanneer de Stem
zich wederom laat hooren om: "Goed gedaan",
te zeggen.

HOOFDSTUK III
't Is noodzakelijk om reeds op 't eerste gedeelte van 't pad van hooger streven zeer ernstig na
te gaan, hoe de verhouding is van den occultist
tot de stoffelijke wereld en tot het dierenrijk. De
gewone mensch is afwisselend de meester en de
slaaf der stof. Hij kan haar beheerschen en gebruiken tot een zeker punt; boven dat punt gekomen is hij een dwerg - hulpeloos tegenover
schijnbaar blinde machten va n onberekenb;:trekracht.
Tegenover de diere n kan hij beschouwd worden
als erkende heerscher in hun rijk. De meesten
er van zijn gewillig zij n slaven; die, welke het niet
zijn, zal hij trachten vroeger of later door zijn
meerdere kennis en vinding rijkheid te onderwerpen. H ij is bijna de absolute heerscher in deze
groote wereld, die hem aan alle zijden omringt.
En hij oefent er vrijelijk zijn wil in uit, doch die
wil is beperkt.
Westersche occultisten zijn zich nog niet bewust
van 't feit, dat zij dringende en bijzondere plichten
hebben tegenover dit groote leger van met helder
verstand begaafde wezens, die in 's menschen
macht gegeven zijn. Door al de ontelbare eeuwen
van 's menschen leven op aarde heeft hij onop-
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houdelijk gezondigd tegenover deze jongere zielen.
ZÓÓ lang, zóó droefgeestig is de geschiedenis van
geboorten en wedergeboorten met haar treurig
verslag van zonde en schande, dat zij - als 't
niet geweest ware terwille van de andere helft van
de groote dubbele poort, als 't niet geweest ware
om de geweldige kracht van vreugde die samengaat met 't leven zelf - niet had kunne~ worden
voortgezet.
De mensch leert moeilijk. Hij kan maar niet
inzien, dat hij plichten heeft tegenover zijn buurman; hoe kan men dan van hem verwachten, dat
hij die zal vervullen r De occultist wordt zich van
z'n plichten bewust, als zijn geest binnentreedt
in het voorportaal van den tempel van onderricht; en het wordt hem opgelegd, niet alleen om
die plichten te vervullen, maar ze te wijzen aan
ieder, op wien hij invloed kan uitoefenen.
De menschen rechtvaardigen hun zonde tegenover de dieren door te beweren, dat die geen
ziel hebben, - precies op dezelfde manier als de
Mohamedanen hun zonde tegenover vrouwen rechtvaardigen door hetzelfde ongegronde denkbeeld.
De leerling in het occultisme weet dat dát wat hij
zelf is, en dát wat de Meester genoemd wordt,
en dát wat de worm is onder zijn voet, alles één
en hetzelfde is. Zoodra de zucht tot afgescheidenheid zijn verstijvenden greep op hem verliest, weet
hij, dat dit zoo is. Hij weet dat niet alleen z'n
geest - en ook hetgeen den worm bezielt en hem

leven geeft - goddelijk is, maar ook 't lichaam,
waarin z'n ziel woont, en evenzoo dat mindere
vormpje, dat den kleinen te mpel uitmaakt voor
den worm.
Occultisten weten, dat de stof leeft; door hun
gemakzucht en door de moeilijkheid, die zij
ondervinden om zichzelf en an deren op te heffen
tot een toestand van intu it ief weten - zijn zij
verantwoordelijk voor het feit, dat het aan de geleerden is overgelaten om die waarheid te ontdekken en aan te toonen. Op het oogenblik dat
de ziel zich vrijmaakt van de overheersching van
haar zelfzuchtige afgescheidenheid, begint zij al
die dingen te zien en te weten en te begrijpen,
voor welke, om ze te ontdekken, verscheidene geslachten van geleerden door het bloed van ontelbare slachtoffers hebben gewaad, en rechts en
links de onherstelbare gave van "leven" hebben
opgeofferd, ten einde een heel klein beetje dichter
tot het geheim er van te naderen.
Wij hebben het toegestaan, dat het denkbeeld
van nieuwe ontdekkingen een verontschuldiging
vormde voor hen, die in de verborgen laboratoriums van geneeskundig onderzoek genoegen scheppen in de zonde der vivisectie. Dit is een vlek
op onze geschiedenis, en het zal eeuwen van vergelding kosten om dien weer uit te wisschen; de
occultist, die daar blind voor blijft, en weigert in
die richting werkzaam te zijn, verspilt slechts zijn
tijd en versterkt zijn eigen zucht tot afgescheiden-
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heid. Aan den prijs van deze nuttelooze proefnemingen durft of kan niemand, die niet tot 't
leger van kwaad en haat behoort, denken zonder
waanzinnig te worden. Het is een kwellen en lijden,
die - zooals Claude Bernard zelf heeft gezegd menschelijk begrip te boven gaan; het is stellig
een schaamteloos misbruik van macht; 'n misbruik
van vertrouwen, 'n terzijde stellen van alle wetten
van medelijden, genegenheid en plicht. Het is inderdaad een volkomen verbreken van elk gebod
van Liefd e, en een verkrachten harer wetten.
Hoe kan dit kwaad - 'n kwaad, dat 'n deel
der wereldgeschiedenis is gaan vormen, en nog
bestaat en zelfs grooter wordt, - worden hersteld? Als de occultist het kwaad eenmaal heeft
ingezien, kan hij er nooit weer blind voor worden;
noch kunnen zijn ooren ooit weer doof zijn voor
de kreten der hulpelooze slachtoffers, als zijn geest
die eenmaal voor 'n enkele seconde heeft gehoord.
Hij is genoodzaakt met zijn werk voort te gaan,
als hij eens de hand aan den ploeg heeft geslagen;
hij is verplicht kwaad in goed om te zetten zoover zijn krachten reiken. Hij weet, dat hij zich
niet mag afwenden of z'n oogen sluiten; hij, die
een ingewijde is in de orde van Liefde, weet dat
hij het kwaad niet mag ontwijken noch toestaan. Hij
moet er het oneindig groote medelijden op uitstorten, dat het "bloed van het hart" is; hij moet
het "liefhebben", en het omzetten.
Er is slechts één weg om een groot kwaad, dat

de heele menschheid bevlekt, aan te vallen. Geef
niet toe, zelfs niet voor 'n enkele seconde, dat
het te groot is om ooit hersteld te worden. Dit
denkbeeld, zelfs al geeft ge het slechts in uw
eigen gedachten toe, versterkt den vijand. Neem
u heilig voor uw eigen kracht er onvermoeid en
onophoudelijk tegen te gebruiken, zoolang ge leeft,
en om allen, die ge op eenigerlei wijze kunt beinvloeden, daar ook toe te bewegen. Zoo zult ge
helpen aan de vorming van het leger der Liefde,
dat de gaven van macht en wijsheid als zijn rechtmatig eigendom bezit.
"Aan hun vruchten zult ge hen kennen". Hoeveel onzer westersche occultisten zijn bekend
in de wereld als eerbied hebbende voor het leven,
als belanglooze verdedigers van de onderdrukten,
als vertegenwoordigers van den wetgever wiens wet
die van liefde is? De heerschappij van kwaad en
wreedheid is sterk en voortdurend werkzaam; haar
tegenstanders moeten in de wereld gaàn en haar
bestrijden; hun protest moet weerklinken als trompetgeschal; hun daden moeten een onafgebroken
reeks vormen, en het moeten niet slechts handelingen uit liefdadigheid zijn, doch bezielde daden
van rechtvaardigheid. Als zij op hun eigen veilig
en beschut plekje blijven staan, en vreezen het
kwaad van de wereld tegemoet te treden, zal hun
geest versuft worden, en de dubbele poorten zullen vast gesloten blijven, hoe ernstig zij ook mogen
verlangen dat die zich zullen openen. Schreeuwend
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en wreed onrecht bestaat overal, en het is de taak
van den leerling dit te bestrijden waar hij staat.
In het huidig geslacht, in dit land hier hebben
we een handvol mannen en vrouwen, die dezen
strijd strijden, en die recht hebben op den roemrijken titel van philantropen. Doch slechts een of
twee hunner zijn erkende bestudeerders van occultisme. Bedenk, dat in het groote leven geen halve
maatregelen bestaan; minnelijke schikkingen zijn er
niet. Doe eIken stap met volle toewijding . De leerling', die niet een philantroop is zoowel in daden
als in woorden, moet weten dat hij de balans aan
de andere zijde verzwaart, aan den reeds overbelasten kant van Zelfzucht, Afscheiding, Haat en
Wreedheid eigenschappen, welke het kwaad
uitmaken, dat de menschen "de duivel" noemen.
Pas op - ik zeg het duizendmaal - pas op,
of in de drukke bezigheden van uw persoonlijk
leven, in de plichten en genoegens van uw tehuis
zal de groote slang loeren. Zij zal daar ongetwijfeld zijn, als ge ooit de vele hulpeloozen, die in
ellende verkeeren, vergeet, of als ge ooit ophoudt
voor hen werkzaam te zijn. "Hij, die niet met mij
is, is tegen mij"; deze woorden vormen een vaste
regel in het occultisme.
En laat uw zucht tot afgescheidenheid u niet
verblinden voor het feit, dat als gij verkeerd gedaan hebt, gij het niet alleen zelf zijt, die lijdt, maar
de geheele beweging, het geheele leger. Gij kunt uzelf
niet afscheiden van dat, waar gij een deel van zijt.

HOOFDSTUK IV.
Slechts door 't werkelijk naderen, door de aanraking der poorten zelf zal 't heen en weer slingeren ophouden en de volmaakte vrede worden gevonden. 't Is daarom, dat het fijnst georganiseerde
gestel - in staat de hoogste verrukking, de uiterste smart te gevoelen - vereischt wordt voor de
latere, en vooral voor de allerlaatste levenservaringen. De vroegere lessen kunnen gedeeltelijk geleerd worden in vormen die in de planten-wereld
voorkomen, gedeeltelijk ook door den misdadiger.
Doch de leerling, die de groote poorten nadert,
heeft een voertuig noodig, dat trilt bij de minste
aanraking gelijk een fijn gestemd muziekinstrument.
Zoo als de vioolspeler zijn instrument aanraakt met
ontzag en liefde en volmaakte zekerheid, zoo raakt
de leerling zijn voertuig aan, of staat hij toe dat
het aangeraakt wordt. Zooals de violist zijn instrument noodig heeft om zijn plaats in 't orkest
te kunnen innemen, zoo heeft de leerling 't zijne
noodig om de poorten te openen en het goddelijk leven in te gaan.
Ware het niet door dit organisme met zijn groote
gevoeligheid hoe anders zou hij het mysterie
der vreugd of het bittere rituaal der smart leeren
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kennen: De vermogens en gevoelens ervan zijn
onschatbare gaven, die ten volle beoefend en beproefd moeten worden. En wanneer het persoonlijk leven door de tooverkracht der sympathie zich
opent voor het groote leven van 't al, evenals een
bloem zich opent voor de zon en de lucht, - dan
is dat organisme van onnoemelijk grooter waarde. De ziel, die de groote vrede nadert, is door
haar gevoelig brein en lichaam in staat om vreugd
en smart van alle andere belichaamde schepselen
te begrijpen. Zij moet voor deze groote en wonderbare ervaring gebruikt worden, alvorens de Ie
leerling de les waarvoor hij geboren en wedergeboren wordt geleerd heeft. Met anderen te kunnen
lijden en genieten is een van de tien kenmerken
van leerlingschap.
De wijze, waarop een mensch zijn dagelijksch
leven leeft, onthult hun die de kenteekenen begrijpen, tot welk leger hij behoort en welken rang
hij erin bekleedt. Even ver als hij den weg in zijn
eigen ziel heeft gevonden, zoo ver zal hij dien
ook in de wereld zien. Hierin kan hij niet falen,
want deze dingen komen voort uit de bovennatuurlijke wetten, welke even onfeilbaar zijn als de
wetten der natuur. Als de oogen van den geest
zoowel als van 't lichaam gestaard hebben op de
ellende der wereld en op 't martelen der onschuldigen, tot alle persoonlijk leed vergeten is in de
groote wereldsmart ; als 't oor geluisterd heeft
naar de kreten van droefenis, die dag en nacht

opstij gen vanuit al onze steden, en door zijn boodschap de ziel zóó in beroering heeft gebracht, dat
persoonlijke gevoeligheid voor altijd voorbij is;
als de mensch nooit meer iemand of iets kan pijn
doen of beleedigen, omdat hij zich bij 't leger der
liefde heeft aangesloten; als alles is volbracht, en
't zelf gedood en als een offer op 't levensaltaar
is neergelegd; dan weet de ziel, dat zij alleen en
verlaten is. Die kennis is 't, welke uitgedrukt wordt
in de zin: "staande in de tegenwoordigheid der
Meesters". Met deze ontplooing komt 't bewustzijn van de vreugden der ziel, dit verheven genot,
dat slechts de leerling leert kennen en dat hem
beloont voor al z'n lijden.
De negen regels van "Licht op het Pad" van
8 tot 17 handelen over 't soort van gevoel, 't welk
wij vreugde noemen. Herbert Spencer heeft aangetoond, dat slechts die daden welke vreugd voortbrengen altijd en overal als goed worden beschouwd.
Dit is niet alleen een natuurwet, maar ook een
wet der hoogere Natuur.
De leerling behoeft de afgronden van pijn en
smart, waar hij zich in moet storten om de wereld
waarin hij leeft te leeren kennen, niet te vreezen ;
wanneer hij deze ondervindingen ingaat in den
geest van de broederschap van liefde, zal hij beloond worden door een wedergeboorte met een
vurig verlangen in zich, een verlangen even oneindig veel grooter en machtiger dan de gewone
menschelijke begeerten, als 't goddelijk wezen
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grooter is dan 't menschelijke. Hij zal de heerlijke
kracht kennen, die helpers en verlossers vormt;
hij zal verlangen licht aan de wereld te geven;
hij zal naar macht begeerell om haar te helpen,
naar vrede om er anderen in te doen deden, naar
bezittingen om ze weg te kunnen geven - geen
aardsche, doch goddelijke bezittingen.
Tot den occultist, die 't ernstig meent, zeg ik
nogmaals: hoedt u voor afgescheidenheid, en voor
dat zelf, dat u van alle kanten tegemoet treedt.
Open u voor de vreugden en smarten der wereld;
lach met de kinderen ; luister naar de vogels; leer
door muziek en door alle mooie dingen. Ga naar
de sponden van hen, die sterven in hospitalen,
onverzorgd, onbekend, misschien wel slachtoffers
van wetenschappelijk onderzoek; ga naar de donkere
achterbuurten der stad, en ga daar niet om slechts
te geven, doch om te weten wat armoede beteekent ; ga naar de laboratoriums der vivisectors
en naar de plaatsen, waar dieren gedood worden
voor voedsel, en weest ervan doordrongen dat de
marteling der onschuldigen een bestaand feit is;
aanschouw dit alles en leef 't mee en erken, dat
de zonde en schande ervan de uwe zijn, tenzij gij
er onophoudelijk tegen strijdt. Ga dan terug in de
stilte en de rust van uw eigen kamer, sluit u voor
een wijle af van de wereld, en zoek het licht dat
111
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