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OORLOG OF VREDE.
Indien er éen vraagstuk is, dat actueel genoemd mag worden, dan is het wel dat van
vrede en oorlog.
Er zijn slechts weinigen in de beschaafde
wereld, die zich direct voor oorlog zouden durven uitspreken. Maar toch ~ niettegenstaande
deze onmiskenbare overeenstemming ~ kan de
mensheid zich blijkbaar niet bevrijden van de
even algemeen kenbare dreiging van oorlog.
Vanwaar deze tegenstrijdigheid? Wat is de oorzaak van deze klaarblijkelijke onmacht?
Het algemene antwoord kan zijn: onwetendheid. Onmacht is steeds gevolg van onwetendheid. In dit geval is het onwetendheid omtrent
de werkelijke oorzaken, die tot oorlog leiden ~
tot oorlog moeten leiden ~ waardoor wij onmachtig zijn om datgene te verhinderen, wat
toch. allen vrezen en trachten te vermijden.
Nu is het gewoonlijk wapengeweld, dat de
Vredes-acties trachten tegen te gaan, elke andere soort van oorlog onder de mensen ~ b.v.
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de economische ~ buiten beschouwing latend.
Een dergelijke gedeeltelijke en eenzijdige be~
schouwing ~ en dus verkeerd aanvatten --- van
het vraagstuk, zal nooit voldoende inzicht bren~
gen, nog minder een oplossing.
Om oorlog --- d.i . strijd tussen de volkeren ~
te doen eindigen, zal allereerst strijd tussen de
mensen onderling, indien al niet geheel opge~
houden, dan toch zeer veel van haar huidige
scherpte verloren moeten hebben. Want oorlog
is slechts een uitbreiding van de strijd tussen de
enkelingen (en groepen) binnen de naties. Wij
zouden verder kunnen gaan en vaststellen dat,
zolang bloedvergieten van dieren --- om welke
reden dan ook, sport, voedsel, etc., om van mar~
telen door vivisectie niet te spreken --- niet op~
houdt, zal de mens in 't algemeen zodanig ver~
hard en meedogenloos blijven in zijn gevoelens,
dat hij niet anders dan vanzelf zal overgaan tot
bloedvergieten en martelen van zijn medemensen. De Natuur is één onverbrekelijk geheel en
alles beïnvloedt alles.
Dat één~zijn van al wat leeft, noemen wij
saamhorigheidsbesef en wordt in het Eerste
Doeleinde der Theosofische Vereeniging uitge~
drukt in het woeord "Broederschap".
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GERECHTIGHEID.

Geen Vrede zonder Gerechtigheid.
Indien er iets duidelijk is, dan is het wel, dat
oorlog onder de volkeren (evenmin als strijd
onder individuen) kan worden uitgebannen,
tenzij Gerechtigheid geschiede en de een den
ander niet te kort doet.
Wie Vrede onder de volkeren wil verzekeren,
evenzeer als tevredenheid in alle lagen der be~
volking in een land, zal voor een voor allen bil~
lijke en gerechte behandeling moeten zorg~
dragen.
Maatschappelijk mankeert daaraan nog zeer
veel; onze huidige samenleving is op strijd ge~
baseerd. Reeds op de schoolbanken wordt het
(nog van het dier afkomstige) competitie~in~
stinkt versterkt om boven anderen uit te willen
steken en zo blijft het verder het gehele leven
lang de hoofdtoon. Ware dit streven alleen op
verstandelijk~geestelijk bezit gericht, dan zou
het nog niet zó gevaarlijk zijn, maar het slaat in
bijna alle gevallen over op materieel bezit. Daar~
op is onze gehele maatschappelijke ordening
gebaseerd en dat moet grondig veranderen. Ge~
volg ervan is, dat de dierlijke eigenschap tot
"nemen" oppermachtig heerst en de waarlijk
menselijke eigenschap te "geven" in de praktijk
veel te weinig wordt beoefend.
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Het behoeft geen betoog, dat dien ten gevolge onze huidige samenleving beheerst wordt
door deze strijd van allen tegen allen om steeds
meer "wereldlijk bezit". Wat de technische
vooruitgang aan materiële voordelen oplevert,
zou niet voornamelijk aan enkele weinigen ten
goede mogen komen. Naar recht en billijkheid is
de gemeenschap verplicht ervoor te waken, dat
een ieder ten minste een zeker vast --- steeds zo
groot mogelijk --- deel der materiële welstand
ter beschikking krijgt, ook al zal ten gevolge
van verschil in capaciteit der individuen er
altijd een zeker verschil onvermijdelijk blijven.
Een nieuwe maatschappelijke orde is dus het
eerst en het meest dringend nodig, wil men vrede inderdaad mogelijk maken --- ook tussen de
volkeren, want wat men onderling binnen een
natie op elkander toepast, zal vanzelfsprekend
nog gemakkelijker op de verhouding der volkeren worden overgebracht.
BEGRIJPEN.

Geen Gerechtigheid zonder Begrijpen.
Hoe is rechtvaardigheid mogelijk als men de
gevoelens en gedachten van de andere partij
niet kent, niet begrijpt? Er geschiedt zeer veel
onrecht --- bijna altijd elk zondigen -- uit onwetendheid. Alles begrijpen is alles vergeven.
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Wat is de oorzaak, dat wij anderen zo weInIg
en zo moeilijk begrijpen? Het is omdat wij veel
te veel in eigen "zelf" leven en toch nog tegelijk
met die ego-centrische levenshouding, ons zelf
allerminst begrijpen.
De mens van heden, met alle vooruitgang in
technisch en materiëel kunnen, is nog geheel onwetend van zijn eigen aard en wezen. Maar nog
opmerkelijker is het, dat de tot zo hoge ontwikkeling eenzijdig opgevoerde funktie van zijn
bewustzijn, het denken, nog zo weinig werkelijk
gekend en begrepen wordt. Hoe kunnen wij
echter tot meer en beter begrijpen komen, als
wij het begripsvermogen zelf niet eerst leren
kennen?
Een zeer belangrijke mogelijkheid van ons
denken is, dat het zich naar twee kanten kan
richten, naar "boven" of "beneden". Het kan
egoïstisch of altruïstisch zijn. Dit zijn bijna twee
verschillende soorten van denken. Het ene --waarin wij tegenwoordig verreweg het meest
leven --- is scheidend onderscheidend, verdelend, werkt in en door middel van tegenstellingen. Dien ten gevolge ziet het verschillen het
eerst en is de oorzaak van strijd.
Daarentegen ziet het naar boven gerichte altruïstische denken meer de overeenstemmingen,
zoekt synthese, want het streeft hoger dan de
af gescheidenheid der lagere aard en wereld en
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Waar het denken de meest op de voorgrond
tredenden funktie van het menselijk bewustzijn
is, zullen wij daaraan nog iets meer aandacht
moeten besteden en wel voornamelijk omdat het
denken scheppend werkt.
"Zoals een mens denkt, zo wordt hij" (Salo~
mo). "Alles wat wij zijn werd door gedachte op~
gebouwd" (Boeddha).
De mens --- en vooral die van onze tijd --leeft voornamelijk in zijn denken en zoals hij
denkt, zo is hij. Is dat denken egoïstisch, dan is

hij egoïst. En de tegenwoordige uitsluitend ver~
standelijke schoolopvoeding kweekt egoïsten
doordat alle levenskracht en aandacht van het
bewustzijn op dat concrete, scheidend onder~
scheidende denken wordt gericht. Het leven in
de maatschappij versterkt het dan nog meer.
Gevolg is: sterk egoïstische karakters, strijdbaar
tegenover anderen.
Het is dus van belang, dat het denken --- een
der voornaamste uitingen van het karakter --in juiste richting worde geleid en --- als gezegd
_ tegenwoordig is dat (en helaas vooral in
Nederland) gericht op de materiële wereld en
meer op het scheidend dan op het unificerend
denken. Godsdienst --- ware godsdienst, geen
blind geloof --- is het beste middel daartegen,
omdat deze de aandacht afleidt van het ego
naar het Universele. Dan verandert vanzelf de
levenshouding omdat ware godsdienst is --- of
moest zijn --- de wetenschap hoe te leven.
Het is niet juist, te menen, dat het er niet op
aankomt wat men denkt. Gedachten zijn zeer
reëele dingen (denkbeelden) en krachten.
Wanneer men in eigen wezen krachten (van
denken) opwekt of toelaat, zal die wezensaard
zich daarnaar wijzigen. Gedachten zijn geens~
zins tolvrij; zij hebben een machtige invloed, zo~
wel op onze omgeving als op onszelf. Gedach~
ten bouwen ons karakter en aldus blijkt de mens
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nadert aldus meer de eenheid van den geest.
Het is de grote verdienste van den Fransen filo~
soof Henri Bergson, dat hij zo duidelijk aan~
toont, dat het eerstgenoemde verstand "geen
kenbron kan zijn van de totaliteit van de W er~
kelijkheid" (Evolution Créatrice, p. 21 ). De
Werkelijkheid van den Geest, welke is e Een~
heid in de Totaliteit van het Al.
Door zulk kennen en begrijpen van ns eigen
samengesteld wezen, zal het begrijp
van al
wat buiten ons is, in de eerste plaats van onze
medemensen, als vanzelf veel verbet en; de al~
oude spreuk: "Ken Uzelf".
JUIST DENKEN.
Geen Begrijpen zonder Juist Denken.

als kind Gods, zelf het goddelijk vermogen te
bezitten tot zelfschepping, het eigen karakter
voortdurend om te scheppen.
Uit bovenstaande zal het duidelijk zijn, dat
geen vrede ooit mogelijk zal zijn, zolang de gedachten van strijd, afgunst, haat, zelfzucht in de
mensheid blijven bestaan.

SYMPATHIE.

Geen Begrijpen zonder Sympathie.
Evenals het denken, heeft ook begrijpen de
mogelijkheid tot het kiezen van tweeërlei veld
van werkzaamheid. Het eerste veld, verbonden
aan het concrete denken, bespraken wij reeds.
Thans het synthetisch denken. Het eerste
draagt in zich alle aanleiding tot verschil en
strijd, het andere is drager van alle samenvoegende krachten en vermogens in den mens.
Willen wij het verschil tussen die twee op
andere wijze stellen, dan zouden wij ook kunnen zeggen, dat het eerste in verscheidenheid,
het andere in Eenheid werkt-stof-vorm tegenover leven-geest. Het eerste doet zich kennen en
kent zichzelf als ,,Ik", het andere leeft in termen van "Wij". Een te sterk ontwikkeld ikvermogen belemmert het werkelijk begrijpen van
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andere individuen. Wáár begrijpen kan slechts
geschieden door boven dat Ik-beginsel uit te
stijgen.
Er is een machtig verschil tussen begrijpen
met het hoofd en begrijpen met het hart. Het
ene redeneert en kan mis redeneren; het andere
weet intuïtief. Maar deze wijze van begrijpen is
onafscheidelijk verbonden met, ja afhankelijk
van welwillendheid, waarderen, sympathie. Zij
kan slechts bestaan door in de eerste plaats het
goede te zien, dat in elk mens zich manifesteert,
het accent te leggen op het hogere en niet op
het lagere.
Hieruit blijkt, dat het hogere begrijpen slechts
kan ontstaan door de eigenschap van waardering van anderen aan te kweken, in plaats van
de afkeuring en kritiek, waarmee wij thans
trachten te begrijpen. Het niet begrijpen van
anderen ligt in onze beperkingen, in ons gebrek
aan waarderen en sympathie voor hen.
Vriendschap en sympathie zullen tot vrede
voeren, waar zelfzucht en eigenbaat onvermijdelijk strijd en oorlog na zich slepen.
Aldus zal wáár begrijpen niet iets zijn van
het brein of het gewone onderscheidend denken, maar een denken in medegevoel. Het hart
is veel beter instrument tot sympathiek begrijpen dan het hoofd ooit kan zijn. Leert daarom
begrijpen met het hart, d.i. met den geest.
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SAAMHORIGHEIDSBESEF.

Geen Sympathie zonder Saamhorigheids~
besef·
Liefde en sympathie zijn gevoelens, die ver~
enigen en die daarmee bewijzen van hoger orde
te zijn dan het denken, zelfs van dat hogere
denken, waarvan wij spraken. Naastenliefde --de grote Christelijke deugd --- mankeert nog al
te zeer. Maar deze zal alleen kunnen worden
aangewakkerd, wanneer --- het betere sociale
gerechtigheid --- de aandacht afgeleid wordt
van de eenzijdig egoïstische houding van thans.
Liefde ziet het goede, het schone, ook daar
waar het bedekt schijnt door het lelijke. Liefde
is bereid onrecht te ondergaan ter wille van de
Geliefde. Liefde is de Wet. Liefde is Leven,
Geluk, Verdragen, Vertrouwen, Saamhorigheid,
Vrede, Onsterfelijkheid. Liefde is onverwinlijk.
Het is Liefde, die de wereld schept, onder~
houdt en herschept. Liefde is het hart van alle
dingen. Daardoor is zij ook zo heel veel meer
werkelijk dan alle denken. Zij opent een nieuw
vermogen van het menselijk bewustzijn: intuï~
tie, en deze brengt inspiratie en zéker begrijpen.
Ware Liefde móet onzelfzuchtig zijn en dan
is zij het hoogste geluk en vrede~zelf. Er is geen
hoger, dieper, edeler geluk dan het brengen van
geluk aan anderen. Hoe dat komt? Omdat daar~
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in de eigen lagere aard vergeten wordt --- d.i.
buiten het brandpunt der aandacht geraakt ,...en dien ten gevolge alleen de hogere en ware
aard van den mens gelegenheid krijgt door te
stralen. Want elk mens is inwezenlijk goed, zijn~
de kind van den Goddelijken Vader.
In het Vaderschap Gods over z.g. bozen zo~
wel als goeden, ligt de onafwijsbare zekerheid
van de Broederschap aller mensen ,...- geen, wie
ook, uitgezonderd. Hierin ligt de bevestiging van
de Eenheid van alle Leven en in 't bijzonder van
de ganse mensheid. De welhaast grootste zege~
ning, die de moderne vooruitgang ons bracht ,...naast veel wat ongewenst is ,...- is juist het feit,
dat men vrijwel niet meer kan ontkennen, dat
het lot van allen overbrekelijk aan elkaar is ver~
bonden. Elk gebeuren, op elke plaats der aard~
bol beïnvloedt alle anderen, hoe ver ook verwij~
derd.
HET WARE VREDESWERK.
Wie dan op de meest praktische wijze voor
vrede op aarde wil werken, zal goed doen de
hier beschreven regels te volgen. Hij zal begin~
nen met ernaar te trachten, dat recht en gerech~
tigheid onder de mensen als onder de volkeren,
worden betracht, waardoor de aanleiding tot
gerechte ontevredenheid zal verdwijnen. Een
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maatschappelijke organisatie zal opgebouwd
moeten worden ~ en dat kan de mens van
thans zeer wel ~ waardoor gerechte distributie
van de overvloed der aarde, thans meer dan
ooit bereikbaar door de moderne techniek, verzekerd zij.
Als dan de voornaamste oorzaak tot ontevredenheid is weggenomen, of liefst tegelijk en
parallel ermee, zal de algemene tendenz tot zelfzucht moeten worden tegengegaan. Daar dit een
"denkgewoonte" is, zal ~ al werkt het op langere termijn ~ het beste en zekerste middel
daartoe in de opvoeding (van oud en jong) en
in religie gezocht moeten worden. Opvoeding
mag niet in de eerste plaats op intellectversterking gericht blijven; de mens is oneindig veel
meer dan verstand. Opvoeding zal veel meer op
de morele en geestelijke aard moeten worden
gericht.
Dan zal het ook minder moeilijk worden te
doen gevoelen, dat bloedvergieten en martelen
van dieren onontkoombaar tot gevolg moet hebben, dat men zijn medemensen op gelijke wijze
behandelt. Deze dingen verharden het menselijk
gevoel en geweten. Waar bovendien het denken
scheppend werkt, zal ~ met die wetenschap ~
doelbewust gewerkt kunnen worden aan een
algehele omzetting van de denkgewoonten, d.i.
van de karakters der mensen.

Aldus zal het denken van Ik-overheersing
naar een Wij-begrip worden overgebracht,
waardoor de mens zich zelf en anderen beter ~
en vooral dieper ~ zal leren kennen en begrijpen. Wat zal beter geschikt zijn dan dit om de
algemene afgunst en concurrentie-strijd te doen
omslaan in sympathie en samenwerking? En dit
zal minder moeilijk blijken dan thans schijnt,
want de mens is oneindig veel meer aan zijn
evenmens gebonden, dan wij onnadenkend kunnen vermoeden.
Laat alle ware vrienden van vrede deze saamgebodenheid steeds accentueren. De mens staat
niet alleen. Het is de grootste dwaasheid van
onzen tijd, dat voortdurend de nadruk gelegd
wordt op de onderlinge tegenstellingen en verschillen tussen de mensen. De strijd van allen
tegen allen is het, die de huidige beschaving te
gronde dreigt te richten, want daarin liggen de
kiemen tot oorlog.
Maar als de les van het moment aanvaard en
geleerd wordt, dat alle mensen "broeders" zijn,
dan zullen zij mèt elkaar de grootste Zegen
deelachtig kunnen worden.
Klinkt dit alles als een utopie? Wij, Theosofen, menen van niet. De kennis, welke de studie
van Theosofie ons verschaft, breng.t ons het begrip, dat aan de mogelijkheid dat alles ~ en nog
veel meer ~ eens zal komen, niet getwijfeld kan
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worden. Het hangt er maar van af of het binnen
korter of langere!! tijd zal zijn. Met de kennis
omtrent de levens processen, welke Theosofie
verschaft, zal het versnellen van het tempo der
evolutie-gang deze tijdsafstand enorm kunnen
bekorten; de mens heeft nu eenmaal van zijn
Schepper de vrijheid ontvangen om mèt of tegen
Zijn Wens en Evolutieplan te handelen. Hij kan
echter slechts daar tegen in gaan in onwetendheid. Het is daarom, dat onwetendheid, de onwetendheid omtrent de eigen aard, 's mensen
plaats in de natuur, zijn eigen goddelijke toekomst, moet overwonnen worden, want deze is
bron en oorsprong van alle menselijke ellende.
Theosofie, de samenvatting van ,godsdienst,
wijsbegerte en wetenschap, verschaft die kennis
en de Theosofische Vereniging is met haar
Eerste Doeleinde - het vormen van een kern
van de algemene Broederschap der mensheid ;.....een lichaam, dat alzo blijkt een machtig instrument voor vrede te kunnen zijn.
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