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IJ leven heden in een wereld verscheurd
tusschen wanhoop en hoop. Onze wan·hoop is te wijten aan veel oorzaken; de
ernstigste daarvan is hoe genoeg werk te verschaf~
fen voor allen. Wanneer ik zeg "allen", bedoel ik
de geheele wereld. Want daarin ligt onze moeilijk~
heid. Want tegenwoordig worden alle landen in
hooge graad uitgerust met dezelfde machines om
dezelfde dingen voort te brengen; de producenten
nemen toe. Maar de koopers nemen niet toe, bij
gebrek aan werk. En daarenboven is er overal, on~
zichtbaar, een groote :vrees; het is de vrees dat men
ons land zal binnendringen, dat onze oppermacht
zal worden betwist. Het is de bedreiging van oor~
log en tot elke prijs moeten wij gereed zijn die be~
dreiging het hoofd te bieden.
Deze twee oorzaken zijn het ~ werkloosheid en
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oorlog --- welke alle volkeren drukken en een ele~
ment van wanhoop vormen in al ons denken. Niet~
temin ligt in ons denken ook een element van hoop
--- tenminste voor diegenen onder ons die trachten
te begrijpen wat plaats vindt buiten de grenzen
van ons eigen land. Er was nooit een tijdperk zoo
vol idealisme als het tegenwoordige. Wij zien dat
voor de groote Fransche revolutie, er een tijdperk
was waarin velen verhandelingen schreven waarin
werd uiteengezet hoe ' Frankrijk en de geheele
wereld vernieuwd kon worden; voor één schrijver
toen, zijn er honderden, zoo niet duizenden thans,
en niet in één land maar in alle. Als gij een cata~
logus doorziet van alle publicaties van de wereld,
zult ge versteld staan over het aantal uitgaven dat
het woord "internationaal" draagt. De geboorte
van de Volkenbond in 1920 is op zichzelf een
teeken, dat wij met tenminste één voet in een
nieuwe wereld staan. Wij voelen dat, indien
iemand ons kon leeren hoe vrienden en broeders te
zijn, er genoeg wijsheid in de beste mannen en
vrouwen van alle volkeren is, om in deze wereld
orde te scheppen. Als wij de wereld als geheel
nemen, is er genoeg geld, wat macht beteekent,
voor dit werk; er is geen gebrek aan verstand,

want er is overvloed van deskundigen. Alleen, de
Wil tot het Goede is niet sterk genoeg om de zelf~
zucht der gewetenloozen te breidelen, noch tast~
baar genoeg om hen gerust te stellen die bedeesd
en twijfelachtig zijn.
Hoe droevig ook ons tegenwoordig lot moge zijn,
er is geen journalist, geen schrijver, geen spreker
of sociaal werker, die niet droomt van en hoopt op
een toekomst. En door al hun droomen loopt een
gouden draad; het is de Broederschap --- Broeder~
schap niet binnen de natie, maar door de geheele
wereld, niemand uitsluitende, zij hij zwart of blank,
bruin of geel, allen omvattende, zoowel de mis~
dadiger als hem die de wet gehoorzaamt, de arme
zoowel als de rijke, de boer zoowel als de aristo~
craat.
Ik beschouw het de plicht van iedere man en vrouw
van goeden wil zooveel mogelijk te helpen om
Broederschap een actief beginsel te maken in ons
nationaal en burgerliJk leven. En teneinde een
denkbeeld te geven hoe dit gedaan kan worden,
laat mij U eerst een beschrijving geven van twee
perioden in het verleden waarin een poging werd
gedaan om Broederschap tot werkelijkheid te
maken.
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De eerste poging was die, gedaan door Gautama
Boeddha in Indië, zes~en~twintig eeuwen geleden.
Toen Hij Zijn leer begon te prediken, die wij heden
Boeddhisme noemen, had Indië reeds sterk het
kastebegrip ontwikkeld. Nu hangt met het kaste~
begrip samen een ander begrip, het begrip dat
men zonder kaste kan zijn, en het is deze laatste
opvatting die wreedheid meebrengt. Want, zoo~
lang een mensch kaste heeft, hoe laag zijn kaste
ook moge zijn, worden de uitstralingen die van
hem uitgaan, niet geacht een ander mensch te be~
zoedelen. Zoo behooren de barbier en de wasch~
man tot de zeer lage kasten, maar toch veront~
reinigen hun uitstralingen niet. Maar in Indië is
ongeveer een tiende van de menschen kasteloos;
het zijn de landarbeiders, degenen die de privaten
schoonmaken, en dergelijke werkers, grootendeels
in werkzaamheden die hen in contact brengen met
onreine dingen. Een man van kaste moet niets
aanraken dat aangeraakt is door een kastelooze,
voor het door een of andere godsdienstige cere~
monie gezuiverd is van zijn onzuivere uitstralingen.
Dit is de theorie der kaste.
Maar in de praktij~ wordt het zeer dikwijls een zeer
wreede loochening van Broederschap. Want het
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is den kastelooze niet toegestaan met andere Hin~
does in de tempels te aanbidden ~ of de tempel
zou verontreinigd zijn; hij moet niet baden in de
bassins of rivieren met menschen van kaste ~ of
het water zou verontreinigd zijn; hij moet geen
water putten uit de bron waarheen menschen van
kaste gaan ~ of het water is dan verontreinigd;
hij moet geen huis van kaste binnengaan ~ of het
huis is verontreinigd. Op honderden wijzen doet
men hem beseffen, dat hij van geboorte tot dood
een bezoedeling met zich draagt, die door niets
kan worden weggenomen. Het was temidden van
deze toestanden, dat de Boeddha een boodschap
predikte van Universeele Broederschap. Hij leerde,
dat de wetten van het lijden voor allen hetzelfde
zijn. Hij leerde, dat een mensch slechts veront~
reinigd wordt door slechte gedachten en daad
en dat de omstandigheden waarin een mensch ge~
boren wordt als kind er heelemaal niets toe doen.
Dit zijn Zijn woorden:
Dit is niet wat de Meester gezegd heeft:
"Dat menschen rein of onrein worden al naar
hun lichamen rein of onrein zijn."
Dit is wat de Meester gezegd heeft:
"Dat menschen rein of onrein worden naar al
hun gedachten rein of onrein zijn.'
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Het was de ontkenning van kaste; het was de ver~
. kondiging van Broederschap.
Toch, vreemd genoeg, loochende Boeddha kaste
niet; integendeel, hij hield staande, dat er een kaste
was waarvoor allen zich moesten bekwamen --- de
kaste van den aristocraat.
In Indië is de hoogste kaste die van den Brah~
maan, den priester die de middelaar der menschen
is bij de Goden; ieder mannelijk kind geboren in
een Brahmaansch gezin heeft rechtens de rol van
middelaar tusschen God en mensch. Lager dan
de Brahmaan komt de Kshattriya, de krijgsman;
nog lager de Vaishya, de koopman en ten laatste
de Shoedra, de handwerksman.
Nu, toen Boeddha zijn leer van Broederschap pre~
dikte, verkondigde hij een vreemd denkbeeld, dat
de menschen gelijken zijn, niet omdat er geen
grond is voor eenig kaste~onderscheid, maar om~
dat zij allen konden behooren tot de hoogst
mogelijke kaste, die van den Brahmaan. Keer op
keer maakt de Boeddha dUidelijk, dat zijn maatstaf
de Brahmaan is, en dan legt hij er de nadruk op
dat geen mensch een waarachtig Brahmaan is
wegens zijn geboorte; hij moet er een worden door
zijn gedrag. Daarom kunnen alle menschen de
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hooge maatstaf van den Brahmaan bereiken, als
zij een rein en edel leven willen leiden .
Wij bemerken dan, dat Boeddha een socialist was,
maar Hij was een socialist die de aristocratie niet
vernietigde. Integendeel, Hij haalde de slagboomen
neer tusschen de aristocraten en het volk zoodat
het volk ook aristocraat kon worden. Vreemd als
Zijn poging ons moge toeschijnen, toch is het fun~
damenteele denkbeeld van ons aller aristocratie
ingeboren in onze geaardheid als Ariërs zelf. Toen
de blanke veroveraars, de voorouders van de
tegenwoordige Hindoes, Indië binnenvielen van
over de Himalayas, noemden zij zich "Aryas", de
edelen. Ieder soldaat, van bevelhebber tot verken~
ner, iedere dienstknecht, alle vrouwen en kinderen,
ja allen van de uitgebreide scharen die naar Indië
trokken om een nieuw vaderland te vinden, waren
"Aryas", edelen. Zoo bemerken we, dat toen de
Boeddha een Broederschap der aristocratie voor
ons allen verkondigde, hij een leer deed herleven
die den Ariër in het bloed zat. Maar hij ging nog
verder; Hij verkondigde, dat alle kasteloozen in
Indië, die weinig of geen Arisch bloed in zich had~
den, ook Aryas waren, de gelijken van de besten,
mits zij een gerechtigd leven leidden.
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Het tweede groote tijdperk waarin het ideaal van
Broederschap werd verkondigd, was gedurende de
Fransche revolutie. Europa had sinds ongeveer
twaalf eeuwen geleefd onder een feodaal systeem,
dat de menschheid verdeelde in heeren en lijf~
eigenen; wat er goed was in het systeem tot hand~
having van wet en orde en in het instandhouden
der beschaving stierf af en slechts het kwaad
bleef over.
Het kwaad dat het achterliet was de opvatting van
aristocraten, die slechts rechten en geen plichten
hadden en van de massa's die voor hen zwoeg~
den, die slechts plichten en geen rechten hadden.
Toen de Revolutie uitbrak, was het gelijk het werk~
zaam worden van een vulkaan die reeds lang dood
was.
Het is niet noodig, dat ik de groote gebeurtenissen
van de Revolutie beschrijf, behalve één gebeurte~
nis welke bestond in de verkondiging van Vrijheid,
Gelijkheid en Broederschap. Het was een Broeder~
schap opgelegd met de punt van het zwaard. "Sois
mon frère, ou je te tuerai." (Wees mijn broeder
of ik zal U dooden. ) Zij verkondigde een gelijk~
heid voor de wet van edele en boer, door het een~
voudige proces de edele af te schaffen en hem tot

boer te maken.
De Revolutie beïnvloedde niet alleen Frankrijk, zij
beïnvloedde geheel Europa. Nog meer, haar uit~
werking is nog niet beëindigd. Want zelfs heden,
in vreemde landen waar de massa's er naar streven
hun ketenen te verbreken, zingen zij de Marseil~
laise ten teek en van uitdaging. De Revolutie was
onvermijdelijk voor Frankrijk. Toch vraagt men
zich af, of zij of eenige dergelijke revolutie, ooit
de Gouden Eeuw kan inluiden. Niet zonder eenige
waarheid heeft een schrijver gezegd, dat wat de
Fransche Revolutie bereikte, was dat zij de massa's
gaf: "Liberté de faire du mal, Egalité de misère,
Fraternité de Cain et AbeL" (Vrijheid om kwaad
te doen, Gelijkheid in ellende, de Broederschap van
Kaïn en Abel.)
Maar zulk een gewelddadige phase is slechts voor~
bijgaand en is de reactie op een even gewelddadige
phase die eraan voorafgaat. In ieder geval, de
Revolutie bood aan de burgers van F rankrijk het
ideaal van Broederschap; het is waar, dat het nooit
verwerkelijkt is in Frankrijk, maar het ideaal blijft.
Hierop wensch ik nadruk te leggen: het ideaal
blijft. Boeddha slaagde er niet in kaste te vernie~
tig en; Zijn godsdienst verspreidde zich van Indië
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naar vreemde landen om zijn zending te volbrengen, maar Zijn ideaal blijft. Omdat ieder ideaal
dat eenmaal in het hart der menschheid is geboren,
immer daar blijft; het kan niet uitgeroeid worden.
Het kan blootstaan aan veronachtzaming of verachting , maar het zal immer blijven, zijn eigen tijd
beidend om te voorschijn te treden in zijn grootschheid, Het ideaal van Broederschap beidt zijn tijd
om zijn grootschheid te openbaren en de drijfkracht te worden in de verbeelding der menschen.
Gij en ik moeten de komst van dat tijdperk verhaasten. Maar hoe? De methode uit te leggen is
mijn onderwerp.
Onze eerste handeling moet zijn de werkelijke beteekenis van de Mensch te ontdekken. Menschen
bestaan overal om ons heen; wij staan in betrekking tot hen --- in de stad, in zaken, en thuis. Toch
ontgaat ons de ontdekking van wat de mensch
eigenlijk is. W ij beseffen niet welk een wonderlijk
mysterie de mensch is; wij moeten nog komen tot
het Grieksche standpunt dat luidde: "Wonderen
zijn er vele, en niets is meer wonderbaarlijk dan
de Mensch."
Hebt gij overwogen, dat wanneer men in de godsdiensten van God spreekt en Hem beschrijft, het

altijd in termen van de mensch is? Slechts omdat
eenige menschen, de grootsten en de meest wijzen ,
wonderschoone eigenschappen hebben vertoond,
hebben wij gezegd: "Zoo moet God zijn." Van
Jezus Christus en het wonder van Zijn Menschelijkheid, verheft de Christen zich tot het besef van
zijn God; van Shri Krishna en de wonderen van
Zijn Menschelijkheid stijgt de Hindoe op tot het
besef van zijn God. Overal is het hetzelfde; door
de mensch kunnen wij gelooven dat God bestaat.
Wij ontdekken iets van het wonder, dat de mensch
is, wanneer we hem liefhebben. Dan wordt ons geheele wezen getransformeerd en zelfs in de donkerste nacht omgeeft ons licht. Denk aan de Moeder
die haar kind liefheeft, om der wille waarvan geen
lijden te groot is. Voor een moeder die diep liefheeft, is het kind nader dan God. Ja, het kind is
als een deel van God geworden en zij aanbidt haar
kind op een wijze welke in wezen niet verschilt
van die waarop zij God aanbidt. Het is soms hetzelfde met een man die een vrouw innig liefheeft.
Voor het oogenblik is de vrouw voor ·hem begiftigd met de wonderen der Godheid; God wordt
vergeten in haar tegenwoordigheid. Een dergelijke
idealiseering van de vrouw heeft groote krachten
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vrijgemaakt: Helena van Troje bewoog Grieksche
strijdmachten tot den oorlog; Beatrice inspireerde
het grootste gedicht van Europa; in Indië werd de
Taj Mahal geschapen omdat Mumtaz Mahal zelfs
na haar dood leefde in de gedachten van Shah
Jehan. Met al onze tekortkomingen is er toch in ons
mannen en vrouwen, iets wonderbaarlijks, dat de
oogen van een ander kan verblinden en hem een
vizioen van Goddelijkheid kan geven.
Dit is het verheven feit, dat wij moeten leeren be~
grijpen: dat de mens eh niet slechts een schepsel is
van vleesch en been, van veel slechte hartstochten
en emoties en eenige deugden. Ofschoon de slecht~
ste onder de menschen zoo dicht bij het redeloos
dier staat, is er toch in hem iets uiterst teeders en
schoons. Soms ziet een dier het in hem en heeft hem
lief; soms ziet een klein kind het en legt zijn handje
in vertrouwen in de zijne. Waarom veroordeelde
Jezus Magdalena niet? Omdat Hij in haar de
Heilige zag, die erop wachtte geboren te worden.
Het is dit wonder dat in de mens eh bestaat, dat
zoo goed wordt begrepen in de wijsbegeerten van
Indië; zij noemen het Brahman, God. Het teeken
van heiligheid, in Indië, is dat de heilige het God~
delijke ziet stralen van het gezicht van elk menseh,

wijs of onwetend, goed of kwaad. Het is het
Christendom, dat, de Joodsche traditie volgende,
een kloof heeft geschapen tusschen God die schept
en de mens eh die wordt geschapen. Oostersche
godsdiensten hebben altijd geleerd, dat het leven
slechts kan worden begrepen wanneer God en
mensch worden beseft als een eenheid.
Dit feit, dat het Goddelijke in ons allen woont, is
de kracht achter het ideaal van Broederschap. Wij
zijn broeders, omdat, ondanks alle verschillen, wij
een gemeenschappelijk erfdeel van grootheid dee~
Jen. Ik mag geletterd zijn en mijn broeder on~
wetend, maar toch zijn wij broeders. Ik ma.g een
heilige zijn en mijn broeder de slechtste onder de
menschen, maar toch zijn wij broeders. Het ver~
schil tusschen de heilige en de zondaar is als het
verschil tusschen de heldere, veelkleurig~flitsende
diamant en de ruwe diamant zonder glans, die men
begraven vindt in de oerklei. Geef de ruwe diamant
aan den diamantslijper en hij zal er zijn kunst op
beproeven en hem maken tot een schoon iets . Ook
de zondaar zal worden vervormd tot de heilige,
in het lange tijdsproces, dat God gebruikt in Zijn
plannen.
Het is gemakkelijk dit alles te gelooven aangaande
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de persoon die wij liefhebben; de liefde maakt ons
allen tot dichters en een dichter ziet het Goddelijke
vervat in alle dingen. Evenmin is het moeilijk te
beseffen, dat de grootheid in mijn vriend, dien ik
bewonder en voor wien ik een diep gevoelde trouw
koester, een goddelijk element in zich kan dragen.
Maar het is moeilijk zich in te denken, dat een
dergelijke grootheid bestaat in de gewone mannen
en vrouwen die zich om mij heen bewegen; het is
onmogelijk te gelooven, dat zoo'n deugd kan be~
staan in mijn vijand, speciaal in de mensch be~
hoorende tot een ander volk, dat mijn vaderland
verlangt te veroveren.
Toch is de grootste waarheid die bestaat, dat in
ons allen, in vriend en vijand, dezelfde goddelijke
grootheid leeft. Er is een fundamenteele grond~
stelling in de Theosofie welke verkondigt, dat de
hoogste eigenschappen van macht, welwillendheid
en wijsheid die wij aangaande God aannemen,
sluimerend bestaan in elk mensch, zonder onder~
scheid van ras, geloof of kleur. Omdat alle men~
schen deelhebben aan dezelfde Goddelijke Aard
zijn, zij als kinderen van één Vader en daarom
broeders. Wat een ander mij ook moge doen, zelfs
al doodt hij mij, hij blijft toch mijn broeder. Het is
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waar, dat hij de Wet van Broederschap heeft over~
. treden door mij onrecht aan te doen, maar de Wet
blijft en .door het lijden dat hij zal oogsten, zal hij
de grootheid van de Wet leeren.
Ons werk als Theosofen is vóór alle dingen de
boodschap van Broederschap te verkondigen. Maar
wij verkondigen haar niet als een ideaal, als een
schoone droom, geboren in de verbeelding van
teerhartige menschen, maar als een werkelijkheid,
als een natuurwet. Evenals door de wet der zwaar~
tekracht wij allen op de oppervlakte der aarde
worden gehouden, op iedere plaats harer opper~
vlakte, zoo zijn wij allen gebonden in de ketenen
van ééne Broederschap. Ons zelf als goddelijk te
rekenen is de opperste taak voor ons allen. Al het
andere volgt. Wanneer we als ons motto hebben:
"Goddelijkheid, Gelijkheid, Broederschap", vloeit
de Vrijheid daaruit als een gevolg voort. Want
hoe zou ik er ooit over denken mijn broeder te
dwingen, die mijn Goddelijkheid deelt?
Een volkomen wederopbouw van ons nationaal en
burgerlijk leven is noodig als wij in de waarheid
gelooven, dat ieder kind, hetzij geboren uit rijke
of arme ouders, meer is dan louter een menschen~
kind, d.w,z. dat hij een Deel is van het Goddelijke.
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Thans denken we aan beschaving als het trans)
formatieproces van de wilde in een beschaafd '
wezen; maar wij moeten denken aan beschaving
als het transformatieproces van het menschelijke
in het Goddelijke. Eens wanneer alle menschen
de waarheid aangaande de geheimzinnige aard van
de mensch aannemen, zullen onze staatslieden alle
politiek streven strikt ondergeschikt maken aan
één politiek: hoe de Godheid die in elk burger ver~
borgen ligt, te voorschijn te roepen. En wij zullen
als onze vertegenwoordigers in gemeentelijke en
nationale vergaderingen niet mannen en vrouwen
kiezen die goed praten of verstand hebben van
hygiëne of financiën, maar mannen en vrouwen.
die vooraanstaan in het verstaan van de wijzen
waarop de verborgen God in den mensch kan
worden bevrijd.
In onze staatkunde van heden denken wij aan den
burger als een persoonlijkheid in een lichaam dat
zal sterven en daarmee uit. Dat hij een ziel is, dat
hij als ziel wellicht gevoed moet worden. leiding
en inspiratie noodig heeft, dat laten onze staats~
lieden terzijde. Het wordt overgelaten aan de
kerken. Het resultaat is dat een van de grootste
behoeften als ziel, d.w.z. schoonheid van omgeving,

niet door de kerken verzorgd wordt. - ja, zij
staan vijandig tegenover zulk een denkbeeld - en
de staat laat de zaak over aan de kunstenaars.
Maar daar de kunstenaars arm zijn en geen poli~
tieke invloed hebben zooals de financiers, lijden
wij, burgers. Onze beschaving kan niet doorgaan
zooals zij is; zij moet ineenstorten in een felle
handelsconcurrentie, die onvermijdelijk eindigt in
een oorlog. of zij moet haar grondslag veranderen.
De wetenschap heeft ieder volk geleerd hoe het
zich kan bewapenen; het is nu slechts een kwestie
van eenige tientallen jaren voor de wilden van
Afrika zich beschaving hebben eigengemaakt en
hun arsenalen hebben om geweren en kanonnen te
maken. Elk land bestelt koortsachtig de nieuwste
machineriën om goederen te produceeren, die ver~
kocht moeten worden in andere landen. Er is
slechts één einde voor zulk soort beschaving - dat
is de verplettering van de zwakken door de ster~
ken, de triomf van de kracht.
Wij kunnen de geest der beschaving veranderen
indien wij onszelf allen volkomen durfden toever~
trouwen aan het ideaal van Broederschap. Indien
ieder volk als zijn politiek die volgde, welke het
gevoel van broederschap in zijn burgers ontwik~
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kelde, zou ons grootste probleem, dat van legers
en vloten, zichzelf oplossen. Maar wij stellen nog
niet ten volle Vertrouwen in het ideaal. Dat is
omdat ons nog niet geleerd is hoe het te leven.
Wij hebben congressen voor vrede en broeder~
schap; op hun manier zijn zij uitstekend, maar zij
werken niets uit. Men maakt de menschen niet
tot broeders door tegen hen te prediken, of ze de
beste literatuur te lezen te geven. Men maakt hen
thans niet tot broeders zelfs niet door de gods~
dienst ~ tenminste niet door zulke godsdiensten
als heden bestaan. De godsdiensten van heden
kunnen de menschen nog nader tot God brengen
door hun mystieke leeringen. Maar zij hebben, hoe
dan ook, het contact met den mensch verloren en
dus kunnen zij niet alle menschen samenbrengen,
om te werken voor een gemeenschappelijk doel.
Een klein voorval, dat een beleediging schijnt voor
de nationale eer, breekt het gebouw van Broeder~
schap, dat wij door onze cultureele prcpaganda
trachten op te richten, in stukken.
Door een beroep te doen op het Goddelijke, zullen
wij broeders worden. Want zoodra wij zelfs maar
iets van onze ware grootheid beseffen, weten we
dat wij dóór moeten gaan meer van dat mysterie

te ontdekken. En de wijze waarop het ontdekt
wordt is door liefde. Thans twijfelen we of
liefde, teederheid en vergeving ooit tot de grond~
slag van staatkunde kunnen worden gemaakt; wij
denken aan liefde als een vrouwelijke deugd. Maar
wanneer we weten, dat het Goddelijke in ons
woont, dan zullen we weten, dat liefde in wezen
mannelijk is, dat het een macht is die zoowel ver~
nietigt als opbouwt. Wie hebben duurzamer rijken
gebouwd, Alexander en Caesar, mannen van han~
deling of Boeddha en Jezus, mannen van . liefde?
Ook liefde is dynamisch en spoort aan tot hande~
ling.
Hoe de menschen er toe te brengen elkander lief
te hebben, is het groote vraagstuk. Ofschoon iedere
godsdienst ons liefde tot den naaste inprent, of~
schoon de leer van vrede en teederheid in elke
godsdienst gevonden wordt, toch zijn onze gods~
diensten heden niet in staat liefde in de menschen
te voorschijn te roepen. Ik weet veel van de gods~
diensten in Indië en hun uitwerking op hun be~
lijders. Ik heb in veel landen van Europa en Ame~
rika gewoond en ken de levensomstandigheden erin
goed. Daarom kan ik zonder aarzeling zeggen, dat
naar de bedienaren van de godsdienst, zoowel in
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het Oosten als het Westen, nauwelijks geluisterd
wordt wanneer zij de leer van liefde ' prediken.
Want de liefde is door hen gemaakt tot een senti~
menteele uitdrukking van onze welwillendheid
voor zekere gelegenheden ~ zooals Kerstmis. De
bedienaren van de godsdienst gelooven niet in
liefde als een leidend beginsel; zouden zij anders
de krijgsvlaggen wijden van één groep Christenen
die uitgaat om een andere groep Christenen te
dooden? Ik weet, dat heden in zekere Boeddhisti~
sche landen, zooals Ceylon, Boeddhistische pries~
ters, de volgelingen van Boeddha die kaste ver~
oordeelde, kaste streng handhaven, en iemand die
zij van een lage kaste achten, niet als discipel willen
aannemen. Zij willen hem niet toelaten als hun
gelijke, door hem het gele gewaad te verleenen, het
teeken van den Boeddhistischen monnik. In Indië
willen de Brahmaansche priesters er nooit in toe~
stemmen hun tempels te openen voor de paria's.
Soms laten de kasteloozen in Indië zich bekeeren
tot het Christendom, teneinde op de maatschappe~
lijke ladder te stijgen, omdat zij als Christenen
niet als "onaanraakbaar" beschouwd worden door
kaste~Hindoes. Maar de Christelijke kaste~Hindoes
voelen er niet voor zich te mengen onder kaste~

looze Christenen, en als gij naar een Roomsch~
Katholieke kerk in Indië zult gaan, zult ge Hindoe~
Christenen behoorend tot een kaste in het ééne
deel van de kerk zien en paria~Christenen in een
ander. Kastelooze Christenen mogen niet zitten
bij kaste~Christenen. Zelfs de Katholieke Kerk
aanvaardt het kastenbegrip in Indië. Wat zou
Jezus Christus zeggen indien Hij een kerk in Indië
zou bezoeken? Hoe zouden wij dan verwachten
dat leeken diep beïnvloed zouden worden wanneer
van de lippen van zulke priesters, hetzij van het
Oosten of van het Westen, een leer van vrede en
liefde wordt verkondigd? Die liefde bestaat niet
in hun hart, niet zooals die behoorde te bestaan
in het hart van een volgeling van Christus, Boed~
dha of Krishna. Wanneer zij tot ons spreken, is
er geen macht in hen om ons te bewegen. Kortom,
de godsdiensten van heden kunnen ons zeer weinig
hulp geven om het gevoel van Broederschap in de
menschen te voorschijn te roepen. Wij moeten
elders naar hulp omzien.
De hulp die wij ~oodig hebben is reeds begonnen
tot ons te komen uit onverwachte richting. Als de
priesters ons in de steek laten, zijn er mannen en
vrouwen gekomen om hun plaats over te nemen
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....- de gewone mannen en vrouwen uit de alledaagsche wereld. Van de Mensch zelf komt hulp.
Laat ons de wijze waarop zij komt, bezien.
De kerken tegenwoordig klagen dat hun gehoor
klein is; maar hebt gij opgemerkt dat onze schouwburgen en bioscopen vol zitten? De menschen lezen
tegenwoordig de Bijbel niet, maar laten zij ooit na
de courant te lezen? Waarom wenden wij ons van
de Kerk tot het theater? Van de Bijbel tot een
roman? Omdat we leeren iets wonderbaarlijks in
de mensch te ontdekken. Wij zijn nieuwsgierig
te weten hoe hij leeft, hoe hij speelt en geniet en
lijdt. Wij lezen couranten en romans, geboeid door
het gedrag van mannen en vrouwen in hun liefde
en haat, in hun slagen en mislukken. En al deze
nieuwsgierigheid van ons is niet beperkt tot menschen van ons eigen ras alleen; wij wenschen te
weten hoe mannen en vrouwen ....- blank en bruin,
geel en zwart ....- denken en voelen.
Er is een vreemd verschijnsel, dat gij zult opmerken indien ge de geschiedenis zorgvuldig bestudeert, dat de belangstelling van de mensch in het
leven kan worden voorgesteld door een slinger
die zich beweegt naar twee uitersten. Gij zult b'emerken, dat er een periode is waarin de menschen
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belang stellen in de aard van God; dan bezoeken
zij kerken, luisteren naar theologen en vinden
geestelijk voedsel voor hun zielen in het ontdekken
van de wijzen van gemeenschap met God. Dat is
het eene uiterste van de slinger. Dan komt de
slinger langzaam naar het midden. Toen bij de
eeuwswisseling een bekend Fransch schrijver een
manuscript zond naar de Revue des Deux Mondes,
waarin hij de vraag over het bestaan van God opwierp, ontving hij het historische antwoord: "La
question de Dieu n' est pas d' actualité!" (Het
Godsprobleem is niet actueel.) Dit is de periode
van onverschilligheid, waarin niet alleen twijfel
heerscht aangaande de godsdienst, maar een algemeene geringschatting van de menschelijke natuur.
Langzaam zwaait de slinger voorbij het laagste
punt.
En dan bemerken wij, dat menschen belang beginnen te stellen in menschen. Zij worden bewogen
door het tooneel; zij lezen reisbeschrijvingen; zij
vormen vereenigingen om een of ander aspect van
het menschelijk leven en zijn organisatie te bestudeeren. De inspiratie tot idealisme die zij eens ontleenden aan het geloof in God, leeren zij vinden
in de dienst der menschheid. Zoo wijden mannen
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en vrouwen zich aan arbeid voor kinderen, aan de
verlichting van het lijden in elke vorm, aan het
brengen van vreugde in het leven der armen of
van hen in de gevangenis, met concerten en too~
neelspel.
Dit is het huidige stadium in de wereldgeschie~
denis. Het is de dag van de mensch; de mensch
beheerscht het tooneel. Daarom is er een groote
kracht die thans kan worden vrijgemaakt uit het
ideaal van Broederschap, indien wij slechts in de
juiste richting te werk gaan.
Wat moeten gij en ik doen? Wij moeten afstand
doen van ons individualisme en vreugde vinden
in het samenwer·ken met anderen voor een ge~
meenschappelijk doel. Er zijn velen onder ons die
geld willen bijdragen voor een goede zaak, maar
die er niet voor voelen zich aan te sluiten bij ver~
eenigingen. Terwijl geld altijd noodzakelijk is om
de uitgaven van een werk te bestrijden, wordt dat
werk echter gedaan, niet door geld, maar door de
opoffering van de werkers. Onszelf te geven is
veel belangrijker dan het geven van geld. Maar
wij zijn ietwat bevreesd dat ons leven ingewikkeld
gemaakt zal worden, indien wij ons aansluiten bij
vereenigingen; want het beteekent dat wij ons

moeten aanpassen aan de eigenaardigheden van
anderen. Het is veel gemakkelijker een cheque te
schrijven en daarmee eraf te zijn. Ook, indien de
zaak waarvoor wij gevoelen, impopulair is, willen
wij niet gaarne de spot van onze vrienden trot~
seeren; wij zouden liever in het geheim idealisten
zijn dan ons te laten uitlachen door een spottend
publiek. Soms ook betwijfelen wij of tenslotte orga~
nisaties zoo heel veel kunnen bereiken; hun werk
schijnt zoo onbeduidend vergeleken bij de omvang
van het kwaad dat moet worden opgeruimd.
Al deze verkeerde standpunten zijn te wijten aan
het feit dat de individualist de vreugde om met
anderen samen te werken nog niet ontdekt heeft;
hij beseft nog niet dat, terwijl hij zijn karakter moet
veranderen om in harmonie met anderen samen te
werken, zij op hun beurt in hem nieuwe bekwaam~
heden vrij,maken.
Evenals, wanneer vuursteen staal treft, een vonk
wordt uitgezonden, die een groote vlam kan te~
weegbrengen wanneer er brandstof aanwezig is,
zoo is het wanneer personen samenkomen voor een
gemeenschappelijk werk. Elk maakt in de ander
eenige kracht vrij, eenig begrijpen dat tevoren ver~
borgen was.
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En dan moeten we opmerken, dat het altijd enkelen
zijn die een groot werk beginnen. Indien het werk
dat zij verrichten inderdaad de vervulling ver~
tegenwoordigt van de behoeften der menschheid,
dan helpt de Wereld~Geest, of de Tijd~Geest als
ge wilt, hen. Denk terug aan den tijd in Palestina
toen Jezus zijn discipelen achterliet. Zij waren al~
leen en zoo heel weinigen. Ook behoorden zij niet
tot de rijen der rijke Joodsche priesters, of der
machtige Romeinsche edelen. Hoe moeten de Ro~
meinen neergezien hebben op de Christenen met
hun leeringen, die de Romeinen slechts een senti~
menteele leer toeschenen, nuttig voor vrouwen,
maar niet voor mannelijk heerschersras. En hoe
moeten de inteIIectueele Grieken de volkomen af~
wezigheid van philosophie in de Christelijke leer
verfoeid hebben. Het was toen zeker niet gemakke~
lijk om Christen te zijn, en te gelooven in een leer
van liefde, die geen rassentrots toeliet,' die ver~
langde dat de heer aan dezelfde communietafel zat
met de slaaf. De Grieken en de Romeinen waren
volkomen zeker dat hun beschaving immer zou
voortduren. Toch, binnen vijf eeuwen was het de
jonge Christelijke beschaving, die de strijd won.
Want de Tijdgeest was met de Christen. De

weinigen triomfeerden en werden de velen. Indien
gij iets van Uw individualisme wilt opofferen en
met anderen wilt werken, in die vereenigingen die
Uw aard aantrekken, dan zult ge, zooals ik ge~
zegd heb, groeien in begrijpen en vermogens .
Want de Tijdgeest van de hedendaagsche wereld
bouwt voor de toekomst door groepen menschen
en niet slechts door enkele individueeIe geniën,
zooals in het verleden. Daarom ben ik van meening
dat Broederschap een groote scheppende rol te
vervullen heeft in het bouwen van de betere be~
schaving waarnaar wij verlangen.
Wanneer gij eerst leert werken in kleine groepen,
zult gij vast vertrouwen, dat het werk tot verbete~
ring van de wereld tot stand kan worden gebracht
door groote groepen. Gij zult dan vast vertrouwen
in het eindsucces van het werk van den Volken~
bond en niet sceptisch staan tegenover zijn nut,
zooals heden zoovelen doen. De Volkenbond is het
hoogste symbool van de Toekomst van Broeder~
schap in de wereld. Voor de eerste maal in de ge~
schiedenis komen zevenenvijftig volkeren samen als
broeders, niet als mededingers, om hun zaken te
bespreken. Natuurlijk kunnen zij in het begin
weinig bereiken; zij redetwisten oneindig en komen
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niet tot vlugge besluiten. Maar waarom zouden wij
verwachten dat een groep menschen een succes
van Broederschap zou maken in de loop van veertien jaren, wanneer zij elkander sinds tienduizenden jaren hebben bestreden? De Volkenbond zal
snel handelen wanneer de volkeren die erin zijn
vertegenwoordigd, juist leeren voelen en denken.
Daar ligt zijn zwakheid; de Bond is zwak omdat de
volkeren achterlijk zijn in hun ideeën, nog vast
houden aan nuttelooze vormen. Zij die kritiek uitoefenen op de Bond behooren tot een wereld die
langzaam wegsterft, de wereld van moorddadige
concurrentie in zaken, en van oplossing van kwesties door wapengeweld.
De toekomst van de wereld ligt in de handen van
hen die gelooven in Broederschap, want Broederschap is de weerkaatsing van de Tijdgeest, die in
ons midden woont. Ik heb deze uitdrukking "Tijdgeest" gebruikt om een innerlijk doel in 's werelds
zaken, een verborgen leiding, aan te duiden. Maar
zulk een verborgen leiding is niet mechanisch. Er
is niets mechanisch aangaande 's werelds zaken
of de zaken van een persoon. Ik geloof volkomen
in wat Christus zei, dat geen mensch valt of de
Vader in de hemelen weet het. In de geheele leer

die Theosophie heet. is geen idee van toeval. Overal is Wet. geleid door de Geest Gods. Wat wij de
tijdgeest noemen. is de wijze waarop God tracht
's werelds zaken te vormen in een bepaald tijdperk.
Ik heb gezegd. dat de slinger van de wereld zich
op het oogenblik beweegt van God naar de mensch.
Toch. in welke richting de slinger zich ook beweegt. het is altijd God die het werk leidt, door de
mensch. Want Hij werkt niet alleen, maar door
de mensch. Het is niet alleen Christus die zijn
Boodschapper was. Ieder onzer is een Boodschapper van God. Christus was wonderschoon en ook
Boeddha en Krishna, want in hun hart scheen de
geheele menschheid te wonen. terwijl bij U en mij,
het slechts twee of drie zijn die wij diep liefhebben.
die in ons wonen. Toch, eens in de toekomst zullen
ook wij groot zijn als zij waren.
Christus zei: "Zoo wat gij den minste mijner broederen gedaan hebt. dat hebt gij mij gedaan." Dat
is de meest verheven omschrijving van Broederschap. Want wanneer wij een onzer broederen
dienen, dienen wij Hem. en Hij was God. Indien
wij in de naam van vriendschap en Broederschap,
helpen het lijden en kwaad te verminderen. leggen
wij ons dienstoffer aan de voeten van Christus en
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van alle Grooten van de wereld. Het doet er niet
toe of wij in Hen gelooven of niet. Zoolang wij
maar willen werken voor Broederschap. zoolang
wij maar leven als broeders. dat is alles waar het
op aankomt.
Toch zullen in ons werk al de grooten van de
wereld. die ooit hebben geleefd en gezwoegd voor
de mensch. bij ons zijn. Gij hebt in Uw godsdienst
het leerstuk der .. Gemeenschap der Heiligen". De
Heiligen zijn altijd met ons. niet alleen de heiligen
van het Christendom. maar van alle godsdiensten
door alle eeuwen. Een van de grootste avonturen
in het leven is de weg tot Hen te vinden.
Ik zie voor mij een groot tijdperk waarin oorlogen
zullen ophouden. waarin het economisch leven van
de wereld zoo zal worden geregeld door een Raad
van alle volkeren. dat concurrentie zal ophouden.
en toch de .beste goederen zullen worden voortgebracht. en er werk voor allen zal zijn. Er is geen
reden waarom iemand ter wereld gebrek zou lijden.
of slecht gekleed zou gaan. of dakloos zijn. De
wereld als geheel genomen. is rijk; zij heeft alle
kennis die zij noodig heeft; al onze hedendaagsche
ellende is te wijten aan slecht beheer. Maar het
goede beheer dat wij noodig hebben zal niet door

een wonder komen. We moeten het scheppen. We
zullen slechts scheppen door in ons hart en onze
geest de daar sluimerende kracht van Broederschap vrij te maken. Laat ons slechts besluiten
broeders te zijn. en dan zal Hij. die de Vader van
ons allen is. ons Zijn Koninkrijk van Geluk als ons
erfdeel geven.

30

31

Vert. A. P.

"

HEOSCF! ~CH~.
B i l. . lOT ~'i
f:'". I~~
!olslraat 154 f m~terdnr'

- 9 APR, 2014

