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Bestuurstafel

Adressen Theosofische Vereniging

De Theosofische Vereniging in Nederland is niet 
verantwoordelijk voor enigerlei mening in dit tijdschrift

tot uiting gebracht, tenzij vervat in een officieel document.

Vrijheid van denken
The Theosophical Society (Adyar) heeft zich wijd en zijd

over de wereld verspreid en leden van alle 
religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de 

specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen 
van hun eigen geloof opgeven. 

Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken 
dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,

 door wie ook onderwezen of gekoesterd,  die in enig
opzicht voor enig lid van de vereniging bindend is, 
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
 enig lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de enige

voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. 
Elk lid heeft evenveel recht om zich te 

verbinden aan elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen

recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt
 of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting 

die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van 
een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. 

Meningen of opvattingen geven geen recht op 
voorrechten en kunnen evenmin aanleiding

zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid 
van The Theosophical Society (Adyar)

ernstig om deze fundamentele principes van
de vereniging te verdedigen, 

te handhaven en ernaar te handelen,
en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 
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Vicente Hao Chin, Jr.
Het proces van zelf-transformatie
Onderzoek van ons hogere potentieel om effectief te leven
UTVN, 2017 - 300 bladzijden, softcover,
ISBN: 9789061750994 - prijs € 22,50

Een zelfhulpboek voor persoonlijke, spirituele groei en voor wereldburgerschap, nu in 
het Nederlands verkrijgbaar.
Hao Chin verstaat de kunst om een moeilijk onderwerp als zelf-transformatie in heldere 
bewoordingen te beschrijven, zelfs zodanig dat de lezer er direct praktisch mee aan de 
slag kan. De auteur heeft inmiddels gedurende talloze seminars veel mensen door het 
proces van zelf-transformatie geleid.

I.K. Taimni
De Mens, God en het Universum
UTVN, 2015 - 507 bladzijden, gebonden
ISBN 978 9 0617 5098 7  - prijs € 29,75

Ondanks de verheven reikwijdte van de ideeën die in dit boek worden aangeboden, 
zijn ze eenvoudig te begrijpen door hun helderheid van presentatie en door de vele 
diagrammen en tabellen waarmee zij worden toegelicht. De verhelderende synthese 
van oosterse en westerse benaderingswijzen maakt het boek zeer de moeite waard 
voor de nadenkende mens van nu.

Theosofie - eeuwige wijsheid voor deze tijd 
UTVN, 2016 - 172 bladzijden, paperback
ISBN 978 90 6175 097 0 - prijs € 15,00

Dit boek gaat over die aspecten van theosofie die betrekking hebben op ons eigen 
spirituele leven, en die ons kunnen helpen antwoorden te vinden op de uitdagingen 
van deze tijd. Het is geschreven door een aantal leden van de Theosofische Vereni-
ging in Nederland en behandelt in korte inleidende hoofdstukken de meest relevan-
te thema’s. Aan de orde komen: het scheppingsproces, het esoterisch mensbeeld, 
karma en reïncarnatie, tussen sterven en geboorte, het spirituele pad, meditatie, de 
Mahatma’s en praktische onderwerpen zoals ethische vraagstukken en wetenschap. 
De thema’s worden als concepten ter overweging aan de lezer voorgelegd, omdat wij 
allen zoekers naar waarheid zijn. 

Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Op deze 142e internationale conventie in Adyar is het goed om eens terug te kijken en 
ons te herinneren waar we vandaan zijn gekomen. De TS werd in 1875 in New York 
gesticht, hoewel het hoofdkwartier tegenwoordig in Adyar, Chennai, India te vinden is. 
De TS bloeide een tijd lang in New York. 

In 1878 werd besloten om de werkzaamheden van de jonge organisatie naar 
India te verplaatsen. In die tijd waren de omstandigheden in India heel anders dan 
tegenwoordig. In die tijd heerste daar de Britse Raj, een koloniale macht. Het was 
eigenlijk een heel vreemde plaats voor de TS om zich in een dergelijke koloniale 
situatie te vestigen.
Het primaire doel van de TS is immers om een broederschap van de mensheid 
te vormen, onafhankelijk van kaste, religie en al die andere dingen die de neiging 
hebben ons te verdelen. 

Kolonialisme is vreemd in die zin dat het mensen als superieur dan wel als inferieur 
beschouwt. De religies van India werden vanuit het koloniale gezichtspunt gezien als 
niet beantwoordend aan de tijd. Daarom werd een onderwijssysteem opgezet om een 
verandering af te dwingen in een meer dan vijfduizend jaar oude religieuze structuur. 
Het is opmerkelijk te noemen dat de TS onder deze omstandigheden zo bloeide. In 
1882 werd bepaald dat Adyar het internationale hoofdkwartier werd van deze in die 
tijd nog jonge beweging. 

De meesten van u zijn bekend met de drie doelstellingen van de TS die richting 
hebben gegeven aan ons werk gedurende het bestaan van deze organisatie. De 
eerste doelstelling benadrukt eenheid, één-zijn, in de officiële formulering: Het vormen 
van een kern van de universele broederschap der mensheid. In dit verband werd door 
onze stichters de diepreligieuze achtergrond van het Indiase subcontinent voortdurend 
bevestigd en bekrachtigd. Tegen alle tegenstand van evangelisch kerkelijke invloeden 
in werden de schoonheid, puurheid en diepgang van deze religies, geworteld in deze 
natie, besproken, verdedigd, en diepgaand toegelicht. Dit was het fundament. 

Mijmeringen over de 
geschiedenis en de invloed 
van de Theosophical Society 
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van 
The Theosophical Society (Adyar).

Hier volgt zijn toespraak tijdens de 
internationale conventie in december 2017. 
Dit artikel verscheen onder de titel 
Thoughts on the History and Influence 
of the TS.
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Eén van de ingrijpende gevolgen, in zekere zin een neveneffect, van de geboorte van 
deze theosofische beweging en van haar wortelschieten in India is niets minder dan 
de beweging die leidde tot de onafhankelijkheid van India zelf. Het is een historisch 
feit dat de drijvende kracht achter het streven van India naar onafhankelijkheid het 
Indiase Nationale Congres was. In 1884, onmiddellijk volgend op de internationale 
conventie van de TS, kwamen 
zeventien leden van de TS bij elkaar 
en begonnen plannen te ontwikkelen 
voor de onafhankelijkheid van India. 
Zij deden dit ná de conventie, omdat 
de TS geen politieke organisatie is. Het 
jaar daarop, in 1885, werd het Indiase 
Nationale Congres opgericht, en één 
van de stichters was niemand minder 
dan Mr. A.O. Hume, lid van de TS. 

De drijvende kracht achter de 
uiteindelijke totstandkoming van 
de onafhankelijkheid van India was 
natuurlijk Mohandas Karamchand 
Gandhi, die naar zijn eigen zeggen 
weer verbonden raakte met de geest 
van zijn eigen land toen hij kennis 
maakte met het kernwerk van Indiase 
spiritualiteit, de Bhagavad Gita. Dit 
kwam door twee leden van de TS in 
Londen. Toevallig was de versie van 
de Gita die hij kreeg in dichtvorm, 
namelijk The Song Celestial of Het 
lied des hemels door Edwin Arnold, 
ook schrijver van Het Licht van Azië én 
theosoof. De kleine Gita werd Gandhi’s 
gids tijdens de beweging die leidde tot 
de onafhankelijkheid van India. 

Als we spreken over de geschiedenis van deze nu zo grote natie en haar 
onafhankelijkheid, zouden we in gebreke blijven als we Annie Besant niet zouden 
noemen. Annie Besant (die in 1907 de tweede president van de TS zou worden) 
verhuisde in 1893 van Londen naar India. Haar eerste toespraak voor het Indiase 
Nationale Congres was een jaar later, en ze wist toen nog niet dat ze in 1917 de eerste 
vrouwelijke president van dat Congres zou worden. Annie Besant was niet zomaar 
iemand die alleen sprak over de waarde van en noodzaak tot onafhankelijkheid; zij 
stichtte organisaties die de onafhankelijkheid van India ondersteunden lang voordat 
het land onafhankelijk werd. 

Het is fascinerend dat de TS, gesticht in New York in de Verenigde Staten, zich pas 
in de wereld kon verbreiden toen zij naar India kwam; en zich verbreiden deed ze. 

De wereldcultuur zoals wij die tegenwoordig 
kennen, is diepgaand beïnvloed door deze 
altijd heel kleine organisatie. Met name de 
Indiase politiek, maar ook de groeiende 
eigentijdse bewegingen van spiritualiteit in 
de wereld, onderwijssystemen, wetenschap 
en kunsten hebben alle voorbeeldige 
leden van de TS gekend die deze ideeën 
uitdroegen en de wereldcultuur verder en 
verder vooruitbrachten. In de tijd dat de 
TS in 1875 werd opgericht gaf één van 
de oorspronkelijke stichters en ook haar 
eerste president, kolonel H.S. Olcott, 
een openingstoespraak. Eén van de 
dingen die hij zei was: In de toekomst, als 
onbevooroordeelde historici zullen schrijven 
over de geschiedenis van de religieuze 
ideeën van deze tijd, zal de vorming van de 
Theosophical Society niet over het hoofd 
worden gezien. Dat was duidelijk een soort 
voorspelling, maar één die in onze huidige 
tijd, in de toekomst waar hij over sprak, 
werkelijk een feit is. 

Tegenwoordig gaat geen dag voorbij zonder dat onderzoekers de archieven van de 
TS inzien; geen dag zonder dat mensen contact opnemen om te trachten de draad te 
vinden en te omschrijven die loopt van deze eerste inspanning op weg naar eenheid 
door de veranderingen heen die in de wereld om ons heen hebben plaatsgevonden. 

Om enkele vooraanstaande leden te noemen wier namen wij kennen en die deze 
theosofische invloed op de maatschappij hebben gehad: in de wereld van de 
wetenschap was één van de vroege TS leden Thomas Alva Edison, waarschijnlijk 
één van de meest creatieve uitvinders ooit, die zich aansloot bij het denken en de 
adem van deze beweging. In onze eigen tijd hebben we Dr. Rupert Sheldrake, die 
heel veel gedaan heeft om ons denken te richten op het gebied van het onzichtbare, 
op bewustzijn als de primaire kracht in alles wat de menselijke samenleving en het 
menselijk leven zoals we die kennen, beïnvloedt. 

In de kunsten zijn talloze mensen aan te wijzen, maar vooral de moderne 
kunstbeweging is veel verschuldigd aan deze theosofische beweging, en erkent dat 
ook, met mensen als Wassily Kandinsky, Piet Mondriaan, Paul Gauguin, allemaal 
leden van deze organisatie. Het vroege werk aan gedachtevormen is geïntegreerd 
geraakt in de grondslag van de eigentijdse en moderne kunstbeweging. Hier zijn we 
ons sterk bewust van. 
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Verspreid over heel India zijn onderwijsinstituten die zij gesticht heeft: colleges, 
middelbare scholen en in het bijzonder scholen voor vrouwenonderwijs, omdat dat 
voor haar een speerpunt was. The Young Men´s Indian Association werd opgezet als 
een gymnasium, een plaats waar toekomstige leiders van de onafhankelijke Indiase 

natie, en ze wist dat die er zou komen, konden worden 
getraind, om bekwaam en gekwalificeerd te worden, niet 
alleen intellectueel, maar in álle eigenschappen die nodig 
zouden zijn in deze nieuwe toekomst. De Home Rule 
Movement die binnen de Indian Independence Movement 
voortdurend herhaalde dat India zichzelf moest besturen, 
werd geïnitieerd, ontwikkeld en gestimuleerd door Annie 
Besant. 

De Theosophical Society had in haar begin een dergelijke 
invloed, en vermelding daarvan heeft niet te maken met 
trots, het is de constatering van een feit. Het drukt ook 
de kernkwaliteit van de TS uit, die focus op één-zijn, op 
eenheid en op broederschap. Die focus was, is en zal 
blijven bestaan.

Uit: The Theosophist, april 2018
Vertaling: Marianne Plokker

De ware Theosophical Society is een ondeelbare eenheid, 

belevendigd door een eigen leven! 

Haar Ziel is waarheidsliefde, 

haar levensprincipe vriendelijkheid, 

en zij verblijft in een wereld boven het materiële, 

waar geen vijand haar kan raken. 

Voor haar manifestatie op aarde

is zij afhankelijk van een passend voertuig. 

De eerste noodzakelijke voorwaarde voor dat voertuig 

is dat het een verenigd geheel zal zijn.

H.S. Olcott, in Applied Theosophy and other Essays

Theosofen zouden de dood niet moeten vrezen – noch die van henzelf noch die 
van anderen. Veel mensen hebben angst voor de dood, omdat zij bang zijn voor 
het onbekende, of angst hebben om datgene wat ze hebben te verliezen: hun 
bezittingen, hun status, hun vrienden of hun identiteit. Anderen menen misschien 
dat ze in deze incarnatie nog zaken af te ronden hebben en klampen zich daarom 
vast aan het leven, maar wanneer de dood naderbij komt, kunnen ze zich van 
zulke zorgen losmaken; ze doen dat vaak ook en laten alles aan karma over. Ook 
kunnen sommige mensen – maar niet theosofen! – bang zijn voor de dood omdat 
ze iets hebben gehoord over hellevuur, eeuwige verdoemenis enzovoorts.

Anderzijds kijken zij die in dit leven ongelukkig zijn, die moeilijkheden hebben, arm 
zijn, wreed behandeld worden, ziek zijn, pijn lijden of afhankelijk zijn van anderen 
misschien wel uit naar de dood. Zelfs dan kan de lichaamselementaal zich echter 
nog vastklampen aan het bestaan: ook als we ons niet langer vereenzelvigen met 
ons lichaam, kunnen we ons ermee verbonden voelen.

Als theosofen zouden we, hoe fortuinlijk we ook zijn in het aardse leven, moeten 
uitkijken naar de dood, zoals we uitkijken naar een vakantie. Ons wacht – vroeg 
of laat – een verrukkelijk bestaan in devachan, na onze ‘dood’. Men zegt dat er 
voor gevorderde zielen grote verdienste schuilt in het afzien van devachan – de 
gelukzaligheid die ze verdiend hebben – om sneller terug te keren om de wereld 
te helpen. Voor de meesten van ons is de gelukzaligheid van devachan echter net 
zo noodzakelijk als een diepe verkwikkende slaap na een dag arbeid.

Zoals in De Mahatma Brieven wordt uitgelegd, is devachan een toestand van 
gelukzaligheid, al is dat in werkelijkheid een zelfzuchtig soort zaligheid, omdat 
deze uiterst subjectief is. Zo kunnen we ervaren dat we herenigd worden met 
onze geliefden, maar dit vindt allemaal uitsluitend in ons eigen bewustzijn plaats. 
Onze geliefden zijn er in werkelijkheid helemaal niet. Er is niemand anders 
bij betrokken, behalve misschien dat gedachten van vreugde en liefde een 

De dood en de theosoof
Mary Anderson
Mary Anderson (1929 - 2020), geboren in 
Schotland, was voorzitter van de TS in
Zwitserland, secretaris van de Europese 
Federatie en Internationaal Vice-President 
van de TS in Adyar.

Mary Anderson ging over op 14 april 2020.
Deze herdruk is een eerbetoon aan een 
bijzondere theosofe ...
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de dieren. Zo kan er voor hen niet direct hoop op een gouden tijdperk zijn. 
Misschien zeggen we dat dit niets met ons te maken heeft. Wij martelen immers 
geen medemensen of dieren, wij schenden de natuur niet, maar wij zien zulke 
wreedheden door de vingers of doen alsof we ze niet zien, terwijl we er iets 
aan zouden kunnen doen, al is het maar het verheffen van onze stem in protest 
daartegen! Dan kan het zijn dat wij het karma ondergaan van passief zijn waar 
we een barmhartige daad hadden kunnen stellen.

Hoe het ook zij, onze toekomst hangt af van ons handelen in het hier en nu, 
ook al bestaan die handelingen ‘slechts’ uit gedachten, hoewel goede gedachten 
geen excuus mogen zijn voor het feit dat wij niet in actie komen wanneer dat wel 
nodig, mogelijk, werkelijk nuttig en juist is. Een wijze leraar gaf eens een leerling 
de raad om te handelen, maar adviseerde tegelijkertijd een andere leerling in 
een soortgelijke situatie om geen actie te ondernemen. Waarom zulk verschillend 
advies? Hij legde uit dat de leerling die het advies kreeg actief te worden zelf 
aarzelend en passief was, terwijl de andere leerling impulsief en overactief was; 
hem werd aangeraden geen actie te ondernemen totdat hij had nagedacht over 
zijn motieven, over het nut en de noodzaak van handelen.
 
Zijn de toekomstige omstandigheden op onze planeet niet afhankelijk van ons 
handelen nu? Krishnamurti herhaalde altijd: Je bent zelf de wereld, you are the 
world. Karma is niet alleen individueel, maar ook collectief. Men zegt wel dat een 
volk de regering krijgt die het verdient, maar krijgen we niet ook het milieu en 
zelfs de wereld die we verdienen, in alle opzichten? Kunnen we proberen ertoe bij 
te dragen de wereld tot een dusdanige plek te maken dat we er zelf graag zouden 
willen leven en dat we ook onze geliefden er graag zouden willen laten leven, 
wanneer wij en zij daarnaar terugkeren?

Er is aan dit alles ook een positieve kant. Het Kali Yuga, met al zijn kwellingen, 
beproevingen en ogenschijnlijk onoplosbare problemen, geeft mensen meer 
gelegenheden om te leren dan welk ‘gouden tijdperk’ ook zou doen. We leren 
ongetwijfeld sneller en diepgaander door lijden. Er is een chassidisch verhaal 
over een wijze die problemen had met zijn voet en elke dag van zijn leven pijn 
leed. Op een keer kwam er een vriend bij hem op bezoek die een toast uitbracht 
op zijn gezondheid en volledig herstel. De wijze antwoordde: Een mooie vriend 
ben jij om me zoiets toe te wensen! Als ik mijn slechte voet niet had, wat zou er 
dan van mij worden? Annie Besant zei dat ze liever de vreugden in haar leven 
had willen missen dan welke van de vele tragedies dan ook waaronder zij te lijden 
had.

Als we onszelf niet in staat achten een wereld te helpen scheppen waarin het 
leven de moeite waard is, niet alleen voor onszelf, maar voor de hele mensheid, 
voor alle dieren en alle wezens, dan moeten we ons wél realiseren dat dit werkelijk 
van ons afhangt – ook van onze houding – of we nu daadwerkelijk, of alleen in 
onze gedachten handelen. 

uitwerking hebben in het universum. Zelfs de duur, de intensiteit en de diepte van 
de ervaring van devachan zijn afhankelijk van de toestand van ons bewustzijn 
tijdens het aardse leven. De beker van geluk die we hebben bereid door onze 
goede gedachten, gevoelens en daden tijdens het aardse leven zal tot de rand 
toe gevuld zijn, of het nu een grote of een kleine is. Er ontstaat echter vroeg of 
laat het verlangen om weer geboren te worden, hoe moe we misschien ook waren 
van het aardse leven toen we de vorige maal stierven. 

We hebben dus geen reden om angst te hebben voor de dood. Al zijn we niet 
bang voor de dood, toch kunnen we wel bang zijn voor ons volgende leven, onze 
volgende incarnatie, waar de skandha’s ons op de drempel opwachten met al 
onze neigingen, zowel mentaal als emotioneel, al onze tekortkomingen, alles 
wat we in het verleden niet overwonnen hebben, en het karma van onze voorbije 
daden, gedachten en gevoelens. Gelukkig hebben we echter, normaal gesproken, 
geen herinnering aan voorbije ervaringen, aan negatieve handelingen van 
onszelf en van anderen, behalve in de vorm van schijnbaar ongegronde angsten 
en voorkeuren dan wel afkerigheden, de stem van het geweten en dergelijke.

We mogen echter, zelfs nu, wel bezorgd zijn over de toestand van de wereld 
wanneer we ernaar terugkeren, ook als er gemiddeld ongeveer duizend jaar 
verstreken zal zijn tussen nu en toen. Hoe zal de wereld er over duizend jaar 
uitzien? Velen lijken te hopen dat het een paradijs zal zijn. Ik denk dat we geen 
redenen hebben om dat te hopen. Volgens mevrouw Blavatsky zal het Kali Yuga 
– het ijzeren tijdperk – dat rond 3000 jaar voor christus met de dood van Krishna 
begon in totaal 432.000 jaar duren, hoewel er zeker kleinere cycli van gouden, 
zilveren, bronzen en ijzeren tijdperken zullen zijn. 

Bovendien moeten we ons realiseren, wanneer 
we nadenken over al het kwaad dat de natuur 
in deze tijd door mensen wordt aangedaan, dat 
vroeg of laat de aarde niet langer bewoonbaar 
zal zijn, tenzij wij drastische maatregelen 
nemen, of de natuur op tijd reageert en 
door natuurlijke catastrofes het aantal van 
haar kwelgeesten reduceert: aardbevingen, 
vulkanische uitbarstingen, overstromingen, 
epidemieën, hongersnoden enzovoorts. Het 
kan zijn dat de planeet niet langer in staat zal 
zijn het leven te ondersteunen.

Een andere factor is dat zij die verantwoordelijk 
zijn vroeg of laat vreselijke karmische schulden 
zullen moeten aflossen door zelf te lijden. Het 
gaat dan om hun verantwoordelijkheid voor 
misdaden tegen de mensheid (in het bijzonder 
tegen hen die hulpeloos zijn, zoals kinderen, 
mensen zonder opleiding, armen) en tegen 
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Iets wat wellicht nuttig is om in gedachten te houden is dat we goddelijke wezens 
zijn, ook al zijn we ons daarvan niet bewust. Kunnen we dit waarmaken? Het 
betekent niet dat je denkt: ‘Ik ben goddelijk’, op een wijze die jezelf belangrijk 
maakt, want zolang er sprake is van een ‘ik’ kan er geen goddelijk Zelf aanwezig 
zijn! Laten we ons er echter van bewust zijn, ook al is dat nu slechts in theorie, 
dat onze ware natuur en die van alle wezens goddelijk is. Wat zou het resultaat 
zijn van zo’n overtuiging? We zouden dienovereenkomstig handelen. Men zegt 
wel: Een mooi uiterlijk is niet belangrijk, je gedrag echter wel (handsome is as 
handsome does). We kunnen het ook omdraaien en zeggen: Laat je gedrag 
overeenstemmen met je mooie uiterlijk (handsome does as handsome is) of, 
om een Franse uitdrukking te gebruiken: noblesse oblige, edelmoedigheid van 
karakter brengt verplichtingen met zich mee. De ware aristocraat is de aristocraat 
van de geest. We kunnen ons voorstellen dat de Mahatma’s zulke aristocraten 
zijn. 

Wat houdt het in als we ons er op de een of andere wijze van bewust zijn dat we 
goddelijke wezens zijn?
1. Het kan onze wil versterken: Wat de ene mens heeft gedaan, dat kan een 

ander ook doen.
2. Het kan onze houding ten opzichte van ons dagelijkse zelf, van anderen, van 

onze wereld, beïnvloeden. We kunnen het lagere in het licht van het hogere 
gaan zien, als een ogenschijnlijk onvolmaakte uitdrukking van dat hogere. Dit 
zou ook inhouden dat we de positieve kant zien van het Kali Yuga.

3. Het kan onze devotie verdiepen en ons dichter bij die grote wezens brengen 
die wij Meesters of Mahatma’s noemen.

4. Het kan helpen problemen op te lossen. Misschien zijn we niet in staat dat te 
doen op het niveau van de Mahatma’s, maar misschien is het mogelijk op een 
ander niveau dat het niveau van eenheid benadert.

5. Het kan ons oordeel objectiever maken. Men zegt wel dat een kunstenaar 
een stap achteruit doet om zijn werk van een afstandje beter te kunnen 
beoordelen. Als we objectiever zijn en niet gehecht, kunnen we misschien 
koud overkomen, maar zijn we alleen beheerst en nuchter.

Kunnen we op die manier een betere toekomst voor de wereld voorbereiden, in 
gedachten houdend dat wij de wereld zijn? Door de dood ontsnappen we niet aan 
het leven op aarde, aan onze verplichtingen, aan onze verantwoordelijkheden. Dit 
is natuurlijk de les die moet worden geleerd door hen die zelfmoord begaan, hoe 
begrijpelijk dit ook kan zijn in geval van groot lijden, van mentale onbalans, of van 
onwetendheid over het feit dat we niet aan onszelf kunnen ontsnappen. Je kunt 
karma niet ontlopen, anders zouden we nooit leren. We kunnen de lessen die we 
vroeg of laat zullen leren niet ontlopen. Evenmin kunnen we om het volgende 
glorieuze feit heen: De ziel van de mens is onsterfelijk, en haar toekomst is de 
toekomst van iets waarvan groei en pracht onbegrensd zijn (uit De Idylle van de 
Witte Lotus door Mabel Collins). 

Laat ons vooral ook in gedachten houden dat de dood een deel is van het leven. 
In de Roemeense taal zijn, naar men zegt, de woorden voor ‘leven’ en ‘dood’ 
identiek. Dood en leven op aarde kunnen vergeleken worden met slapen en 
waken, dag en nacht, winter en zomer en, over een langere periode: pralaya 
en manvantara. Leven is pulseren, zoals het kloppen van ons hart, zoals ons 
ademen. Dat ritme van leven en dood is ingebouwd in ons leven in de objectieve 
wereld, waarin het ons dharma is om te leren en te groeien tot volmaaktheid, tot 
de eenheid.

Uit: The Theosophist, augustus 2007
Vertaling: Louis Geertman
Eerder  gepubliceerd in Theosofia, augustus 2012
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Mystiek als verlangen naar éénwording is de essentie van religie in de oor-
spronkelijke betekenis van het woord. Daarom komt men het in alle godsdiensten 
tegen, maar in het christendom heeft het in het bijzonder een zeer grote rol 
gespeeld. In de twintigste eeuw ontstond een oplevende belangstelling voor de 
mystiek, zowel die van het westen als die uit het oosten. Deels is dit mystieke 
reveil te verklaren uit de onvrede die men heeft met de moderne westerse 
prestatiemaatschappij en met de traditionele geloofsbeleving. Er zouden echter 
nog vele andere factoren te noemen zijn voor de groeiende belangstelling voor 
de mystiek.

De diepste drijfveer van de mystieke ervaring is liefde. Voor iedereen staat 
de weg naar mystieke ervaring open, maar zij is niet eenvoudig. Onthechting, 
offerbereidheid en zuivering zijn nodig, alsmede een vurig verlangen naar God 
als de bron van universele liefde. De mens kan daardoor opstijgen naar het 
goddelijke. God is tot de mensen gekomen als Christus; daarom roept hij de 
mensen op zich naar Christus te vormen.

In het christendom is naastenliefde het sleutelwoord waar alles om draait. Bij het 
uitdragen hiervan naar de mensheid toe spelen muziek, kunst en literatuur een 
grote rol. Zij zijn als het ware de bakens op die reeds genoemde moeilijke weg naar 
de mystieke ervaring. Vandaag wil ik zo’n baken in de literatuur met u bespreken. 
Ik wil het met u hebben over het boekje Le Petit Prince (De kleine prins) van de 
Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry. Deze auteur werd geboren in Lyon in 
1900. Tijdens zijn militaire opleiding werd hij piloot, waarna hij talloze nachtelijke 
vluchten maakte naar Afrika en later zelfs naar Zuid-Amerika. Hierbij moeten we 
bedenken dat het vliegen toen nog puur pionierswerk was. Over zijn ervaringen 
als vliegenier schreef hij boeken als Vol de nuit (Nachtvlucht), Terre des hommes 
(Engelse titel: Wind, Sand and Stars) en Pilote de guerre (Oorlogsvlieger) 
waarmee hij wereldfaam verwierf. Een jaar voor zijn dood in 1944 schreef hij het 
sprookje Le Petit Prince.

Het mysterie van de 
mystiek in de literatuur
Louis Geertman
Louis Geertman (1946 - 2020), voormalig
vice-voorzitter van de TVN, gaf deze lezing over 
Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry 
op de TVN-zomerschool Het mysterie van de 
mystiek in 1999.

Âtmagîtâ, het lied van de monade

Uit de oneindige bron van het al, de bron van het zijn, kwam ik, aeonen geleden,
sprong ik tevoorschijn als een vonk uit het inwezen van de vlam,

mij van niets bewust dan van allerhoogste zaligheid.

Zo begon een cyclische reis door onberekenbare tijdperken.
Afdalend uit de gebieden van sterrenglans, verwant aan hun stralende luister, 

vrij van alle omhulsels van vorm, kon ik overal gaan, snel door de eindeloze ruimte:
door zonnestelsels of melkwegheelallen, zonder gevoelen of bewustzijn,

maar steeds verder neerwaarts gedreven, onweerstaanbaar aangetrokken
door de gebieden van dichtheid, steeds verder afdalend, 
stadium na stadium, aangetrokken tot de rijken van vorm.

Daar verzamelde ik mij hulsels uit de rijken van vuur, lucht, water en aarde,
verbleef een aeoon in elk rijk, immer zoekend naar een blijvend tehuis.

Ten slotte verliet ik de ijle rijken en werd ik geopenbaard in een stoffelijke vorm,
gevat in een kristallijn omhulsel waarin de zuivere schittering van de vlam zelf 

weerspiegeld werd.

Na lange aeonen en cycli kreeg ik nieuwe bekleedselen, waardoor duurzame 
juwelen en stralende briljanten verwisseld werden voor schoonheid en symmetrie

van vorm en kleur en geur, waarin het warme zonlicht een verlangen opriep 
om terug te keren naar het ouderhuis: hoger, steeds hoger.

Met het verstrijken van meerdere aeonen betrad ik een nieuw rijk.
Nu kon ik mij van plek tot plek bewegen en mij weer op vleugelen verheffen.

Toen kwam, met het aannemen van warmbloedige voertuigen, 
de nieuwe gewaarwording van toewijding, opoffering en liefde.

Ten slotte ontwaakte ik als één in de schare van het mensenrijk, leerde over de 
veredelende kracht van de liefde die polsklopt in harmonie met het goddelijk plan.

Nu, onder de heerschappij van de verheven Ah-hi, kan ik bewust omhoog streven, 
trachtend mij kennis te verwerven van Atman. 

Zoals de vonk tracht terug te keren tot de vlam waaruit zij voortkwam, steeds verder 
opwaarts, hoger zelfs dan de wervelende paleizen van de planetaire Lha’s, tot aan de 
zeven oerzonen van het licht, voorbij vlammende zonnen en kometen met staarten, 
voorbij melkwegstelsels en eilandheelallen, tot aan de centrale geestelijke zon …

Want ik heb geleerd te zeggen:
Aham eva Parabrahma (ik ben in waarheid het grenzenloze) …

Uit: G.A. Barborka, Het goddelijk plan, UTVN, 1973.
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In zijn lange en eenzame uren in de lucht, vliegend boven de aarde, zocht De 
Saint-Exupéry een antwoord op de vraag wat het ware mens-zijn inhoudt. In het 
licht van de dimensies van het oneindige hield voor hem datgene stand waartoe 
de mens in liefde, vriendschap en broederschap in staat is. In die hoedanigheid 
ontdekt hij de ‘bronnen in de woestijn’ en de sterren die de richting wijzen naar 
de toekomst van de mens, wiens bestaan, zoals hij het omschrijft, een ‘langzaam 
geboren worden’ is.

Geestelijke betekenis
De nabijheid van de sterren en planeten leert de nachtvlieger begrip te hebben 
voor de aarde en al wat ze aan kostelijkheden - voor geen geld te koop - te 
bieden heeft. Ook dat begrip zou zich verliezen in zinloze bespiegelingen, als er 
niet de oriëntering was aan het absolute, dat alleen een fonkeling is, geen weten 
- behalve voor zover het de mens uit zijn verwarring weet los te halen. Als ik de 
oorlog overleef, zal er maar één probleem zijn voor mij, schrijft hij ergens: Wat 
kan, wat moet men de mensen zeggen...? Hoe is hen nog iets van een geestelijke 
betekenis mee te geven? Antoine de Saint-Exupéry overleefde de oorlog echter 
niet. Op 31 juli 1944 keerde hij niet terug van een verkenningsvlucht: er is geen 
spoor meer van hem gevonden.

Wat de mystiek van het ware mens-zijn is heeft De Saint-Exupéry gepeild op 
meerdere routes; onafgebroken heeft hij het omcirkeld in zijn fabel Citadelle. Zijn 
doel heeft hij gevonden in het kind. Het kind dat in Le Petit Prince milde spot drijft 
met de volwassenen, staat niet voor een leeftijdsgroep; het is het ongekunsteld 
vermogen om het onzichtbare in het zichtbare waar te nemen zoals het zich 
voordoet; om de hele santenkraam van berekening, zich indekken en dikdoenerij 
opzij te schuiven, zodra het liefelijke oplicht.

Het kind in de mens
Het kind in de mens wakker roepen, dat is paradoxaal genoeg te verenigen met 
De Saint-Exupéry’s voornaamste gedachte dat de mens in wording is. Christus 

liet zich al in gelijke trant uit, toen hij zei: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als 
een kind, zal het voorzeker niet binnengaan (zoals we in het Nieuwe Testament 
lezen bij Mattheüs, Marcus en Lucas). De zogenaamde volgroeide mens, de 
serieuze, de cynicus, de tot winstbejag ineengeschrompelde, dat is namelijk 
geen mens. Ce n’est pas un homme, c’est un champignon! (Dat is geen mens, 
dat is een champignon!), zegt het kleine prinsje hevig verontwaardigd. Er blijft 
echter een merkwaardige spanning hangen. De mens, de bewoner van de aarde 
die hem met liefhebbende zwaartekracht aan de borst drukt, hervindt zichzelf in 
het kind van de andere planeet. In die zin is dit verhaal van Le Petit Prince een 
soort van navolging van Christus. De mens hervindt zichzelf als hij vanuit de 
sterrenhemel neerkijkt op zijn aardse huis. Dat de het verstand schatplichtige 
taal zich in tegenspraken beweegt, heeft De Saint-Exupéry indringend ervaren. 
De uitspraak van de vos: Le langage est source de malentendus (de taal is een 
bron van misverstanden) moet niet licht opgevat worden.

De Saint-Exupéry zag de oplossing niet in het gladstrijken of vermijden van 
tegenspraken, maar in het bewustmaken en uitschreeuwen ervan. Hij heeft 
almaar de spanning tussen theorie en praktijk laten voortduren, en tussen droom 
en theorie, tussen het maar liever zwijgen en het desondanks noodzakelijke 
spreken: Wat moet men de mensen zeggen? Le Petit Prince is hiervan een 
sprekend voorbeeld. Het is een sprookje, dat wil zeggen literair gezien wil het 
zich scharen in de reeks van fabel, mythe en andere oer-overleveringen die 
er waren nog voordat de taal ze in schrift kon vastleggen, en waarin de oer-
wijsheden verkondigd worden waaruit de mens te allen tijde kan putten. Dat geeft 
dus ook het belang aan dat de schrijver hechtte aan het overbrengen van zijn 
literaire boodschap.

Koning in aanleg
De titel Le Petit Prince is dan ook zeer bewust gekozen. 
De prins is een koning in aanleg, in wording, in leertijd, zou 
je kunnen zeggen. Hij is klein, want dat verwijst naar kind 
zijn, onschuld, openstaan voor indrukken, leergierigheid 
en nog niet vastgeroest zijn in het materiële bestaan, naar 
gevoeligheid en talent. Hij moet nog wel veel leren, is de 
boodschap. Kortom het beeld van de mensheid in ontwik-
keling als goden in wording of, zoals J.J. van der Leeuw
het ooit aanduidde als ‘goden in ballingschap’. In dit 
sprookje komen heel veel elementen voor die een symbool 
zijn of een metafoor, zoals we dat steeds in sprookjes 
aantreffen, die een boodschap willen overbrengen die de 
gebondenheid aan taal overstijgt, en verwijst naar een 
universele waarheid. De Saint-Exupéry heeft het opgedragen aan zijn beste 
vriend toen hij nog kind was; het zal inmiddels duidelijk zijn wat daarmee bedoeld 
is. Al meteen in het eerste hoofdstuk worden we geconfronteerd met de essentiële 
boodschap dat je door de buitenkant moet heenkijken om tot het wezen van 
iets door te dringen. De schrijver doet dat door te vertellen hoe hij als kind een 
tekening liet zien aan volwassenen, die dan onveranderlijk alleen de buitenkant 
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ervan zagen en interpreteerden. Zij zagen een hoed, waar in werkelijkheid een 
boa werd getoond die bezig was een olifant te verteren.

Donkere nacht van de ziel
In het volgende hoofdstuk zien we de schrijver-piloot, nog altijd onbegrepen en 
dus eenzaam, met pech staan in de Sahara. Ook dit is natuurlijk niet zomaar een 
beeld. Je zou het kunnen vergelijken met wat Johannes van het Kruis benoemde 
als ‘de donkere nacht van de ziel’. Je bent vastgelopen in je bestaan, je wordt 
beproefd. Ook in de bijbel wordt de woestijn afgeschilderd als een plek van 
beproeving. Dan volgt de ontmoeting van de piloot en het prinsje, die hem vraagt 
een schaap voor hem te tekenen en die onmiddellijk de tekening van de boa met 
olifant herkent.
In hoofdstuk drie vertelt de piloot de kleine prins dat hij uit de hemel is komen vallen, 
waarop het prinsje schaterlachend zegt: Alors, toi aussi tu viens du ciel! (Dus jij 
komt ook uit de hemel!). Daarmee wordt de mens in zijn natuurlijke kosmische 
omgeving geplaatst. De schrijver vindt het duidelijk belangrijk dat we de zaken in 
het juiste perspectief zien. Dat hij een heel serieuze bedoeling heeft met alles wat 
hij schrijft wordt in het daarop volgende hoofdstuk nog eens expliciet gemaakt, 
want hij zegt er: Je n’aime pas qu’on lise mon livre à la légère (ik houd er niet van 
dat men mijn boek lichtvaardig leest). De lezer moet dus, zoals dat steeds van een 
aandachtige lezer verwacht wordt, proberen tot de essentie van het verhaal door 
te dringen. De zestiende-eeuwse auteur François Rabelais drukte dit al treffend 
uit toen hij schreef: Il faut rompre l’os et sucer la substantifique moëlle (je moet 
het bot openbreken en het voedzame merg, de essentie ervan, opzuigen). Op alle 
planeten, zegt onze schrijver, groeien goede en kwade gewassen en dus zijn er 
ook goede en kwade zaden die sluimeren in de aarde, totdat ze tot leven worden 
gewekt. O wee als je ze niet bijtijds ontdekt! Hier maakt de schrijver (1944) een 
actuele toespeling op het nazisme en Hitler-Duitsland, maar hij verwijst eveneens 
naar de vrije keuzemogelijkheid van de mens en moedigt ook aan om bewust te 
leven: C’est une question de discipline. Een opvallende karaktereigenschap van 
het kleine prinsje is zijn onderzoekende open geest. Hij rust niet voordat hij tot 
de kern van een vraagstuk is doorgedrongen en duidelijk onderscheid ziet tussen 
wat werkelijk belangrijk is en wat niet. Zo komen we dan te spreken over die 
ene bloem op de planeet waar het prinsje woont, die voor hem echt de moeite 
waard is: de roos. Onmiddellijk zien we hier weer het symbool. Alles aan een 
roos staat immers als metafoor voor het leven: de kleur, de geur, de vorm, de 
steel, de doornen. Onze jonge held is echter nog niet in staat haar op haar juiste 
waarde te schatten, omdat hij teveel naar de uiterlijke situatie kijkt: hij moet nog 
op zijn pelgrimstocht door de kosmos gaan om inzichten te verwerven en haar 
ware betekenis te doorgronden. Op zijn tocht door de kosmos bezoekt het prinsje 
allerlei planeten en het beeld dat hij daarbij krijgt van de ‘volwassen’ mensen is 
niet al te positief. Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, tout 
à fait extraordinaires (Grote mensen zijn beslist heel vreemd, zeer uitzonderlijk). 
concludeert hij steeds weer. Alleen bij de lantaarnopsteker voelt hij iets van een 
herkenning, omdat deze zich niet alleen maar met zichzelf bezighoudt. Celui-
là est le seul dont j’eusse pu faire mon ami, zegt hij (dat is de enige met wie ik 
bevriend had kunnen worden).

Cyclische voortgang van leven
De zevende planeet die het prinsje bezoekt is de planeet aarde. De eerste 
ontmoeting die hij er heeft is met een slang. Ook nu weer denken we onmiddellijk: 
o, een slang wat een rijk symbool! Symbool van de cyclische voortgang van het 
leven, van macht over leven en dood, van wijsheid, van inwijding. Deze slang zal 
het prinsje dus uiteindelijk ook helpen terug te gaan naar zijn oorsprong.
Op zoek naar de mensen komt Le Petit Prince langs een veld met allemaal bloei- 
ende rozen, waardoor hij denkt dat zijn eigen roos niet meer uniek is. Hij moet er 
gewoon van huilen. Dan verschijnt de vos. Aha, denken jullie nu meteen, oppassen 
met die gast, want de vos staat symbool voor sluwheid, gezond boerenverstand, 
slimheid. Inderdaad, maar deze vos is toch wel bijzonder, want hij gebruikt een 
ander deel van zijn denken, namelijk dát deel dat gericht is op wijsheid en dat 
achter de verscheidenheid de éénheid waarneemt.
De vos leert het ventje de ware betekenis van ‘tam maken’, namelijk banden 
smeden: vriendschap sluiten, waardoor het leven een unieke dimensie krijgt. 
Hij doet dat met prachtige, ontroerende beelden, zodat het prinsje ineens ook 
begrijpt waarom zijn roos voor hem toch uniek is.
De vos en de jonge prins sluiten vriendschap. Wanneer ze afscheid van elkaar 
nemen, vertrouwt de vos hem een geheim toe: On ne voit bien qu’avec le coeur. 
L’essentiel est invisible pour les yeux! (alleen met je hart kun je zuiver zien. Het 
wezenlijke is onzichtbaar voor onze ogen.) Je draagt verantwoording voor wat je 
temt, zodat je niet langer doelloos en eenzaam over de wereld rondzwalkt.
De piloot en de prins gaan op zoek naar water in de woestijn. Je voelt dat daarmee 
het verhaal naar zijn einde gaat. Want het water is natuurlijk hier ook met een 
duidelijke bedoeling in het verhaal opgenomen. Het staat voor de essentie 
waaraan we ons moeten laven en die we vinden wanneer we de ware betekenis 
van ons bestaan hebben doorgrond en werkelijk weten wat we zoeken, in plaats 
van in kringetjes rond te draaien. Het water maakt de woestijn vruchtbaar. De 
scène van de put met het water dat zij eruit omhoog halen is een lyrische hymne 
op de schoonheid van het bestaan in eenheid en harmonie met het Al. In het 
water van de put weerspiegelt zich de zon, onze geestelijke bron!

Oud stuk schors
Dan komt het afscheid. De vliegmachine is gerepareerd, de prins heeft zijn aardse 
lessen geleerd en de slang helpt hem te vertrekken. Het prinsje zegt tegen de 
piloot dat hij niet om hem moet treuren, want J’aurai l’air d’être mort et ce ne sera 
pas vrai...’ Je ne peux pas emporter ce corps-là. C’est trop lourd. Mais ce sera 
comme une vieille écorce abandonnée. Ce n’est pas triste les vieilles écorces. 
(Misschien lijk ik wel dood, maar dat is niet echt. Ik kan dat lichaam toch niet 
meenemen. Het is te zwaar. Maar het zal er net uitzien als een oud stuk schors 
dat achter is gebleven. Oude stukken schors zijn toch niet droevig.) Natuurlijk 
valt het afscheid toch zwaar en worden er tranen geplengd. Hiermee is tevens 
de mystiek van het leven geschetst, het mysterie van geest, ziel en lichaam, van 
groei in bewustzijn, van de eeuwige cyclische pelgrimstocht, van groei in liefde, 
alles omvattend in één zijn (Aanroep tot eenheid, A. Besant).
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Het denken vrij houden 
van vooroordelen: 
het is een ambacht.
Jan Nicolaas Kind
Jan Nicolaas Kind is Nederlander en woont 
en werkt in Brazilië. Hij is zeer actief voor de 
Theosophical Society (Adyar) en is oprichter 
en hoofdredacteur van het kwartaaltijdschrift 
www.theosophyforward.com

Onderstaand zijn redactionele stuk The Craft 
of Being Open Minded

Antoine de Saint-Exupéry heeft de mensheid met zijn Le Petit Prince een groot 
geschenk gegeven, en het is dan ook niet verwonderlijk dat het zo’n wijde 
verspreiding heeft gevonden over de gehele wereld. Het leert ons over het 
mysterie van het leven in een taal die voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk 
is,want, zegt De Saint-Exupéry in zijn boek Terre des hommes: Het onzichtbare 
dat de mens zoekt en vindt is een feit dat niet toevallig, niet meetbaar is. Het is iets 
dat in wording is. Pas de zoektocht roept het tevoorschijn, laat het ontspringen 
als het water dat ontsprongen was uit de wandelmars onder de sterrenhemel.

Als dat geen mystiek is...

Leid mij uit het onwerkelijke naar het werkelijke.

Leid mij uit de duisternis naar het licht.

Leid mij uit de dood naar onsterfelijkheid.

Uit: Aan de voeten van de Meester

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Theosofia, juni 2000

Noot redactie: In oktober 2020 verschijnt bij uitgeverij Ad. Donker een door Erik 
van Muiswinkel vervaardigde niuewe Nederlandse vertaling van Le Petit Prince 
(bron: Het Parool, 19 mei 2020). 

TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd

Op 12-01-2020 is mevr. F.F. Brink uit Ede overgegaan.
Zij was 81 jaar en lid sinds 1972.

Op 30-04-2020 is de heer L. Geertman uit Groningen overgegaan.
Hij was 73 jaar en lid sinds 1986.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.

Noot van de redactie
… A clean life, an open mind… H.P. Blavatsky noemt in haar Gulden Treden, ná 
een vlekkeloos leven, juist dit open denkvermogen. In onderstaand artikel wordt 
beschreven dat open mindedness een waar ambacht is. De term ‘open minded’ 

wordt vertaald als ‘onbevooroordeeld’.

In het algemeen verwijst onbevooroordeeld naar de bereidheid om te luisteren, 
verschillende ideeën te overwegen en nieuwe dingen te proberen. Onbevooroordeelde 
mensen accepteren gewoonlijk de waarden en overtuigingen van anderen; een 
open geest verwerpt niet snel tegengestelde meningen als verkeerd. Mensen zijn 
voldoende open als ze gevoelig zijn voor sterke argumenten tegen de overtuigingen 
die zij aanhangen.               Jeremy Sherman – onderzoeker sociale wetenschappen

Van theosofen wordt verwacht dat zij vrijdenkers zijn, onafhankelijk van de traditie of 
stroming waar zij toe behoren. Volgens de meeste woordenboeken is een vrijdenker 
iemand die algemeen geaccepteerde meningen verwerpt, vooral als die religieuze 
geloofsstellingen betreffen.

Vrijheid van denken zit diep in het DNA van theosofie. Als theosofen denken wij van 
onszelf dat we onbevooroordeeld zijn en zelfstandig kunnen denken. Soms is dat 
meer ideaal dan werkelijkheid. We hebben evenveel bekrompen mensen als iedere 
andere organisatie, en volgens sommigen zelfs meer. 1 

Ik heb altijd het gevoel dat ik enkele innerlijke horden moet nemen als ik probeer 
de werkelijke betekenis te begrijpen van de ernstige conflicten die in de begintijd 
onder de ‘vrijdenkende’ pioniers van de TS optraden. Ik ben niet van plan om een 
samenvatting te schrijven van wat historisch gebeurde in die eerste dertig jaar na 
1875. In plaats daarvan noem ik een paar namen. Denk aan de kwesties met T. 
Subba Row; A.O. Hume; William Judge versus Olcott en Besant; C. W. Leadbeater; 
B.P. Wadia; en verrassend ook met A. P. Sinnett. 
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In het juweeltje van Katherine Beechey, het boek Dagelijkse 
Meditaties, staat bij vier september een kostelijk citaat van 
een Oudere Broeder: TOLERANTIE: pas op dat je niet 
probeert jouw levenstandaard, jouw overtuigingen aan 
anderen op te dringen. Help hen om hun eigen maatstaven 
te verwerven, hun eigen overtuigingen te vinden, wat deze 
ook mogen zijn, als ze maar een nobeler leven stimuleren.

Onze meningen, en die hebben we allemaal, zitten 
opgeslagen in een vrij oppervlakkig compartiment van ons 
denken. De dingen die we denken berusten op waar we 
van houden of wat we verafschuwen, op onze voorkeuren, 
smaak, ons snelle oordelen en zelfs vooroordelen. Als we 
werkelijk graag willen leren, dan is het noodzakelijk om 
de diepte in te gaan, om te beginnen onze overtuigingen, 

die we maar al te vaak voor als vanzelfsprekend aannemen, in twijfel te trekken. 
Overtuigingen zijn tijdgebonden. Ze moeten regelmatig dubbel gecontroleerd en zo 
nodig onder handen genomen worden. Bij ons zoeken naar waarheid, wat we alleen 
kunnen doen met een onbevooroordeelde geest, zijn alle overtuigingen voorbijgaand.

Als we onszelf toestaan om diep door dit proces heen te gaan, dan worden we bewust.

J. Krishnamurti zei, toen men hem vroeg uit te leggen wat naar zijn idee bewustzijn 
is, het volgende: Gewoon eenvoudig bewust zijn! Je bewust zijn van je oordeel, 
je vooroordelen, waar je van houdt en waar je niet van houdt. Als je iets ziet, dan is 
dat zien de uitkomst van je vergelijking, veroordeling, beoordeling, evaluatie, toch? 
Als je iets leest beoordeel je, bekritiseer je: je veroordeelt het of je keurt het goed. 
Bewust zijn is het tegelijkertijd zien van het hele proces van beoordelen, evalueren, 
de conclusies, de overeenkomst, de acceptatie, de afwijzing. 2  

Onbevooroordeeld zijn is af en toe heel moeilijk. De meesten van ons zijn (theosofisch) 
opgevoed met een stel denkbeelden en waarden, en we hebben de neiging om ons 
gedurende ons leven te omgeven met mensen die dezelfde waarden en overtuigingen 
delen. Daarom kan het moeilijk zijn als we ideeën tegengekomen die de onze uitdagen. 
Hoewel we heus onbevooroordeeld willen zijn, is het soms een worsteling om dat in 
de praktijk te brengen.

Het kan dus een uitdaging zijn, maar het is tegelijkertijd lonend. Als we eerlijk tegen 
onszelf zijn, en onze meneer of mevrouw ‘Alles Beter Weten’ (Mr. or Mrs. Know it 
All) die in ons allemaal woont, buiten de deur zetten, dan kan waarheid naar ons toe 
komen. Als we niet verstrikt zijn in opgehoopte kennis, en dat is enorm verraderlijk 
en lastig, dan gaan deuren open naar intuïtief waarnemen en ongeconditioneerd 
gadeslaan. De resultaten daarvan zullen overvloedig zijn.

Terwijl ik probeer om die horden te nemen als ik lees of hoor over de botsende 
persoonlijkheden in de eerste jaren van de moderne theosofische beweging, dan 
ben ik geneigd te denken dat dit veel te maken had met wat ik ‘groeistuipen’ zou 

Deze laatste schrijft in zijn postuum gepubliceerde boek The Early Days of Theo-
sophy in Europe nogal teleurgesteld over zijn herinneringen aan die vroege tijd die 
bij hem vele vraagtekens opriep. Sinnett moet gedacht hebben dat hij een unieke 
positie in de Theosophical Society (TS) had vanwege zijn verbinding met De 
Mahatma Brieven. Dat deed hem geloven dat hij leringen ontving van bronnen die 
hoger waren dan H.P. Blavatsky (HPB). De Londense loge, waar hij de voorzitter 
van was, was een echte eliteclub, waar de leden op de samenkomsten luxueuze 
avondkleding droegen. Misschien was hij er wel nooit tegen opgewassen geweest om 
de kostbare en alomvattende leringen die de Meesters hem toevertrouwden naar zijn 
intellectueel begrijpen in de praktijk te brengen. Zijn klassenbewustzijn als verfijnd en 
gerespecteerd Engelsman maakte wat hij was, en dat beperkte hem. Kijk daarentegen 
eens naar kolonel Olcott die zijn comfortabele leven en positie als advocaat in New 
York City verliet en van ganser harte, met ware broederschap en zelfopoffering, de 
ontberingen van Zuid-Azië omarmde.

Wat was, of is nog steeds, de werkelijke betekenis van deze ruzies, misverstanden en 
soms bittere polemische confrontaties? In een organisatie waar het vormen van een 
kern van universele broederschap in de eerste doelstelling zo duidelijk is omschreven 
zou men niet verwachten dat dergelijke botsingen konden gebeuren, maar ze vonden 
wel degelijk plaats; tot op de dag van vandaag worden mensen er nog steeds door 
beïnvloed. Zijn het alleen maar persoonlijke confrontaties? Misschien is de betekenis 
van conflicten of, zo je wilt, de les die geleerd moet worden, dat ze ons zouden 
moeten leren om ons open te stellen, om écht te luisteren, om oplossingen te zoeken 
en om ons aanpassingsvermogen te verbeteren, waardoor we uit onze comfortzone 
stappen. Een eerste vereiste om dat ‘veilige spoor’ te verlaten is het streven naar 
een ongeconditioneerde, onbevooroordeelde geest, en dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan.

Als we bedenken hoe moeilijk het is om écht de toestand van niet bevooroordeeld 
zijn te bereiken, is het misschien goed om het te beschouwen als een ambacht 
waarin wij leerlingen zijn. Dit nodigt ons uit om stap voor stap deel te nemen aan 
een proces van leren en afleren, waarbij we het belang van deze onderneming 
steeds voor ogen blijven houden. Alle vormen van ambacht vereisen een geleidelijke 
afstemming van hoofd, hart en hand. Het ambacht van onbevooroordeeld denken is 
hierop geen uitzondering. In het idee van leerlingschap zit de belofte besloten dat er 
meestergezellen zijn en dat ook wij die kant op kunnen gaan.

Het ambacht van onbevooroordeeld zijn vereist acceptatie en, het allerbelangrijkste, 
tolerantie. Acceptatie hangt duidelijk samen met weten hoe bepaalde ontwikkelingen 
plaatsvonden die tot huidige werkelijkheden leidden. Acceptatie betekent overigens 
niet dat je niet opmerkzaam hoeft te zijn. Tolerantie is misschien wel het moeilijkste 
van de twee, in het bijzonder als er een sterk verschil in gezichtspunten bestaat. 
Als we een mening horen die haaks op de onze staat en we moeten leren hier 
op een volwassen manier mee om te gaan, dan is dat een pijnlijke oefening, die 
volhardendheid en psychologische discipline vereist.
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willen noemen. Alle betrokkenen waren relatief jong in 1875, toen de TS in New 
York werd gesticht. H.P. Blavatsky was bijvoorbeeld vierenveertig, Henry Olcott 
drieënveertig, William Judge net vierentwintig, A.P. Sinnett vijfendertig en Annie 
Besant, die overigens in 1875 nog niet bij de TS was betrokken, achtentwintig. Als 
jonge vrouwen en mannen waren zij vol van wat zij naar hun idee moesten delen 
met de wereld. Het Duitse woord begeistert 3 beschrijft hun gemoedstoestand het 
beste. Zoals zo vaak met bevlogen initiatieven, werden er onvermijdelijk vergissingen 
gemaakt. Kijken naar de geschiedenis van de TS en de verschillende beslissende 
gebeurtenissen die plaatsvonden, speciaal na de dood van HPB in 1891, vereist een 
volledig onbevooroordeelde geest die geen partij kiest, maar alleen gadeslaat, vrij 
van elke vorm van geconditioneerd denken.

Als we echt bereid zijn om zo’n reis te ondernemen, zal al snel duidelijk worden dat er 
ongetwijfeld een leerproces opduikt, een proces dat ons begrip zal verdiepen en onze 
vooroordelen verminderen.

Het is interessant om te zien dat bijvoorbeeld de heer Sinnett, zoals boven-
beschreven, een man die toch een sleutelfiguur was in wat uiteindelijk resulteerde 
in de samenstelling van De Mahatma Brieven aan A. P. Sinnett, tegen het eind van 
zijn leven eenvoudigweg niet onbevooroordeeld terug kon kijken op de eerste jaren 
van de beweging. Door zijn elitarisme was hij ongevoelig, sceptisch en zelfs nogal 
onvriendelijk tegen zijn tijdgenoten. Anderen, zowel Henry Olcott als Annie Besant, 
waren in de herfst van hun leven veel beter in staat hun geest te openen, kritisch 
naar zichzelf te kijken, hun vergissingen toe te geven en zelfs vroegere meningen te 
herzien.

In verband met wat bekend werd als de Judge 
Case, het schandaal rond W.Q. Judge, gaf Henry 
Olcott, heel verbazingwekkend, kort voor zijn 
overlijden toe dat hij fouten had gemaakt. In het 
boek van Sven Eek, Damodar and the Pioneers 
of the Theosophical Society staat een beschrijving 
van wat er gebeurde. Het is een lang citaat, maar 
het is de moeite waard om dit in zijn geheel onder 
de loep te nemen. 

Toen kolonel Olcott in 1906 voor de laatste keer Amerika bezocht, schreef hij naar 
zijn oude vriendin, mevrouw Holloway-Langford, en vroeg haar om hem te komen 
bezoeken. Zij had al twintig jaar geen contact meer met de TS, sinds zij haar 
theosofische collega’s in 1886 in Londen achterliet en terugging naar Amerika. Ze 
was een persoonlijke vriendin van de inmiddels overleden zuster Belle Mitchell van 
Olcott. Belle was een oase geweest in het huiselijk leven van Olcott en zij bleef haar 
hele leven van hem houden, ondanks het feit dat zij zelf strikt presbyteriaans was. 
Verdrietig en gedeprimeerd ontmoette Olcott zijn oude vriendin Laura Holloway, maar 
het gesprek dat later werd gepubliceerd, toont een nieuw mens die in de worstelingen 
van het leven uiteindelijk innerlijke grootheid had bereikt. 

Laura Holloway schrijft: Ik weet zeker dat hij heus volledig oprecht was om zijn 
depressie toe te schrijven aan het verdriet om zijn lieve zuster, maar mijn sympathie 
voor hem was te echt om zelfmisleiding toe te staan. Ik realiseerde me dat 
eenzaamheid en heimwee belangrijke oorzaken waren, evenals zijn lichamelijke 
kwalen en herinneringen aan andere gezichten die er niet meer waren. Ik was hier 
vooral heel zeker van toen hij sprak over Madame Blavatsky die hij herhaaldelijk ‘zijn 
lieve oude collega’ noemde, die vóór hem was overgegaan.

Over haar sprak hij als iemand die hij had verloren, niet alleen haar aanwezigheid, 
maar ook haar invloed en aanzien. Hij miste die aspecten enorm, en werd zich meer 
en meer bewust dat een grote kracht uit zijn leven was weggenomen; dat de drijfkracht 
voor het werk dat hij zonder haar voortzette, was verdwenen. Ook was hij zich er 
bewust van dat zijn invloed tanende was, als die al niet was verdwenen.

‘Mijn gevoel van verlies, de omvang ervan’, zei hij, ‘word ik me meer en meer bewust, 
als ik kijk naar de trend van gebeurtenissen in de TS na haar dood. Ik ben de president-
stichter, maar andere, jongere werkers beheersen de gang van zaken. Dat is juist en 
zoals het moet zijn, maar HPB’s machtige geestesgesteldheid is niet hier om leiding 
te geven en hen standvastig te maken. Haar persoonlijkheid wordt meer en meer 
gemist. Ook ik zal er binnenkort niet meer zijn en dan zullen alle oudere invloeden die 
de TS omgaven, verdwenen zijn’. 

Plotseling kwam het in me op om over die andere bekwame en trouwe kameraad te 
spreken die vanaf het eerste begin van de TS met HPB en hemzelf had samengewerkt. 
Ik weerstond de impuls niet om tegen hem te zeggen: ‘En heb je geen woord over 
voor die toegewijde medewerker van jullie, tegenover wie je na haar dood zo vijandig 
was? In mijn gedachten is hij onmiskenbaar met jullie verbonden. Betreur je hem dan 
helemaal niet, die lieve oude vriend van lang geleden?’

‘Je hebt het over Judge’, antwoordde hij langzaam.

‘Ja, over hem’. 

‘Ja, ja’, onderbrak hij mij, ‘ik weet hoe je over hem denkt en altijd over hem hebt 
gedacht’. Toen, terwijl hij mijn hand in de zijne nam, keek hij me onderzoekend aan, 
voordat hij antwoordde op een ingehouden en buitengewoon indrukwekkende manier:

‘We leren veel en ontgroeien veel, en ik heb veel beleefd en nog meer geleerd, 
speciaal over Judge… Ik weet nu, en het zal je troosten om dat te horen, dat ik Judge 
onrecht heb aangedaan, niet willens en wetens of in kwaadaardigheid, maar niettemin 
heb ik het gedaan, en ik betreur het’. 4  

Annie Besant schrijft in 1928 het volgende over Judge: Judge was een geliefde vriend 
en leerling van HPB en het kanaal van leven van de Amerikaanse tak van de TS. Als 
hoogontwikkeld man met een diep besef van de diepere waarheden van het leven 
bouwde hij de TS in Amerika op, vanaf een klein en ontmoedigend begin. Geen 
moeilijkheden schrokken hem af en geen duidelijke mislukkingen doofden zijn vurige 
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toewijding… Hij stond naast HPB in deze eerste jaren, zag hoe zij haar wonderlijke 
vermogens uitoefende en nam deel aan de stichting van de TS. Tijdens de rest van 
haar leven op aarde bleef hun vriendschap ongebroken, en in latere jaren beschouwde 
zij hem als haar enige hoop in Amerika. Ze verklaarde dat als de Amerikaanse leden 
hem afwezen, zij alle relaties met hen zou verbreken en hen niet meer zou kennen. 
Hij was spiritueel en intuïtief, maar ook buitengewoon capabel als organisator en 
leider. Toen kwam aan het licht wat verborgen lag onder zijn gereserveerde gedrag … 
een tomeloze energie, een diepe toewijding en een ontembare wil. En deze werden 
gebundeld voor één enkel doel: het verspreiden van de waarheden van theosofie, het 
bouwen van een organisatie die haar zaden over het land zou verspreiden. 5  

Zo kunnen we, als we alle mogelijke hindernissen om eerlijk te kijken van ons afzetten, 
onbevooroordeeld concluderen dat alles wat in deze vroege jaren gebeurde, het 
botsen van persoonlijkheden, de ruzies, hoe pijnlijk sommige ook waren, incidenten 
zijn waarvan we kunnen leren. Zo’n welwillende acceptatie van feiten zal ons helpen 
om verder te gaan op ons individuele pad.

Volledig overeenkomend met onbevooroordeeldheid, zijn wij als theosofen en 
vrijdenkers bevoorrecht om de resolutie Vrijheid van denken te hebben (zie het 
binnenblad van Theosofia). Een heel relevante passage: Geen leraar of schrijver, van 
H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn of haar leringen of opvattingen 
op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke 
school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die 
keuze aan een ander op te dringen.
Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar 
worden gemaakt of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of 
wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren.

Men kan concluderen dat in theosofie geen theologische methodologie bestaat, 
zoals dat in religies gebruikelijk is. Theosofische theologen kennen we niet; 
onbevooroordeeldheid en theologie gaan niet samen.

Iedere bekende religie op deze planeet bestaat uit een verzameling geloofsartikelen. 
Iedere religie leert of verkondigt haar eigen waarheden over de wereld, de mensheid 
en God (of goden). Deze geloofsartikelen maken duidelijk hoe de aanhangers van een 
bepaalde religie redding/verlossing kunnen bereiken. Er zijn geschriften en instructies 
over wat men moet doen en laten; theologie instrueert de aanhangers hoe ze deze 
moeten interpreteren. Alles is gericht op een gemeenschappelijk soort waarheid, 
men gehoorzaamt en geeft zich onvoorwaardelijk over aan de richtlijnen, die niet aan 
twijfel onderhevig zijn. Vooral de drie monotheïstische godsdiensten christendom, 
jodendom en islam hebben door heel onfortuinlijke en verkeerde toepassingen een 
hoop pijn en ellende veroorzaakt, en doen dat nog. Dit is al minstens tweeduizend 
jaar aan de gang.

Wat HPB in theosofie herintroduceerde in De Geheime Leer, met de stanza’s als 
basis, dwingt ons om vanaf het begin onbevooroordeeld te zijn. Al onze oude, 
bekende overtuigingen zullen worden getoetst en waar nodig terzijde geschoven, zo 

niet vergeten moeten worden. Ons denken moet volledig bevattelijk zijn voor nieuwe 
concepten, ideeën en panorama’s. Dat maakt theosofie als blik op de wereld uniek.

Ik ben ervan overtuigd dat op deze manier de theosofische beweging toekomst heeft 
en een specifieke taak, en dat deze poging van de Meesters om met ons hun wijsheid 
te delen niet zal falen zolang wij niet dezelfde vergissingen maken als religies tot 
dusver hebben gedaan.

Er kan geen enkel soort behoudendheid of grens zijn aan ons onbevooroordeelde 
theosofische denken. De verschillende stromingen hebben, nu honderdvierenveertig 
jaar (inmiddels honderdvijfenveertig, redactie) na de oprichting van de TS, alle hun 
plaats onder de zon verdiend. Het prettige is dat de verschillende organisaties allemaal, 
en dat betekent werkelijk ieder van hen, op eigen wijze een facet van de theosofische 
diamant vertegenwoordigen. In dit licht zou ik termen als ‘ware theosofie’ of ‘pure 
theosofie’ willen verwerpen, alsof er onzuivere, of pseudo-theosofie zou bestaan! 
Theosofie IS gewoon, of het is geen theosofie. We kunnen als zoekers, en niet als 
verkondigers, de indrukwekkende, bloemrijke bibliotheek binnengaan en kiezen waar 
we heengaan.

Er zijn groepen studenten die zich alleen concentreren op de kernleringen zoals 
die naar voren zijn gebracht door H. P. Blavatsky, William Judge, Robert Crosby en 
andere eerste-generatie theosofische schrijvers. Studenten in de sfeer van Adyar 
staan, afgezien van de omvangrijke geschriften van Annie Besant, ook open voor 
schrijvers van de tweede of derde generatie zoals N. Sri Ram, I. K. Taimni, Joy Mills en 
John Algeo, terwijl er ook ruimte is voor helderziende benaderingen zoals naar voren 
gebracht door C. W. Leadbeater of Geoffrey Hodson. Studenten uit zowel de Adyar- 
als de Point Loma-traditie zijn het erover eens dat de werken van G. de Purucker 
heel nuttig zijn om de leringen die door HPB werden doorgegeven te begrijpen. Het 
oeuvre en de betekenis van J. Krishnamurti blijven veel besproken onderwerpen, 
zelfs nu nog. Het is duidelijk dat K. zowel gedurende zijn leven als in de jaren na 
zijn dood in 1986 als leraar, schrijver, filosoof en spreker miljoenen mensen over 
de hele wereld positief beïnvloed, en velen in de Adyar-traditie geïnspireerd heeft. 
Een bekend theosoof uit Krotona vertelde me eens dat ze, door te graven in K’s 
werk, waar vaak de nadruk ligt op zelf-transformatie en onbevooroordeeldheid, beter 
in staat was om dieper door te dringen in de traditionele of kernleringen zoals wij ze 
kennen uit De Geheime Leer en De Mahatma Brieven. De Nederlandse theosofe Ali 
Ritsema schrijft in haar artikel Leven in waarheid - waar HPB en Krishnamurti elkaar 
ontmoeten het volgende:

We blijven vaak steken in onze voorkeursbenadering en begrijpen de waarde van 
andere benaderingswijzen niet. Mijn bedoeling was de nauwe overeenkomsten tussen 
theosofie en Krishnamurti te belichten in relatie tot het zoeken naar en het leven in 
waarheid. Beide benaderingen, zoals vele andere benaderingswijzen, kunnen ons 
helpen om te komen tot een begrijpen van binnenuit, wat toch uiteindelijk het doel van 
onze studies is. 6  
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Theosofen uit de drie hoofdstromen binnen de theosofische beweging komen jaar-
lijks samen op het platform van International Theosophical Conferences (ITC), een 
initiatief dat de schrijver van dit artikel sterk ondersteund heeft. Het is te hopen dat 
theosofen, om geen suffe studieclub te worden, op dit bewonderenswaardige platform 
bereid zullen blijven om uit hun comfortzone te komen, om nieuwe gebieden voorbij 
het eigen territorium te onderzoeken. Als dat gebeurt, zal ITC levend blijven, maar 
als het vrije denken beperkt wordt en er alleen aanvaarde of bekende onderwerpen 
zullen worden onderzocht, dan dreigt het gevaar dat het alleen een herhaling wordt 
van wat al lang gezegd is. Dan zal de gelegenheid om te leren tot een tragische 
stilstand komen.

Werkelijk onbevooroordeeld zijn is een ambacht, en net als bij iedere andere discipline 
moeten we, als we het goed willen doen, ons erop voorbereiden om geduldig en 
bewust onze weg te zoeken. Een teken dat het goed gaat, is als we ons realiseren 
dat we misschien allemaal uit verschillende bronnen komen maar in dezelfde rivier 
zwemmen.

Uit: Theosophy Forward, 17 november 2019.
Vertaling: Marianne Plokker

Noten
1  Tim Wyatt:  A Freethinkers` Way to the Galaxy 
www.theosophyforward.com/articles/theosophy/2230-a-freethinker-s-wayto-the-galaxy

2  The Collected Works of J. Krishnamurti: vol. IX, Amsterdam, 26 mei 1955
 
3  Begeistert: geestdriftig, enthousiast, bezield.

4  Fragment uit: Sven Eek: Damodar and The Pioneers of the Theosophical Movement, 
TPH, Adyar India [p.657-658]

5  The Theosophist, oktober 1922 [p. 351]

6  Ali Ritsema: Living in Truth – Where HPB and Krishnamurti meet, 
www.theosophyforward.com/articles/theosophy/2223-living-in-truthwhere-hpb-and-krishnamurti-meet

In de vroege jaren van de Theosophical Society (TS) bestond een sterke hang naar 
psychische verschijnselen die geleidelijk verdween naarmate de Society groeide. 
Kwam dit door een verandering in de doelstellingen van de TS? Was het een antwoord 
op de reactie van het publiek op zulke verschijnselen? Of was het slechts een 
natuurlijk gevolg van de evolutie van de theosofische beweging? Laten we de eerste 
jaren van de Society eens verkennen en bekijken of we wat licht kunnen werpen op 
deze complexe vragen. 

H.P. Blavatsky (HPB) werd geboren met opmerkelijke psychische vaardigheden en 
een sterke neiging naar het spirituele. In 1849, toen ze achttien was, begon ze op 
zoek naar oude wijsheid de wereld rond te reizen. Ongeveer drie jaar later ontmoette 
ze Morya, een ingewijde uit India, die ze in visioenen tijdens haar kinderjaren had 
gezien. Hij bood aan om Blavatsky als zijn leerling aan te nemen en haar te trainen in 
occulte wetenschappen en de esoterische filosofie. Deze training zou niet alleen haar 
persoonlijke ontwikkeling dienen, maar ook helpen bij een poging om een diepere 
spiritualiteit in de wereld te bevorderen. 1

Aan het eind van de negentiende eeuw werd de westerse beschaving verscheurd 
door tegenovergestelde invloeden van materialistische wetenschap en blind religieus 
geloof. Wetenschappers betoogden dat zij tegen het eind van de eeuw alles in termen 
van materiële werkelijkheid zouden kunnen verklaren, en dus zouden aantonen dat 
spiritualiteit een fantasie was. Religie, niet in staat om een antwoord te geven op de 
alom ontwakende intellectuele belangstelling, deed wetenschappelijke kennis af als 
duivels en verwerpelijk. Een onoverbrugbare kloof tussen wetenschap en religie was 
ontstaan, en velen (vooral de geschoolde klasse) wendden zich af tot atheïsme en 
materialisme.   

De Mahatma’s wilden de vergeten, over vele eeuwen verzamelde wijsheid verspreiden, 
die de mensheid een noodzakelijke synthese zou bieden tussen wetenschap en 
spiritualiteit. Het was voor deze taak dat zij HPB uitkozen als hun tussenpersoon. 

Psychische verschijnselen en de
vroege Theosophical Society
Pablo Sender 
Pablo Sender is een theosofisch werker, 
momenteel wonend in Krotona, USA. 
Hij geeft lezingen en webinars en publiceert 
boeken bij zijn uitgeverij Fohat in Ojai. 
Zie ook www.pablosender.com

Dit artikel verscheen onder de titel 
Psychic Phenomena and the 
Early Theosophical Society.
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Nadat HPB haar volgende twintig jaar had doorgebracht met occult onderricht, 
kennisopbouw en reizen, was zij klaar om haar missie te beginnen. Maar waar zou zij 
oren treffen die bereid waren om te luisteren? Religieuze mensen waren te dogmatisch, 
en zij die zich aangetrokken voelden tot de wetenschap te materialistisch. Eén van 
de weinige opties die resteerde was de spiritistische beweging, die in die tijd nogal 
populair was. Door verschijnselen die konden worden waargenomen bij seances was 
deze groep mensen vertrouwd geraakt met een werkelijkheid die niet paste in het 
raamwerk van conventionele religie of wetenschap. Spiritisme was daarom een voor 
de hand liggende plek om te beginnen. 

Het probleem was dat, hoewel vele spiritistische verschijnselen echt waren, zij niet 
waren wat de mediums uit die tijd geloofden dat ze waren. HPB’s eerste poging was 
om de aard van de verschijnselen uit te leggen vanuit het diepere gezichtspunt van 
de occulte wetenschap. Dus richtte zij in 1871 in Cairo de Socit Spirite (Spiritistische 
Vereniging) op, voor onderzoek naar het spiritisme van de Franse occultist Allan 
Kardec. Blavatsky’s zuster Vera de Zhelihovsky, die met haar correspondeerde in 
deze jaren, schreef dat HPB ervoor koos om zo te beginnen omdat er geen andere 
manier was om mensen de kans te geven voor zichzelf te zien hoezeer ze het bij 
het verkeerde eind hadden. Eerst zou ze ruimte laten voor een al gevestigde en 
aanvaarde leer, om vervolgens, wanneer het publiek zou zien dat daar niets uit kwam, 
haar eigen uitleg te geven (Algeo, 21). De Socit Spirite was echter geen succes, 
omdat Blavatsky geen eerlijke en gekwalificeerde mediums kon vinden om het soort 
onderzoek te doen dat zij voor ogen had. 

In 1873 ontving HPB een opdracht van haar Indiase leermeester om naar de Verenigde 
Staten te gaan en daar Henry Steel Olcott te ontmoeten. Hij was een opmerkelijke 
figuur die een vooraanstaande loopbaan in de landbouwwetenschap had gehad, 
gedurende de burgeroorlog dienst deed als bijzonder commissaris voor onderzoek 
naar fraude en corruptie, en daarna een succesvolle advocaat werd. Nu stond hij op 
het punt om journalist te worden en te schrijven over spiritistische verschijnselen. In 
deze hoedanigheid ontmoette hij een jaar later Blavatsky; zij werden al snel vrienden.

Terwijl Olcott zijn studie in de occulte wetenschap en esoterische filosofie aanving, 
begonnen hij en Blavatsky samen te werken met betrekking tot de spiritistische 
beweging in de Verenigde Staten, langs soortgelijke lijnen als HPB in Egypte 
probeerde.  

In deze tijd bracht HPB veel verschijnselen teweeg waarvan verondersteld werd dat 
die alleen mogelijk waren voor ontlichaamde geesten. Daarnaast publiceerde zij 
artikelen in verschillende spiritistische tijdschriften en deed daar de oorsprong en aard 
van deze psychische incidenten uit de doeken. De meeste spiritisten waren niet blij 
met haar poging om hún theorieën, soms op radicale wijze, bij te stellen. Toch kreeg 
zij de aandacht van het publiek, en raakten mensen geïnteresseerd in haar onderricht 
en occulte vaardigheden.    

In opdracht van ‘TB’ (waarschijnlijk Tuitit Bey, een adept die hoort bij de Egyptische 
afdeling van de Broederschap) richtten Olcott en HPB een eigen organisatie op. 2   
Vroeg in 1875 werd de ‘Miracle Club’ opgericht, waar spiritistische verschijnselen 
bestudeerd, getest en gedemonstreerd zouden worden. Ook dit experiment slaagde 
niet, omdat het medium dat hierbij betrokken zou worden hiermee geld wilde 
verdienen, iets waar HPB zich altijd tegen verzette (Olcott, Old Diary Leaves, 1:25-26)    

Na het mislukken van de Miracle Club kwam de Tibetaanse afdeling van de 
Broederschap voor het voetlicht. In juli 1875 schreef HPB in haar plakboek (scrapbook): 
Opdracht ontvangen uit India om meteen een filosofisch-religieuze vereniging op te 
richten en er een naam voor te kiezen – en ook om voor Olcott te kiezen (Caldwell, 73). 
Zoals we zullen zien, wilden de Mahatma’s dat de nieuwe vereniging niet gebaseerd 
werd op occulte verschijnselen, maar op spiritualiteit en esoterische filosofie. Toch 
zouden verschijnselen in de volgende zeven jaar nog prominent aandacht vragen.

In september 1875 organiseerden Olcott en HPB een lezing van G.H. Felt met als 
titel De verloren canon van verhoudingen van de Egyptenaren (canon: richtsnoer 
voor teksten, beelden, kunstwerken en gebeurtenissen - redactie). Felt betoogde 
dat hij elementale geesten zichtbaar kon maken door eenvoudige scheikundige 
toepassingen. Als gevolg van de belangstelling die door de lezing werd gewekt stelde 
Olcott voor om een vereniging op te richten om dergelijk occult onderzoek te verrichten 
en te bevorderen. Dit werd het begin van de Theosophical Society.   

Terwijl in de eerste jaren van de TS nog steeds een 
duidelijke belangstelling zichtbaar was voor occulte 
verschijnselen, was er ook een nadruk op de studie 
van verschillende filosofieën, vooral (maar niet alleen) 
die uit het oosten. In haar eerste boek Isis Ontsluierd, 
in het jaar 1877 in New York uitgegeven, schreef 
HPB: Het doel van haar stichters was in de praktijk 
te experimenteren met de occulte krachten van de 
natuur, en kennis van oosterse godsdienstfilosofieën 
te vergaren en onder christenen te verspreiden 
(Blavatsky, Isis Ontsluierd, bladzijde 42).   

In een rondschrijven met de titel The Theosophical 
Society: Haar oorsprong, plan en doelstellingen, 
verspreid op 3 mei 1878, werd het idee van universele 
broederschap al beschreven als het belangrijkste 
voor de TS. Het rondschrijven stelt: Het werkterrein 
van de Society is divers, en na een uitgebreide 

beschrijving van een veelheid aan gerelateerde doelen sluit het af met de volgende 
doelstelling: Tenslotte en allereerst, om een broederschap der mensheid te helpen 
vormen waarin alle goede en zuivere mensen, van elk ras, elkaar zullen erkennen 
als gelijkwaardig effecten (op deze planeet), van één ongemanifesteerde, universele, 
oneindige en eeuwigdurende oorzaak (Blavatsky, Collected Writings, 1:376-77). 
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In december 1878 vertrokken Olcott en Blavatsky naar India, waar zij het internatio-
naal hoofdkantoor van de TS vestigden. Spoedig na hun aankomst in Bombay 
leerden zij A.P. Sinnett kennen, de uitgever van The Pioneer, het vooraanstaande 
Engelstalige dagblad van India. Sinnett was geïnteresseerd in spiritisme en in 
psychische verschijnselen. Vanuit de gedachte dat HPB en Olcott spiritisten waren, 
nodigde hij hen uit om hem en zijn vrouw te komen opzoeken in Simla. Tijdens hun 
tweede bezoek aan Sinnett en zijn vrouw, in september 1880, bracht Blavatsky enkele 
wonderlijke verschijnselen teweeg met de hulp van de Mahatma’s van de Tibetaanse 
afdeling van de Broederschap (zie voor een volledige beschrijving hiervan het boek 
The Occult World van Sinnett). Het was in deze tijd dat Sinnett en A.O. Hume hun 
beroemde correspondentie begonnen met twee van de adepten – Koot Hoomi (KH) en 
Blavatsky’s leermeester Morya (M). Sinnett richtte zijn eerste brief aan ‘de onbekende 
broeder’ en suggereerde dat de broeder een occult verschijnsel zou oproepen dat 
de wereld niet zou kunnen ontkennen of wegredeneren. In zijn antwoord weigerde 
KH ronduit om iets dergelijks te doen. In zijn volgende brief suggereerde Sinnett een 
reorganisatie van de TS. Hij wilde af van het idee van een universele broederschap 
(dat HPB en Olcott klaarblijkelijk met hem hadden besproken), met meer een focus 
op het occulte. In oktober 1880 kreeg hij een tweede brief van KH, waarin deze 
stelde: Toch hebt u het steeds gehad over het laten vallen van de gedachte van 
universele broederschap, u hebt het nut ervan in twijfel getrokken en geadviseerd de 
TS te reorganiseren tot een college voor de speciale studie van occultisme. Dit, mijn 
gewaardeerde en geachte vriend en broeder, zal nooit gaan! (Trevor Barker, bladzijde 
9). Dat KH dit weigerde moet vreemd geklonken hebben, gezien het feit dat HPB al 
vele verschijnselen had geproduceerd met de hulp van deze Mahatma’s. Dus schreef 
Hume naar KH dat het juist ‘de Broeders’ waren die het toneel hadden voorbereid 
voor de verschijnselen die in Simla plaatsvonden, 

In december 1880 antwoordde KH: Hoewel het steeds ons verlangen is geweest op 
het westelijk continent in de toonaangevende ontwikkelde kringen ‘afdelingen’ van 
de TS op te richten, als voorboden van een universele broederschap, was dit in 
uw geval niet zo… Het streven naar broederschap tussen onze rassen vond geen 
weerklank - ja, het werd van het begin af smadelijk afgewezen - en het werd dus 
opgegeven, zelfs vóór ik de eerste brief van de heer Sinnett had ontvangen. Bij hem 
leefde van het begin af alleen het denkbeeld om te komen tot de vorming van een 
soort club of ‘school voor magie’. Het was toen geen ‘voorstel’ van ons, evenmin 
waren wij de ‘ontwerpers van het plan’. Waarom dan al die pogingen om ons in het 
ongelijk te stellen? Het was mevr. B. (Blavatsky)- niet wij, die het denkbeeld opperde; 
en het was de heer Sinnett die ermee aan het werk ging (Trevor Barker, bladzijde 
230). 
 
De Mahatma zegt vervolgens dat hij, in het licht van HPB’s standvastigheid, haar met 
tegenzin zijn toestemming had gegeven om deze benadering uit te proberen: Maar 
deze toestemming, dat moet u wel bedenken, werd uitsluitend verkregen onder de 
uitdrukkelijke en onveranderlijke voorwaarde, dat de nieuwe Society diende te 
worden opgericht als een afdeling van de Universele Broederschap, en dat van 
haar leden enkele uitverkorenen – indien zij zich aan onze voorwaarden wensten 
te onderwerpen in plaats van de hunne te dicteren – zou worden toegestaan om 

te BEGINNEN met de studie van de occulte wetenschappen onder de schriftelijke 
aanwijzingen van een ‘Broeder’. Maar een ‘broeinest van magie’ is nooit onze 
bedoeling geweest (Trevor Barker, bladzijde 230). 

Het is begrijpelijk dat Sinnett en Hume dachten dat de TS bedoeld was als een ‘school 
van magie’, omdat HPB zoveel nadruk had gelegd op verschijnselen. Maar waarom 
deed ze dit? En waarom stemden de Mahatma’s hiermee in? Toen ze enkele jaren 
later werd gevraagd naar het doel van occulte verschijnselen, legde HPB uit: Ze 
produceerden niet het gewenste effect… De veronderstelling was dat intellectuelen, 
vooral wetenschappers, ten minste het bestaan zouden erkennen van een nieuw 
en uiterst interessant terrein van onderzoek, wanneer zij getuige waren van fysieke 
effecten die naar believen geproduceerd konden worden, en waarvoor zij geen 
verklaring hadden. Men veronderstelde dat theologen het bewijs zouden hebben 
verwelkomd dat in deze agnostische dagen zo hard nodig was, dat de ziel en de geest 
niet louter scheppingen zijn van hun verbeeldingskracht, als gevolg van onwetendheid 
over de lichamelijke samenstelling van de mens, maar dat zij even echt zijn als het 
lichaam, en veel belangrijker. Deze verwachtingen werden echter geen bewaarheid. 
De verschijnselen werden niet begrepen en verkeerd voorgesteld, zowel wat betreft 
hun aard als hun doel… Een occultist kan verschijnselen produceren, maar hij kan 
de wereld geen brein verschaffen, noch de intelligentie en het goede vertrouwen dat 
nodig is om deze te begrijpen en op waarde te schatten. Daarom wekte het geen 
verbazing dat de opdracht kwam om fenomenen/verschijnselen los te laten, en de 
ideeën van theosofie op eigen intrinsieke merites te bevorderen. (Blavatsky, Collected 
Writings, 9:47-50). 

De ‘opdracht’ zou een verwijzing zijn naar een gesprek dat één van de Mahatma’s in 
februari 1881 met Blavatsky had. Dit bezoek vond enkele maanden na de hierboven 
genoemde brief aan Hume plaats. Olcott 
noteerde in zijn dagboek: Een meester bracht 
haar op de negentiende een bezoek. Een 
gevolg daarvan was dat, op de vijfentwintigste 
van de maand, zij en ik een lange en serieuze 
bespreking hadden over waar we nu stonden. 
Dat resulteerde, volgens mijn dagboek, ‘in 
een overeenstemming tussen ons om de TS 
te reconstrueren op een andere grondslag, 
waarbij het idee van broederschap prominenter 
naar voren zou worden geschoven, en het 
occultisme meer op de achtergrond zou blijven’ 
(Olcott, Old Diary Leaves, 2:294-95). 

Sinnett reisde naar Engeland en gaf zijn boek De 
occulte wereld uit. Toen hij in juli 1881 
terugkeerde begon KH hem te onderwijzen in 
de esoterische filosofie, en de TS schoof op 
naar metafysica en spiritualiteit.
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Volgens M. was de TS opgericht als een ‘experiment’ 
om te zien hoe de wereld de esoterische filosofie zou 
ontvangen. Om succesvol te zijn kan zo’n poging 
echter niet door krachten van buiten worden opgelegd 
of afgedwongen. Daarom schreef de Mahatma 
aan Sinnett: Daarbij werd echter bedongen dat het 
experiment onafhankelijk van onze persoonlijke leiding 
zou worden uitgevoerd; dat er geen abnormaal ingrijpen 
van onszelf zou plaatsvinden (Trevor Barker, bladzijde 
291). Op deze manier gaven de Mahatma’s Blavatsky 
en Olcott algemene aanwijzingen over wat zij wilden, 
en intervenieerden slechts bij enkele en belangrijke 
gelegenheden. In de woorden van HPB: De twee hoofd-
oprichters werd niet verteld wat zij moesten doen, of 
hoe zij de groei van de TS en de gewenste resultaten 

moesten realiseren en bespoedigen. Ook kregen zij geen specifieke suggesties 
aangereikt over de organisatie naar buiten toe. Dit alles werd volledig aan henzelf 
overgelaten… Maar waar de twee oprichters niet werd verteld wat zij moesten doen, 
werd hun wel duidelijk verteld wat zij nooit zouden moeten doen, wat zij moesten 
vermijden, en wat de TS nooit zou mogen worden (Blavatsky, Oorspronkelijk 
Programma van de TS, 2-3). 

De vormingsjaren van de TS geven een prachtig verhaal van pogingen en vergissingen, 
van successen en mislukkingen, van leren en bijsturen. Bovenal zijn die jaren een 
verhaal van menslievendheid en zelfopoffering van een groep van mensen die hun 
energie, tijd en vaardigheden niet besteedde om er zelf beter te worden, om er geld 
aan te verdienen, of te werken ter meerdere eer en glorie van zichzelf. Deze groep 
was toegewijd aan het stimuleren van de spirituele evolutie van de mensheid.   

Uit : Quest Magazine, zomer 2012
Vertaling: Peter le Poole

Voetnoten:
1  Volgens theosofische leringen is er een broederschap van Mahatma’s (die ook 
Broeders, adepten of Meesters worden genoemd) gevestigd in verschillende delen 
van de wereld, die werkzaam is om te helpen bij de spirituele evolutie van de mensheid. 
Voor meer informatie over dit onderwerp zie het Quest nummer van zomer 2011. 

2  Het is interessant om op te merken dat dit werk met de spiritisten niet zozeer onder 
leiding stond van de Tibetaanse Broederschap (waartoe HPB’s leraar behoorde, en 
die betrokken zou worden in de toekomstige TS), maar onder die van de Egyptische 
Broederschap van Luxor. Sommige theosofische auteurs suggereren dat deze 
broederschap verbonden is met het vierde wortelras en de methoden daarvan, die 
voornamelijk psychisch en theürgisch waren (theürgie is een hoger soort spiritualisme 
waarbij de beoefenaar in contact komt met hogere wezens, speciaal met het doel om zich 
te verbinden met het goddelijke). Van deze adepten wordt ook gezegd dat zij achter de 
wederopleving stonden van het spiritualisme in het midden van de negentiende eeuw.  
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theosofie), Boris de Zirkhoff (De bronnen van De Geheime Leer), Jean Raymond 
(De evolutionaire cycli en hun chronologie). 
Een heel waardevolle aanvulling bij de studie van De Geheime Leer.
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Toen men mij de gelegenheid bood om een bijdrage te leveren aan dit congres, dacht 
ik bij mezelf dat het moeilijk zou zijn om over dit thema nieuwe, briljante ideeën in te 
brengen. Ik bedacht echter meteen ook dat ieder van ons uiteindelijk zijn eigen weg 
gaat. Met deze gedachte als basis zal ik hier enkele ideeën ontwikkelen, die zeker niet 
nieuw en ook niet briljant zullen zijn.

Theosofie als goddelijke wijsheid biedt een breed scala met allerlei paden die ons in 
staat stellen ons te verbinden met en, uiteindelijk, te leven in het universele bewustzijn. 
Dit geldt sinds het begin der tijden en werd uitgewerkt in alle religies, filosofieën en 
wetenschappen.

Wat ons vandaag moet bezighouden is hoe we in zo’n verwarrende en duistere tijd 
eerst het pad kunnen vinden en vervolgens het universele bewustzijn kunnen bereiken. 

Ondanks moeilijkheden denk ik dat we steeds dichter komen bij de realisatie van het 
‘licht’. Voor de serene waarnemer is geen tijdperk zo interessant als het onze. Het 
bruist aan alle kanten, zowel in de geest als in het hart van de mens; overal is strijd 
tussen licht en duisternis, tussen dode en levende ideeën, tussen een gebrekkige 
of verlamde wil en actieve levenskracht. We zien immers overal de strijd tussen de 
dierlijke mens en de ontluikende vergeestelijkte mens. Deze situatie toont aan dat, 
ondanks de grote technologische vooruitgang, onze ziel nog in een kinderlijk stadium 
verkeert, omdat we nog steeds niet zeker weten wat werkelijk in ons hoofd en in ons 
hart omgaat. We stuiteren van het ene uiterste naar het andere, en laten ons door 
impulsen meeslepen in een stresserende en weinig serene dualiteit.

Wij hebben echter een groot voordeel ten opzichte van vorige generaties, want we 
leven nu in het communicatietijdperk, waar alles direct bekend is: een wereld waarin 
we via een scherm toegang hebben tot allerlei kennis. Werd kennis in de oudheid met 
orakels voorbehouden aan gesloten en bevoorrechte kringen, tegenwoordig worden 
veel onbekende zaken direct openbaar.

Een pad naar 
universeel bewustzijn
Carmen César 
Carmen César was de General Secretary (voorzitter) 
van de Theosophical Society 
in Spanje.

Zij hield onderstaande voordracht op 
23 augustus 2017, op het achtendertigste 
congres van de Europese Federatie van de TS 
(EFTS) in Barcelona. 
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Wat ik mij afvraag is het volgende: bestaat er wel een pad? Een pad impliceert een 
verplaatsing in de ruimte, hetzij fysiek of in de geest. In werkelijkheid is zo’n pad er 
niet. We gebruiken de term als een metafoor om bepaalde processen te begrijpen, 
zoals verschillende tradities het aan ons hebben doorgegeven door de daden van 
hun helden, door legendes en mythen van de goden, door de voorbeeldige levens 
van mystici en volmaakte wezens. Deze hebben allemaal een pad betreden waar 
hun kwaliteiten op de proef werden gesteld, totdat zij de laatste beproeving bereikten, 
waar hen ofwel de triomf ofwel de mislukking wachtte.

Zoals de geheime wetenschap ons leert: al het gemanifesteerde in deze wereld 
vindt zijn oorsprong in de wereld van het ‘noumenon’ (Ganesha: alleen in de geest 
bestaande, het essentiële, in tegenstelling tot phainomenon - redactie). De zuivere 
en onvergankelijke natuur, de essentie van de absolute realiteit bestond al vóór de 
materiële, vergankelijke natuur, en deze absolute realiteit heeft als eigenschappen 
haar onvergankelijkheid, doordringingsvermogen, ondeelbaarheid en continuïteit. 
De materie die wij kennen maakt deel uit van deze noumenale wereld, maar is 
zelf wel vergankelijk, deelbaar en onderhevig aan veranderingen. Zij wordt slechts 
onvergankelijk op het moment dat wanverhoudingen en tegenstrijdigheden verdwijnen, 
en alles zelfbewust terugkeert in harmonie.

Het vergankelijke onderwerpt ons steeds aan de zintuigen; het onvergankelijke tracht 
juist om zich te bevrijden uit zintuiglijke ketenen, en zoekt de subtiliteit van de geest 
op. Hieruit komt de voortdurende strijd voort tussen ogenschijnlijk goed en kwaad. Dit 
is onze aard: we hebben een goddelijke oorsprong, maar de materiële wereld sleept 
ons in een maalstroom van sensaties op basis van aantrekking en afstoting, en die 
verhullen tijdelijk onze ware aard.

Dan stel ik mezelf nog een andere vraag: volstaat 
de kennis die we verwerven door lezen, te 
luisteren naar lezingen, door cursussen te volgen 
en seminars bij te wonen? Dat koortsachtige 
zoeken vertelt ons enerzijds dat we ons vol 
ongeduld uit onze gevangenis van lijden en 
ongelukkige zielstoestanden willen bevrijden. 
Anderszijds kunnen andere beweegredenen 
schuilgaan onder een pseudo-spiritualiteit.

Hier haal ik een citaat aan van Meester KH uit 
De Mahatma Brieven, 19 oktober 1880, waar 
hij de motieven schetst die de heer A.P. Sinnett 
erop nahield: Deze motieven zijn (1) De wens 
om positieve en onweerlegbare bewijzen te 
ontvangen dat er werkelijk krachten in de natuur 
aanwezig zijn, waarvan de wetenschap niets 
weet; (2) De hoop ze eens in uw bezit te krijgen – 
hoe eerder hoe liever, want u houdt er niet van te 
wachten- om u in staat te stellen (a) het bestaan 

ervan aan een aantal uitverkoren westerlingen te demonstreren; (b) het toekomstig 
leven te kunnen zien als een objectieve realiteit, gebaseerd op de rots van kennis- 
niet van geloof; en (c) misschien wel als het belangrijkste van al uw motieven, hoewel 
het meest occulte en best bewaakte: tenslotte de gehele waarheid te leren kennen 
over onze Loges en onszelf… (bladzijde 8)  

De motieven van Sinnett, verzekert de Meester, waren vanuit het oogpunt van de 
Broederschap bekeken egoïstisch van aard: U moet beseffen dat het hoofddoel van 
de T.S. niet zozeer is gelegen in het bevredigen van individuele aspiraties dan wel 
in het dienen van onze medemensen. En verder: Toch hebt u het steeds gehad over 
het laten vallen van de gedachte van universele broederschap, U hebt het nut ervan 
in twijfel getrokken en geadviseerd de T.S. te reorganiseren tot een college voor de 
speciale studie van occultisme. Dit, mijn gewaardeerde en geachte vriend en broeder, 
zal nooit gaan! (bladzijde 8 en 9). 

De Meester voegt daaraan toe (bladzijde 6 en 7): Wij blijven in onze correspondentie 
langs elkaar heen praten totdat het volkomen duidelijk is geworden, dat de occulte 
wetenschap haar eigen methoden van onderzoek heeft, die even vast en absoluut 
zijn als de methoden van haar tegenpool, de natuurwetenschap, dit op hun wijze zijn. 
Zo goed als de laatste haar stelregels heeft, heeft ook de eerste die; en hij die de 
grens van de ongeziene wereld zou willen overschrijden, kan evenmin zelf bepalen 
hoe verder te gaan als de reiziger die probeert door te dringen tot het inwendige van 
de onderaardse schuilplaatsen van L’Hassa – de gezegende, zijn gids de weg kan 
wijzen. De mysteriën konden en kunnen nooit binnen het bereik van het grote publiek 
worden gebracht, tenminste niet vóór die langverwachte dag waarop onze religieuze 
filosofie universeel is geworden.

De brief vermeldt verder (bladzijde 7) dat steeds slechts enkelen erin geslaagd zijn 
de mysteries van de natuur te overwinnen: De adept is de zeldzame bloem van een 
generatie van onderzoekers; en om er één te worden moet hij de innerlijke impulsen 
van zijn ziel gehoorzamen, ongeacht de voorzichtige overwegingen van de wereldse 
wetenschap of van het verstand.

Goed, we willen vrij zijn, maar wat is het dat ons vrij zal maken?  Kennis over 
onze oorsprong, weten wie we zijn, en zodra we hierover zekerheid hebben, 
dienovereenkomstig handelen door een regeneratie door te maken, door onze 
gedachten, gevoelens en daden te observeren, en door meditatie.  Op deze manier 
zullen we onszelf bevrijden van de ketens met het persoonlijke en het individuele, 
zodat we een aanvang kunnen maken om in het universele bewustzijn te leven. 
Dit klinkt simpel, maar hoe kunnen we dat in praktijk brengen? De oplossing kan 
heel eenvoudig of heel ingewikkeld zijn, al naargelang we deze van bovenaf of van 
onderuit benaderen.

Allereerst moeten we een open geest bezitten, vrij zijn van vooroordelen, of die nu 
religieus, cultureel, raciaal of filosofisch zijn, zodat het LEVEN dat ons omringt ons 
kan bereiken en ons kan raken in onze ziel.
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In zijn dagboek schrijft Krishnamurti over een 
feit dat mij deed nadenken over hoezeer ons 
denken geconditioneerd wordt. Hij vertelt: 
Toen ik een kind was, stelde ik mij Heer 
Krishna voor met de fluit, zoals de hindoes 
hem voorstellen, zoals mijn moeder aan 
Sri Krishna was toegewijd... Toen ik ouder 
was kwam ik in aanraking met bisschop 
Leadbeater en de Theosophical Society, ik 
begon meester KH te zien, en zo was meester 
KH mijn doel. Later, naarmate ik ouder werd, 
begon ik de heer Maitreya te zien. Dat was 
twee jaar geleden, en ik zag hem op de wijze 
waarop hij mij werd voorgesteld. Nu, de 
laatste tijd, is het de Boeddha die ik zie, het is 
mijn vreugde en mijn glorie om bij hem te zijn. 
Er wordt mij gevraagd wat ik versta onder ‘de 
geliefde’. Ik geef een betekenis, een uitleg 
die je kunt interpreteren zoals je wilt. Voor mij 
is de geliefde ALLES: het is Heer Krishna, het 
is Meester KH, het is Meester Maitreya, het 
is de Boeddha, en hij gaat verder dan al die 
vormen. Wat doet de naam ertoe die men hem geeft? Mijn geliefde is de wijde hemel, 
de bloem, ieder mens.... Als ik zeg, en ik dóe dat ook, dat ik één ben met de geliefde, 
dan is dat omdat ik dat zo voel, en weet dat het zo is. Ik heb gevonden waar ik naar 
verlangde, ik heb me verenigd met hem. Daarom zal er van nu af geen scheiding zijn, 
omdat mijn gedachten, mijn verlangens, mijn ketens (die van het individuele zelf) zijn 
vernietigd... Ik ben als de bloem die haar parfum aan de ochtendlucht geeft, en zij zit 
er niet mee in wie haar opsnuift... Het is niet goed als men vraagt wie de geliefde is. 
Waar dient die uitleg toe? Want u zult de geliefde niet begrijpen totdat u in staat bent 
om hem te zien in elk dier, in elke grasspriet, in elke persoon die lijdt, in elk individu. 

Een andere idee is te kijken naar het leven en de ervaringen van andere mensen 
die ook een dergelijke vereniging van het tijdelijke met het eeuwige hebben beleefd. 
Omwille van de beperkte tijd zal ik slechts het voorbeeld geven van Krishmamurti 
die zei: Vrienden, maak je geen zorgen over wie ik ben, je zult het nooit weten. Je 
bent niet geïnteresseerd in de waarheid, maar in het glas dat de waarheid bevat. 
Drink het water, als het water schoon is. Ik vertel je dat het water schoon is; ik heb 
de zuiverende balsem die diep zal genezen. Je vraagt me ‘Wie ben je?’ Ik ben alle 
dingen, want ik ben het LEVEN.

Deze woorden van Krishnamurti herinnerden mij aan de ervaring van Mozes zoals die 
wordt verhaald in de bijbel, toen hij de roep van God voelde, de berg Sinaï besteeg en 
daar een stem hoorde die hem opdroeg: Ontdoe u van uw sandalen, want u betreedt 
heilige grond. Mozes vroeg: Wie bent U? en de stem zei ten antwoord: Ik ben die ik 
ben. Dat wil zeggen: Ik ben die was, die is en die zal zijn, of, nog anders: Ik ben die 
altijd aanwezig is, ik ben. De occulte code op basis waarvan deze scène vaak wordt 

uitgelegd, is de volgende: de verplichting om de sandalen uit te doen verwijst naar 
het feit dat sandalen de fysieke, materiële wereld symboliseren, datgene wat op dat 
moment buiten de ervaring valt. Het antwoord op de vraag van Mozes, Wie bent u?, 
heeft dezelfde strekking als wat Krishnamurti vertelde over de geliefde. 

Een andere suggestie over het pad zou een voortdurende en volharende toewijding 
kunnen zijn aan de zoektocht naar WAARHEID, zodat dit een belangrijk onderdeel 
wordt van ons leven.

Krishnamurti stelde: Ieder van u is een discipel van de waarheid, mits u de waarheid 
begrijpt, en geen personen volgt… Waarheid reikt op zich geen hoop aan, maar geeft 
inzicht. Bij het cultiveren van de persoonlijkheid is geen sprake van inzicht! Ik zeg 
je dat bevrijding in elk ontwikkelingsstadium kan worden bereikt door iemand die 
begrijpt. Er zijn geen evolutiestadia na te streven zoals je nu doet; dat is helemaal 
niet essentieel. Ik heb nooit gezegd dat er geen God is. Ik heb gezegd dat God alleen 
bestaat wanneer hij zich in ons manifesteert…maar persoonlijk zal ik het woord God 
zelf niet gebruiken... Ik noem het liever LEVEN. Zeker, er is geen goed of fout. Als je 
LEVEN liefhebt, dan plaats je deze liefde voor alles, dan oordeel je op basis van deze 
liefde, en niet op grond van angst.

Bij het voorbereiden van deze lezing vroeg ik mij af: Welk teken vertelt dat we het pad 
naderen? Als we niet bang meer zijn...

Er wordt aanbevolen qua emoties en geestesinstelling een kalme en ontvankelijke 
houding aan te nemen, om LEVEN middels intuïtie te kunnen waarnemen.  Of zoals 
Karl von Eckartshausen zou zeggen in De wolk boven het heiligdom: Om te zien 
moet je ogen hebben; om te horen, oren. Elk waarneembaar object vereist het 
overeenkomstige zintuig. Transcendentale objecen vereisen dus ook een zintuig, 
en voor de meeste mensen is dit gesloten. Zo beoordeelt de zintuiglijke mens de 
metafysische wereld dus met de intelligentie van zijn gewone zintuigen, zoals een 
blinde kleuren zou zien en een doof persoon geluiden zou horen.

Het innerlijke orgaan is het intuïtieve gevoel voor de transcendentale wereld. Zolang 
dit intuïtieve zintuig niet functioneert, verblijven wij in onzekerheid over verheven 
waarheden. Dit orgaan werd qua natuur afgesloten bij de val die de mens in de wereld 
van zijn fysieke zintuigen wierp. De grove materie die dit verfijnde zintuig [sensorium] 
nu omhult is een wolk die het innerlijk oog bedekt, en het uiterlijk oog ongevoelig 
maakt voor het zien van de spirituele wereld. Op gelijke wijze is ons binnenoor doof 
geworden voor de geluiden van de metafysische wereld, en onze innerlijke tong is 
verlamd, zodat we de krachtwoorden van de geest die we in een andere tijden konden 
uitspreken, zelfs niet meer kunnen stamelen. Met deze innerlijke zintuigen hadden 
we toen macht over de elementen en over de uiterlijke wereld. De ontsluiting van dit 
spirituele zintuig is het mysterie van de Nieuwe Mens, het mysterie van regeneratie 
en vitale vereniging van God en mens. Het is het meest verheven doel van religie op 
aarde. Die religie heeft als einddoel niets anders dan het verenigen van God met de 
mens, in geest en in waarheid.
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Als we spreken over vrouwen en hun spirituele leven, zou het zinloos zijn om niet 
één van de voor velen van ons zo belangrijke vrouwelijke archetypes te noemen: de 
Moeder. Praten over de Moeder, of het nu het goddelijk vrouwelijke, de wereldmoeder 
of een ander archetype is, roept bij mensen verschillende emoties op vanwege de 
relatie met hun eigen moeder. Als we in mijn workshops de Moeder onderzoeken, 
delen sommige mannen en vrouwen hun onvermogen om het moeder-archetype te 
onderzoeken vanwege de moeizame relatie die zij met hun eigen moeder hebben. 
Juist door deze verwijdering of gespannen verhouding worden ze tot een spirituele 
reis aangezet.

Ons leven op dit fysieke gebied ontstaat uit een wezen in de vorm van een vrouw. Het 
is de eerste kennismaking die we in het leven hebben, en vaak gaat dat niet goed. 
Het kan een patroon van moeizame relaties doen ontstaan, óf met moederfiguren 
óf met vrouwen in het algemeen. Dat lijkt overdreven, maar in ons dagelijks leven 
bestaan we op grond van naam en vorm. Alles waar we mee in contact komen, heeft 
een vorm, en bij die vorm horen gedachten over wat die vorm is, hoe die in ons 
denken gekwalificeerd wordt en wat die kwalificatie emotioneel voor ons betekent. 
Bij die emotie horen vroegere ervaringen, positief of negatief belicht. Het begint met 
de vrouw die ons leven gaf. Dit in aanmerking genomen, is het mogelijk om de naam 
en de vorm van het woord ‘moeder’ te overstijgen om dit archetype te onderzoeken 
vanuit een dieper of meer spiritueel oogpunt?

Het moeder-archetype wordt vaak afgeschilderd met deugden als mededogen, 
zorgzaamheid, vriendelijkheid, bescherming en zelfopoffering. Verscheidene culturen 
vereren deze kwaliteiten in een persoon of een gemeenschap, en vele religies hebben 
een vrouwenfiguur (of meerdere) die wordt (worden) beschouwd als de belichaming 
van zulke eigenschappen. Dergelijke wezens worden vereerd en hun wordt om 
vergeving gesmeekt in tijden van nood. We zien dit bij de Maagd Maria, Kwan Yin of 
bij Tara en Durga, om er een paar te noemen. 

Ons weer verbinden 
met de Moeder 
Ananya Sri Ram Rajan
Ananya Sri Ram Rajan, LPC, NCC* 
is adviseur voor geestelijke gezondheidszorg 
in Aurora, Illinois.

Dit artikel verscheen onder de titel 
Reconnecting to the Mother.

* LPC = licenced professional counsellor; NCC = National Certified 
counsellor. Beide zijn beroepsregistraties in het bijzonder voor 
professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

Tot besluit: Als wij eindelijk de bekwaamheid hebben verworven om in ons leven de 
noodzakelijke rust te vinden waarin onze innerlijke natuur tevoorschijn kan komen, 
en als we dat allemaal samen doen, dan zullen we een ‘kritische massa’ bereiken die 
geest en hart zal drenken in dat zuivere water van LEVEN. Hierdoor zal de zo donkere 
wereld vol conflicten waarin wij nu leven veranderen/transformeren. Deze ervaring zal 
ons door een portaal leiden dat ons verenigt met een wereld die niet ver weg is, niet 
vreemd voor onze eigen natuur, en ‘dichterbij dan onze eigen adem’.

Vertaling: Sabine van Osta

Een pad

Windt het pad de berg op zich helemaal omhoog?

Ja, tot het uiterste einde.

Neemt de dagreis de hele, lange dag in beslag?

Van ochtend tot avond, mijn vriend…

Christina Rossetti, Does the road wind up-hill all the way?
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Als we naar oude beschavingen kijken tonen rotstekeningen 
en beeldjes dat de vorm van de zwangere vrouw werd vereerd 
of aanbeden, omdat de vrouwelijke eigenschap van het leven 
te schenken het overleven van de gemeenschap betekende. 
Bovendien hebben in sommige samenlevingen vrouwen troost 
gevonden in het geloof dat een moedergodin hen zal beschermen 
en leiden als zij zelf moeder worden.

In het denken van de oudheid werd de macht om te scheppen gezien als een vrouwelijke 
eigenschap. De Sanskriet wortel śakt of shak betekent ‘vermogen’ of ‘kunnen’, waarbij 
śakti of shakti het vrouwelijk geslacht heeft, volgens de nieuwe Wereldencyclopedie. 
In het hindoeïstische denken is shakti de creatieve kracht achter de manifestatie; 
zonder haar kan niets ontstaan. Zij wordt gezien als de kosmische kracht die ons 
omgeeft, voortdurend scheppend, onderhoudend en veranderend. Als we vanuit dat 
gezichtspunt kijken, is het begrijpelijk dat deze kracht, in werkelijkheid geslachtloos, 
belichaamd werd door een vrouw. De baarmoeder van de vrouw is de plaats waar in de 
gemanifesteerde wereld leven wordt geschapen, onderhouden en getransformeerd. 
Natuurlijk, als we een stap terug doen om vanuit een breder perspectief te kijken, zit dit 
potentieel vermogen in ieder levend wezen; het gaat er alleen om of de juiste krachten 
samen komen om dat vermogen te helpen zich te manifesteren. Shakti omringt al het 
zichtbare en onzichtbare. Shakti beweegt dingen voorwaarts. Daarom is de dood niet 
het einde van leven, maar alleen een vormverandering. Karma, wat ‘werkzaamheid’ 
betekent, lijkt een andere betekenis aan te nemen. Handelen is altijd mogelijk, het 
gaat er alleen om of de juiste krachten samen komen om dat handelen naar buiten 
te brengen. In de materiële wereld bepalen ons bewustzijn en onze discipline de 
uitkomst van een handeling. Zelfs als we niets doen, doen we nog steeds iets. (Helaas 
is dit een te groot onderwerp om hier te onderzoeken).

In theosofische literatuur zegt H.P. Blavatsky (HPB) in de voetnoten 
van De Stem van de Stilte (op bladzijde 97 van Drie Wegen, één 
Pad, noot 23): De binnenste kamer van het hart heet in het Sanskriet 
brahma poori. De ‘vurige kracht’ is kundalini. Ze vervolgt: ‘Kracht’ 
en ‘Wereldmoeder’ zijn namen voor kundalini, één van de mystieke 
‘yogi-krachten’. Dit is buddhi, opgevat als een actief, in plaats van 
een passief beginsel.  Als we deze opmerking diep op ons in laten 
werken, krijgen we een duidelijker idee van de kracht achter het 
moeder-archetype.

HPB zegt dat brahma poori, het tehuis of verblijf van Brahma, de binnenkamer van 
het hart is, de plaats waar reinheid, liefde, harmonie en alles waar vooruitgang van 
afhankelijk is, leven. Maar dit verblijf is voor de wereldmoeder, die kracht of energie 
die leven in alle gebieden in stand houdt, ook bekend als shakti. Het komt door shakti 
dat Brahma, Vishnu en Shiva überhaupt bestaan! In de menselijke vorm noemen we 
het kundalini, en deze energie is overal en wacht erop om ontdekt te worden. Men 
gelooft dat, als de kundalini in het menselijk lichaam is opgewekt, we resoneren met 
de levenskracht die ons omgeeft. Gelukzaligheid omringt ons en we zijn niet langer 
vervreemd van de Moeder. Wij leven in goddelijke liefde.

Dit alles kan helpen om het verlangen van sommige mensen te verklaren om zich 
te verbinden met dit goddelijke principe door kundalini-yoga te beoefenen of andere 
methoden toe te passen. Deze oefeningen kunnen echter gevaarlijk zijn als zij niet 
op de juiste manier worden gedaan. De zoeker zou beducht moeten zijn als kortere 
wegen naar verlichting worden voorgespiegeld. Helaas richt de New Age-beweging 
van vandaag zich te veel op oppervlakkige spiritualiteit, en onvoldoende op het werk 
dat nodig is om een solide basis te leggen voor het samenstel van denken/lichaam/
geest.

In werkelijkheid kan de energie van het moeder-archetype alleen ontvangen worden 
door een volledig loslaten, en een absoluut ontbreken van ego. Een loslaten van ons 
praten over ‘het zou-moet-kan’, van goed en fout, van categorieën en logica, een 
loslaten van ons geloof in schaamte en schuld is hier nodig. We kunnen gemakkelijk 
geloven dat we dat allemaal te boven zijn, maar net als bij de opgerolde slang onder 
de rots komen dit soort opvattingen boven water als we ze niet hebben verwerkt. Een 
mooie oefening om het gewonde kind in onszelf te helpen is de Moeder te vragen 
om ons te helpen deze wonden te verzachten. De Moeder heeft geen vorm. Het gaat 
meer over je die energie voor te stellen en te gebruiken om jezelf te helen. Hoe meer 
we helen, hoe meer we ons kunnen verbinden met die scheppende kracht.

Om ons weer te verbinden met De Moeder van Al wat is moeten we weer als kwetsbare 
kleine kinderen worden, en onszelf toestaan om alleen te ZIJN. Het is een proces 
waarin ons logisch denken is uitgeschakeld, en ons hart en oren open staan. Zoals al 
gezegd is, kan dit moeilijk zijn voor iedereen die door een vader of moeder verwond 
is. De natuur volgt geen klok. Met een voortdurende oefening om onszelf in de natuur 
tot rust te brengen kunnen we merken dat we als kleine kinderen worden, en aan 
bloemen ruiken in een tuin, kijken naar de magie van een vlinder of gefascineerd 
worden door de grootte van de volle maan. In die toestand worden we getroost door 
de woordloze stem van de natuur, de Goddelijke Moeder.

Uit: Women and Their Spiritual Journey, Theosophy Forward, 3 oktober 2019 
Vertaling: Marianne Plokker
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Interview met Fay van Ierlant 

Inleiding
     
Ieder lid van de Theosophical Society (TS) heeft een eigen, uniek spiritueel 
verhaal. Zo ook Fay van Ierlant, geboren in Tilburg (1930), MMS op het 
Theresia Lyceum en daarna Franse kostschool. Gewerkt als vertaler en 
als toeristenbegeleider, onder andere op Curaçao. Pas later bleek dat 
haar vader veel belangstelling had voor Teilhard de Chardin (jezuïet, 
filosoof, theoloog en paleontoloog, 1881-1955). Dat gaf een bijzondere 
band. Met haar gezin woonde Fay in Spanje, Medan (Indonesië) en op 
de Nederlandse Antillen. In Medan kwam ze de theosoof, edelsmid en 
sieraadontwerper Paul Zwollo tegen, maar toen viel het theosofische 
kwartje nog niet bij haar. In de jaren zeventig van de vorige eeuw 
ontmoette ze op Curaçao Greetje van der Schraaf die yogalessen gaf. 
Greetje, in de jaren tachtig onder andere secretaris van de TVN, wees 
haar op het boek van I.K. Taimni, De Yoga Sutra’s van Patanjali. Gelukkig 
had Curaçao een Joodse boekhandel die dit boek op voorraad had. 

Werk voor de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN)

In 1980 kwam Fay naar Nederland en bezocht daar de zomerschool van de TVN. 
Paul Zwollo herkende haar nog uit Medan. Dit was het begin van een zeer actief 
leven voor de TS, als bestuurslid van het ITC, de TVN en de Europese Federatie 
van de TS. Fay zegt zelf dat ze niet zozeer een bestuur-mens is, maar liever in 
de praktijk werkt. Zo was ze een groot aantal jaren actief met het organiseren van 
lezingen en seminars op het ITC. Velen hebben haar ook daar in die capaciteit 
ontmoet. Vanaf 1988 heeft ze jarenlang op het ITC gewoond. In die periode werd ze 
ook de importeur voor de Adyar-boeken in Europa. Een dergelijk commitment voor 
het werk voor de TS komt helaas te weinig voor. Fay zelf is hiervoor heel dankbaar: 
het heeft haar geestelijk ontwikkeld en ze heeft daardoor veel bijzondere mensen 
ontmoet. 

Contacten en bronnen van inspiratie

Als je verder vraagt naar die bijzondere contacten, dan volgt er een hele lijst. 
Zoals gezegd, dat is één van de mooie dingen van het werk voor de TS. Met name 
Krishnamurti en Radha Burnier (Onze ogen vonden elkaar), P. Krishna (zie foto), 
Linda en Pedro Oliveira hebben een grote invloed gehad. Verder liggen de drie 
dagboeken van Krishnamurti bij Fay onder handbereik. Daarnaast noemt zij De 
Geheime Leer over het ene geestelijke beginsel, uitgedrukt in de materie, waar 
wij deel van uit maken, en Taimni’s wetenschappelijke verhandeling van De Yoga 
Sutra’s van Patanjali. 

Centraal thema; de invloed van de persoonlijkheid

In het gesprek met Fay valt een centraal thema op: het grote belang om de invloed 
van de persoonlijkheid te laten vallen. Alleen dan kan je wellicht de ijlere energie 
bereiken waarnaar de derde doelstelling van de TS verwijst. Het helpt om in de natuur 
te zijn en deze waar te nemen. Niet voor niets beginnen veel van de dagboeken van 
Krishnamurti met een natuurbeschrijving. Ook zijn uitspraak Waarheid is een land 
zonder paden verwijst hiernaar. 

De toekomst 

Fay, nu negentig jaar oud, is een goed voorbeeld van hoe men op hoge leeftijd 
nog alert en spiritueel actief kan zijn: wellicht fysiek wat minder, maar haar geest 
is en blijft scherp, heel belangrijk! Fay leest veel, verwijst graag naar recente 
artikelen, onder andere uit The Theosophist, en onderhoudt nog veel warme 
contacten met theosofische vrienden in binnen- en buitenland. De uitdagingen van 
deze tijd en hun innerlijke betekenis, worden eveneens op de voet gevolgd. Het is 
een moeilijke periode waar we door heen moeten. De wetenschap geeft het aan 
als het Antropoceen, het tijdperk waarin het aardse klimaat en de atmosfeer de 
gevolgen ondervinden van menselijke activiteit. Over de toekomst van de TS is zij 
duidelijk: theosofie gaat over waarheid, en waarheid gaat altijd dóór. Dat we dat 
moeten ontdekken, dat blijft. Dat ontdekken heet geestelijk inzicht, het doel van de 
mensheid. 

Arend Heijbroek
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B e s t u u r s t a f e l B e s t u u r s t a f e l
met beelden van theosofen wereldwijd die allemaal de zin We are all in this 
world together! uitspraken. De TS in Amerika verzorgt webinars, en de TS in de 
Filipijnen verzorgt via het internet geleide meditaties waar ook veel Nederlanders 
aan deelnemen. Op 16 april vond via het internet de Wereldwijde vijf minuten  
stilte plaats, de Global Silent Five Minutes. Het thema was Samenkomen om 
de wereld te helen, en tijdens de huidige pandemie heilzame, positieve energie 
te verspreiden over de wereld. Het initiatief ging uit van diverse spirituele 
organisaties, waaronder de Theosophical Society.

Zoekt u op dit moment een bepaald boek bij uw specifieke studies? Onze 
Theosofische boekhandel Adyar kan gewoon uw bestelling per post laten 
bezorgen! 

De TVN wenst u en de uwen heel veel sterkte in deze heftige tijden: laten we, 
ONE!,  echt Omzien naar elkaar, in de hoop dat we elkaar op een later moment 
weer veilig en gezond persoonlijk kunnen ontmoeten.

In deze periode van quarantaine en voor velen gedwongen eenzaamheid leven 
we vanzelf meer met onze gedachten. Dat geeft de gelegenheid te werken aan 
ons mentale leven, een vereiste op het pad van spirituele ontwikkeling, want 
we scheppen ons leven en ons karma hoofdzakelijk door onze gedachten. Zo 
ontstaan onze gewoonten, en uit onze gewoonten ontstaat ons karakter. 

Hier volgen tien suggesties om goede gewoonten te vormen, daardoor voortgang 
te maken op het pad, en vrede in je omgeving te brengen.

1. Ontwikkel kalmte en zelfbeheersing. Geef niet toe aan drift en boze reacties.
2. Wees vreugdevol, blij om het vanzelfsprekend goede dat ons altijd omringt. 

Vermijd sombere gedachten die leiden tot depressie.
3. Wees de baas over je gedachten, en niet omgekeerd: laat je niet op 

sleeptouw nemen door ongewenste, schadelijke gedachten.
4. Koester de blijde herinneringen, laat je niet in de put drukken door te veel 

de smartelijke herinneringen op te halen. Het verleden is immers voorbij. 
Verlam jezelf ook niet met overdreven berouw.

5. Ontwikkel moed. Wees voor niets en niemand bang.
6. Haat wordt niet uitgebannen door haat, maar alleen door liefde.
7. Schenk liefdevolle aandacht en vriendelijkheid aan alle wezens.
8. Wees altijd mild en welwillend.
9. Beheers ten allen tijde je tong. Kwets niet met woorden, wees niet sarcastisch. 
10. Spreek geen kwaad van anderen.

Wim Leys, voorzitter 

Van de bestuurstafel – juni 2020

Omdat dit jaar de Algemene Leden Vergadering 
van de TVN op 6 juni 2020 niet kon doorgaan heb 
ik u niet bij kunnen praten over het volgende: Els 
Rijneker (foto links) gaf bij mij aan per ALV 2020, 
na ruim twintig jaar, terug te willen treden als 
redactielid van Theosofia. Dit juni-nummer is dan 
ook haar laatste bijdrage aan ons kwartaalblad. 

Wij zijn haar heel dankbaar voor al het werk. Het hoofdbestuur heeft Marianne 
Plokker (foto rechts) bereid gevonden om haar taken over te nemen. 

Geen wit middenblad met activiteitenagenda in Theosofia dit keer! Bij het 
voorbereiden van dit juni-nummer zit Nederland nog volop in de ‘intelligente 
lockdown’ vanwege het Covid19 of coronavirus. Op advies van het rijksinstituut 
van volksgezondheid en milieuhygiëne (RIVM) en de daaropvolgende besluiten 
van de regering zijn alle bijeenkomsten tot nader orde geannuleerd, dus ook 
de theosofische. Dat geldt ook voor onze loges, centra en helaas óók voor 
de internationale seminars Exploring the Powers Latent in Humankind, en 
Spiritual Powers in Humankind met Trân-Thi-Kim-Diêu, evenals voor onder 
andere het Europese Congres Healing Oneself, Healing the World in York. We 
ontvingen inmiddels het bericht dat de nieuwe datum 2 tot 7 augustus 2021 
zal zijn. Daaronder stonden overigens hartverwarmende wensen van diverse 
internationale bestuursleden. 

Ons advies is om sowieso de nieuwsbrieven goed te blijven volgen, en steeds 
op websites te checken wat in deze periode georganiseerd kan worden, en op 
welke manier. Ook kunt u even bellen naar het achterin Theosofia vermelde 
telefoonnummer van uw loge of centrum. 

Staat ons theosofische werk nu stil? Integendeel! Dit lijkt hét moment om 
onze broeders effectief bij te staan door de handen uit de mouwen te steken. 
Veel mensen hebben juist nu veel behoefte aan concrete hulp, aan contact 
en vriendelijke woorden, in onze nieuwe ‘anderhalvemetersamenleving’, of 
gedwongen door isolement of quarantaine. Laat u zich vooral ook op creatieve 
ideeën brengen door het TVN-project Omzien naar elkaar of ONE. Voor meer 
informatie mail: guidolamot@gmail.com 

Werkelijk, dit is HET moment voor theosofie in de praktijk, want de mogelijkheden 
liggen open voor stilte, inkeer en meditatieve studie! Op het internet is veel 
te beleven. Op onze website zijn opnames te zien van in Naarden gefilmde 
bijeenkomsten, onder andere met Martin Leiderman en Kurt Leland. Onze 
Internationale President Tim Boyd had weer een prachtige videoboodschap 
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Secretariaat, Uitgeverij en
Theosofische boekhandel 
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam 
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:
Theosofische Vereniging
in Nederland  
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur

Hoofdbestuur
Wim Leys (voorzitter) 
06 3374 0008
Guido Lamot (vicevoorzitter)
Simone Chandler (secretaris)
Frans Meijer (penningmeester)
Margreet Meek-Mennega (lid)

Lidmaatschap
Contributie € 74,-  
(incl. Theosofia) 
gezinsleden € 37,- 
(zonder Theosofia) 

Aanmeldingsformulieren 
zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar of via de 
website. 

Betalingen 
t.n.v. Theosofische Vereniging 
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN: 
NL31 INGB 0000 1919 10 
BIC: INGBNL2A

Internationaal
Theosofisch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121 
E-mail:
info@itc-naarden.org 
Website: 
www.itc-naarden.org

België
Geuzenplein 8
B-1000 Brussel
Sabine Van Osta (voorzitter)
0032 486 631 997 
E-mail: 
president@ts-belgium.be

Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek

Marian van der Pijl, M.Rossaartpad 8, 3813 CV Amersfoort
E-mail: amersfoort@theosofie.nl - 033 480 5653
Bijeenkomsten: bovenzaal Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
Contact: Mw. M. Polman - E-mail: logeamsterdamtvn@xs4all.nl
Website: amsterdam.theosofie.nl
Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - E-mail: apeldoorn@theosofie.nl 
055 522 1983 - Website: apeldoorn.theosofie.nl
Bijeenkomsten: Boeksalon boven Boekhandel Hijman Ongerijmd, 
Grote Oord 15, 6811 GA Arnhem 
zij-ingang avonden: Varkensstraat 24, 6811 GA Arnhem
Contact: Ineke Vrolijk - E-mail: inekevrolijk@hetnet.nl
026 351 5355 - Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Achterweg 23, 7874 TM Odoornerveen
E-mail: assen@theosofie.nl - 0591 785332 of 06 2847 9127
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Bijeenkomsten: Laan van Meerdervoort 1A - 2517 AA Den Haag
Contact: Jaap Trouw - E-mail: tvndenhaag@gmail.com 
070 397 5071 - Website: www.theosofiedenhaag.nl
Maya Vuyck, Grevelingen 18, 5704 EJ, Helmond 
E-mail: maja.sietsma@gmail.com - 0492  510285
Marjan Snakenborg, Kerkeweg 32, 9917 PJ  Wirdum, 
E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com - 0596 203476
Website: www.loge-groningen.blogspot.nl
Bijeenkomsten: Rijksstraatweg 628 - 2026 RH  Haarlem
Contact: Dhr. A Robinson - E-mail: arthurrbsn30@gmail.com
023 532 3193 - Website: haarlem.theosofie.nl
Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC  Wolvega,  0561 614 067
Klaartje ten Berge - E-mail: naarden@theosofie.nl - 035 698 1811
Bijeenkomsten: Hatertseveldweg 284 - 6532 XX Nijmegen
Contact: Annette Leenders-Siebers - E-mail: nijmegen@theosofie.nl
024 377 2951 - Website: www.theosofienijmegen.wordpress.com
Bijeenkomsten: Provenierssingel 41, 3033 EG Rotterdam
Contact: Piet Peters - E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl - 078 6130 003
Bijeenkomsten: Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
Contact: Marijke Ahsmann - E-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com
06 3636 4873 - Website: utrecht.theosofie.nl
Saskia Campert, Vrijheidslaan 10, 4484 RE Kortgene
E-mail: zeeland@theosofie.nl  - 0113 854243
Website: zeeland.theosofie.nl
Bijeenkomsten: Enkstraat 44 - 8012 TX Zwolle
Contact: Mw. C. Kerssen - E-mail: c.kerssen@online.nl - 06 4146 9767

Amersfoort (l,b): 

Amsterdam (l,b): 

Apeldoorn (c): 

Arnhem (l,b):

Assen (c):

Den Haag (l,b): 

Eindhoven (c): 

Groningen (l,b): 

Haarlem (c):

Leeuwarden (c,b): 

Naarden (l,b): 
Nijmegen (c):

Rotterdam (l,b): 

Utrecht (l,b):

Zeeland (c,b): 

Zwolle (l,b): 

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen 
E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be - 0032 476 879 968
Website: www.logewittelotus.be
E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be & info@logewittelotus.be
0032 486 631 997 & 0032 476 879 968
E-mail: loge.open.paradigma@ts-belgium.be
Bijeenkomsten: Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
E-mail: info@ts-belgium.be
Bijeenkomsten: 
Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68, B-9030 Mariakerke
E-mail: tak.vrede@ts-belgium.be  - Website: theosofiegent.be

Adressen België:
Antwerpen
Loge Antwerpen (l,b):
Witte Lotus (l,b):

Open Paradigma (l,b):
Brussel (l,b):

Gent
Tak Vrede (l):

Adressen Theosofische Vereniging The Theosophical Society (Adyar)
The Theosophical Society (TS) is op 17 november 1875 te New York

opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar 
internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India, en is actief in zestig landen;
de Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.

Om verwarring met andere theosofische groepen te voorkomen wordt in Theosofia 
achter de officiële naam ‘The Theosophical Society’ tussen haakjes ‘(Adyar)’ vermeld.

The Theosophical Society (Adyar) bestaat uit studenten die bij iedere religie
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen

dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag), 
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,

dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze
overtuiging, dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten

van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, 

maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar waarheid. 
Zij zijn van mening dat waarheid gevonden kan worden door studie, door reflectie,

door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. 

Zij zien waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,
niet als een dogma dat wordt opgelegd door een autoriteit.
Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn

van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan,
en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. 

Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn,
niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 

Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de goddelijke wijsheid. 

Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te
veroordelen, om goddelijke wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen

ertoe te bekeren. Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord. 

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofie biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de 
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. 

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die 
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde 

heeft. Theosofie geeft de wereld de wetenschap van de geest terug, 
door de mens te leren de geest te zien als zijn werkelijk zelf,

en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen

betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de TS bestuderen deze waarheden, en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Renovatie van de Garden of Remembrance op het ITC in Naarden

De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

Het dienen van de mensheid 
door het ontwikkelen en verwerkelijken 
van een zich steeds verdiepend inzicht 
in de eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid 
en spirituele zelf-transformatie.

De doeleinden: 

Het vormen van een kern van de universele 
broederschap der mensheid zonder onderscheid 
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en
van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?
Scan de QR code hiernaast
of ga naar 
www.theosofie.nl/tijdschrift-t/tijdschrift-t-editie-2020/juni/T
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