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Het dienen van de mensheid door het ontwikke-
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verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spiri-
tuele zelf-realisatie en de eenheid van alle le-
ven. 
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The Theosophical Society 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 
1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, Wil-
liam Quan Judge en anderen.  
Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), In-
dia. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org 

 

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internatio-
naal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.  
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org 

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofd-
zetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.  
Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en 
studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken 
over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te bren-
gen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. 

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  

Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-belgium.be, alsook op de 
website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

                                    Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Puurs-Sint-Amands 
Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 
Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  - tnv Loge Witte Lotus FV  
Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 
E-mail: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
Deelname in de kosten activiteiten: 

Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende aanwezigheid 

Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 

 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  

 

Vrijheid van denken 
De Theosophical Society 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 gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Me-
ningen 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 de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen. 
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per, meer verfijnd en geheiligd zelf dat er voort-
durend naar streeft om vrij te worden van de 
boeien van egoï sme (dat door het lagere zelf 
wordt voortgebracht) en een helder licht uit te 
stralen. We kunnen en moeten trouw zijn aan 
dat ware zelf en dan kunnen we zeker niet on-
waarachtig zijn tegenover wie dan ook. 

Het motto van de Theosofische Vereniging is:  

‘Er is geen godsdienst hoger dan waarheid’.  

En hier wordt waarheid beschouwd als een an-
der woord voor die realiteit, voor dat wat is - 
DAT met hoofdletters. Mevrouw Blavatsky 
schrijft: 

Er is één Absolute Werkelijkheid – een Alom-
tegenwoordig, Eeuwig, Grenzeloos en Onver-
anderlijk Principe, waarover elke bespiege-
ling onmogelijk is daar ze boven het mense-
lijk denkvermogen uitstijgt en door een men-
selijke uitdrukking of vergelijking alleen 
maar nietiger zou kunnen lijken dan het is. 
Het gaat het bereik van het denken te boven 
– in de woorden van de Mandoerya 
Upanishad ‘ondenkbaar en onzegbaar’. 

Dus we kunnen de Waarheid, of de Absolute 
Werkelijkheid nooit in haar uiterste essentie 
kennen. Maar deze Waarheid beweegt zich in 
neerwaartse richting en komt tot manifestatie, 
neemt de vorm van een Logos aan, wordt tot 
mensheid, en maakt het zo mogelijk haar te be-
naderen en tot op zekere hoogte te kennen. 

Hoe zouden wij deze Waarheid dan kunnen be-
vatten? Krishnamurti zegt: ‘Waarheid is een land 
zonder paden’, wat wil zeggen dat waarheid niet 
door bepaalde vastliggende gedragsregels kan 
worden benaderd. Geen georganiseerde religie 
of geloofssysteem kan ons naar de waarheid lei-
den omdat de meeste daarvan zich aanmatigen 
de machtige Werkelijkheid in een bekrompen 
stelsel van leerstellingen en dogma’s te wurmen 
en zo proberen gezag over ons te krijgen en onze 
gehoorzaamheid af te dwingen. 

Hoe kunnen we dan wel die ongrijpbare waar-
heid vinden? Door te leven en te lijden zullen we 
zeker aspecten ervan ontdekken; door leed kun-
nen we, wanneer we het met liefde en zonder 
verzet accepteren, veel wijsheid verwerven en 
dat kan leiden tot enig begrip van de Waarheid 
zoals die in onze levens door de wet van karma 

Wat is Waarheid? 
Elsie Hamilton 

‘Wat is Waarheid’? is een vraag die Pilatus 
naar men zegt al meer dan tweeduizend 
jaar geleden stelde. 
Als kind horen we veel over ‘waarheid’. 
We worden voortdurend aangespoord ‘de 
waarheid’ te vertellen en geen uitvluchten 
te bedenken of te liegen om onder bepaalde 
vervelende gevolgen uit te komen. Wanneer 
we wat ouder worden komen we met my-
then in aanraking en dan moeten we er wel 
zeker van zijn dat we niet zo vastzitten aan 
het gebruikelijke begrip waarheid dat we 
denken dat mythen en legenden onwaarhe-
den vertegenwoordigen, terwijl ze ons de 
waarheid juist in de vorm van allegorieën of 
in een verhaalvorm aanbieden. 

 

Wanneer we tot adolescenten 
opgroeien vinden we bij John 
Keats: ‘Schoonheid is waarheid, 
waarheid is schoonheid, dat is 
alles wat je weet op aarde en 
ook alles wat je hoeft te weten.’ 
Dit zet ons denken aan om 
waarheid in een groter en dui-
delijker perspectief te gaan 
zien. 

Deze betekenis van waarheid is momenteel tot 
een filosofisch denkbeeld geworden. Polonius 
zegt in Shakespeare’s Hamlet: 

Wees boven alles trouw aan jezelf, en dan 
kun je niet oneerlijk tegen wie dan ook 
zijn; dat is net zo zeker als dat de nacht 
volgt op de dag. 

Omdat we weten dat Polonius graag in orake-
len spreekt en dat ware wijsheid hem soms 
ontbreekt, moeten we deze vermaning nauw-
keurig onder de loep nemen. 

Want wanneer we trouw aan onszelf moeten 
zijn, hoe moet dat ‘Zelf’ dan wel zijn? Als het 
deugdzaam is, is alles in orde, maar zo niet, wat 
voor waarde heeft het dan om er trouw aan te 
blijven? Als we met dit zelf ons ware zelf be-
doelen en niet ons kleine ikje, dan kunnen en 
moeten we daaraan trouw zijn.  

Wanneer we dat gaan inzien zijn we tot vol-
wassenen gerijpt en zien we dat we een lager 
en een hoger zelf hebben; dit laatste is een die-
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tot uitdrukking komt. Jezus zegt in het evange-
lie van Thomas: ‘Gezegend is hij die geleden 
heeft, want hij heeft het Leven gevonden’. Velen 
van ons proberen zich af te schermen tegen het 
lijden, een buffer te plaatsen tussen onszelf en 
juist die kans die leed ons geeft. We staan niet 
open voor het leven in al haar vormen met haar 
vreugden en haar leed en zo kunnen we niets 
van werkelijke waarde te weten komen, en on-
dertussen blijven we ingekapseld. We zullen 
moeten leren kwetsbaar te zijn. 

Een andere manier om de Waarheid te zoeken 
is door zowel naar binnen te kijken als naar alle 
schoonheid om ons heen in de natuur, in de mu-
ziek en in de kunst. We kunnen onszelf zo ont-
dekken, vaak verborgen onder een dikke laag 
waardeloze rommel, door naar binnen te kij-
ken. En weer zegt Jezus in het Evangelie van 
Thomas: 

Het koninkrijk is binnen en buiten uzelf. Als 
ge uzelf zult kennen, zult ge gekend worden 
en dan zult ge weten dat ge zonen van de 
Levende Vader bent. Maar als ge uzelf niet 
kent zult ge in armoede leven en zult ge ar-
moede zijn. 

Hij zegt ook: ‘ 

Ken wat binnen uw gezichtsveld ligt, en wat 
verborgen voor u is zal u onthuld worden’.  

St. Augustinus kwam op een punt in zijn leven 
waar hij zich realiseerde dat er ondanks al zijn 
vreugden toch iets ontbrak. Hij keek bij zichzelf 
naar binnen en zei toen: 

‘Pas laat heb ik U liefgehad, O Schoonheid, 
die zo oud en tegelijkertijd zo nieuw is; pas 
laat heb ik U liefgehad. Gij was in mij maar 
ik was daarbuiten; en ik zocht U daarbuiten 
en in mijn eenzaamheid wierp ik mij op de 
liefelijke dingen die Gij hebt gemaakt. 

Gij was in mij en ik was niet met U, ik werd 
door die dingen van U afgehouden.’ 

We kunnen waarheid ook zoe-
ken door te werken aan de la-
gere, ons welbekende aspec-
ten van het zelf en hen ge-
schikt te maken om iets van 
die Waarheid te ontdekken. 
Mevrouw Blavatsky raadt ons 
aan te werken aan: 

Een zuiver leven, een open denkvermogen, 
een rein hart, een vurig verstand, een onge-
sluierd geestelijk inzicht, een broederlijk ge-

voel voor allen, bereidheid om lering te geven 
en te ontvangen, een moedig verdragen van 
persoonlijk onrecht (en dat kon zij weten!), 
een dapper opkomen voor onze beginselen, 
verdediging van hen die ten onrechte worden 
aangevallen en het oog voortdurend gericht 
op het ideaal van menselijke vooruitgang en 
volmaking welke de geheime wetenschap ons 
toont, dat zijn de gulden treden waarlangs wij 
vermogen op te stijgen tot de tempel van God-
delijke Wijsheid. 

De beste manier om Wijsheid te vinden, of we nu 
Christen, theosoof of agnosticus zijn, is het be-
wustzijn opheffen tot een hoger niveau dan dat 
van het dagelijks leven, waar we in een flits e e n 
kunnen zijn met dat wat is, met Waarheid, met 
Werkelijkheid. Dyonysius, lid van het hoogste ge-
rechtshof in het oude Athene, noemt het ‘het ho-
gere vermogen’ dat het voor een mens mogelijk 
wordt ‘om met Hem die volkomen onkenbaar is 
verenigd te worden; en zo kan de mens door niets 
te weten, dat wat boven zijn verstand uitgaat, ken-
nen’. De onkenbare of ongekende God of Waar-
heid is ‘dichterbij dan de adem, dichterbij dan de 
handen en voeten; meer binnenin ons dan we zelf 
zijn.’ 

Waarheid moet je vinden door je eigen denken en 
ervaringen – door het denkvermogen open te 
stellen en het bewustzijn op te heffen tot het ni-
veau van inzicht, sensitieve gewaarwording, intu-
ï tie, tot het buddhisch niveau. Dan zul je ontdek-
ken dat alle eenzijdige en gedeeltelijke waarhe-
den tot e e n harmonisch geheel zijn samenge-
smolten. Dualiteit en polariteit werken alleen op 
het gewone, dagelijkse niveau van menselijk 
functioneren, maar in deze nieuwe dimensie heb-
ben ze geen waarde, zijn niet actief. Ze zijn plot-
seling verdwenen en in hun plaats is een toestand 
van tegelijkertijd zien en begrijpen gekomen, een 
toestand waar alles e e n is; e e n Waarheid, e e n 
fundamentele, overweldigende waarheid van Dat 
wat Is; waar de ene grote geest alles in dit uitge-
breide universum tot e e n machtig geheel ver-
enigt en samenvoegt. 

We hebben alleen maar een open hart, een open 
denkvermogen nodig, ‘zo open als een wolkenlo-
ze hemel’ zoals Krishnamurti zegt. 

Radha Burnier vertelt ons: 

Een open denkvermogen is ontvankelijk en 
gevoelig. Het is altijd bezig te leren. Zolang er 
kant-en-klare ideeën, vooroordelen of wensen 
bestaan, is er geen open denkvermogen. 
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Het staat klaar om dingen steeds opnieuw te 
onderzoeken; dan zal het van iedere erva-
ring, hoe klein ook meer van de Waarheid in 
zich opnemen. 

Waarheid, zoals wij die allen 
aannemen en begrijpen, moet 
niet worden gezien als iets 
dat vastligt. We kunnen nooit 
zeggen, ‘ik heb de waarheid 
gevonden’ omdat ze altijd 
vo o r ons ligt. Alles wat we 
met zekerheid kunnen zeg-
gen is: ‘Ik heb weer een as-
pect van de Waarheid ont-
dekt, dat voor mij op dit mo-

ment in mijn leven van waarde is’. Wat Waar-
heid in essentie is, weten we niet. Het Tibetaans 
Dodenboek zegt: 

Waarheid is niet iets wat een begin of een 
einde heeft, zij is waarlijk eeuwig. In haar 
aard is zij altijd vol van alle mogelijkheden 
en wordt beschreven als het grote licht en 
de grote wijsheid, welke haar licht over 
alles laat 0schijnen, waar en alwetend. 

Haar ware aard is die van een open denk-
vermogen, eeuwig vreugdevol, het ware 
wezen van de dingen, zuiver, kalm, onver-
anderd en daardoor vrij vol deugden en 
Buddhi-eigenschappen, talrijker dan er 
zandkorrels in de Ganges zijn, goddelijke, 
oneindige onveranderlijke en onbeschrijfe-
lijke eigenschappen. 

Maar in ons leven van nu, op dit niveau van ons 
functioneren, zullen we de Waarheid op ver-
schillende momenten ervaren en bij iedere gele-
genheid zal het een andere waarheid lijken, 
want wij kunnen alleen leren door wat wij zijn 
op een bepaald moment van geestelijke ontwik-
keling. Ee n ding is echter zeker: de Waarheid 
opent zich voor onze ogen steeds meer en hoe 
wonderbaarlijk zij steeds ervaren wordt, hoe zal 
het zijn als we, tenslotte, op het punt van onze 
volle wasdom zijn gekomen? Het heeft geen zin 
hierover te speculeren; we weten alleen dat zij 
zich dan aan ons zal voordoen als wondermooi, 
een Werkelijkheid zoals we ons die nog niet 
kunnen voorstellen. 

Ontwikkeling en groei 

Alleen al te weten dat we deel uitmaken van die 
Werkelijkheid is adembenemend. We zijn voort-
durend in wording, bezig ons te ontwikkelen, de 
Waarheid dus ook. Wij kunnen haar niet inper-

ken door welke menselijke definitie dan ook, 
zelfs niet door die van schoonheid, zoals Keats 
ons wil laten doen, want zij is onkenbaar en 
daardoor niet te beschrijven behalve in momen-
ten van mystiek e e n-zijn, in toestanden van ho-
ger bewustzijn. 

Zo opwindend is dit proces van groei, vaak beet-
je bij beetje , maar ook wel met plotselinge flit-
sen van waarneming; alsof er een deur wordt 
geopend naar een nieuw uitzicht op de Waar-
heid; alsof een gordijn wordt opengetrokken om 
meer van het verblindende licht te onthullen. Het 
is ook een troostrijke gedachte dat ons zoeken 
naar Waarheid niet afhankelijk is van ons fysieke 
lichaam en wat daarmee mis kan gaan; en even-
min van onvoorspelbare emoties en angsten. De-
ze worden alle verteerd door ontluikend inzicht. 
Met vallen en opstaan leren we langzaamaan ook 
dat we telkens reï ncarneren om zoveel mogelijk 
van de Waarheid te ontdekken. We krijgen, om 
met William Wordsworth te spreken, steeds 
meer zicht op ‘het leven binnenin de dingen’, op 
de Werkelijkheid, op het Absolute, op de Waar-
heid; en we worden geleidelijk getransformeerd 
door wat we ontdekken. Radha Burnier zegt: 

Als we ons bewust worden van de Waarheid 
verandert dat ons hele leven en al onze rela-
ties. Wanneer we ons niet alleen van de vorm 
en het uiterlijk van de dingen, maar ook van 
hun ware innerlijke aard bewust worden, is 
er liefde; dan zijn we met alles begaan en 
dragen er zorg voor. Als we dat inzicht mis-
sen, zien we alleen maar een doel dat steeds 
verandert al naar gelang van onze wensen 
en conditioneringen van het moment en dan 
kunnen we verwoestend bezig zijn en chaos 
scheppen. Daarom is ons zoeken naar Waar-
heid niet iets dat ver van ons af staat en ab-
stract is. Het is het meest praktische van al 
ons streven. 

Verder zegt zij: 

Wij moeten ons richten op waarheid die 
transformeert, die onze geest van zijn egoïs-
me bevrijdt; aan steriele kennis hebben we 
niets. Er is geen boek dat de ervaring van de 
Waarheid kan vervangen. Er bestaat geen 
‘Woord van God’, want dat moet in het diepst 
van ons hart worden gevoeld, en niet uit een 
boek worden gehaald. 

Daarom kunnen we, om de Waarheid te zoeken 
op onze pelgrimstocht, op de volgende wijzen te 
werk gaan: 1e door alle soorten lijden, zoals die 
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tot ons komen te accepteren, zodat we ervan 
kunnen leren; 2e door bij onszelf naar binnen te 
gaan en ons werkelijke, eeuwige zelf te vinden 
dat waarlijk wijs en wonderbaarlijk is, door ons 
innerlijk leven zo te ontwikkelen dat het gezui-
verd wordt. Jezus zegt: ‘Als ge voortbrengt wat 
in u is, zal dat wat ge voortbrengt u redden. Als 
ge niet voortbrengt wat in u is, zal dat wat ge 
niet voortbrengt u vernietigen’. En 3e het beste 
van alles: door ons bewustzijnsniveau zo op te 
trekken dat we Waarheid als een directe erva-
ring kennen, in plaats van er alleen maar kennis 
over te hebben. Dat is wat transformeert, niet 
alleen maar kennis. 

Laat ons daarom geen tijd meer verspillen door 
achterover te leunen en te wachten op verleide-
lijke genoegens die op ons afkomen, of zelfs op 
geluk. Vreugde die echt telt kan alleen maar in 

ons worden geboren als gevolg van ons waarne-
men van de Waarheid. En vreugde hangt niet af 
van de uiterlijke gebeurtenissen in ons leven - 
wat niet wil zeggen dat zij geen rol spelen in ie-
ders verlichting. Het zien van de schoonheid in 
de natuur, bijvoorbeeld, het horen van mooie 
muziek, het kennen van geestverwanten, dit alles 
sleept ons mee en verdiept ons openstaan voor 
die vreugde; en uit die vreugde komt ons be-
wustzijn van dat wat we Waarheid noemen 
voort; want in feite zijn het twee aspecten van 
hetzelfde geheel. 

Uit: The Theosophist, februari 1998 
Vert.: Corrie Blaak - Theosofia juni 2000 
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De aard van stilte 
Surendra Narayan 

In de leringen van de groten is de noodzaak 
van stilte op verschillende niveaus van be-
wustzijn altijd benadrukt. Met betrekking tot 
spreken heeft een leraar gezegd: ‘stilte is be-
teugeling van spraak.’ 

Het theosofisch juweeltje, Aan des Meesters 
voeten, adviseert ons het volgende: 

‘Het is goed weinig te spreken; beter nog niets 
te zeggen, tenzij u er geheel zeker van bent 
dat wat u wilt zeggen waar, vriendelijk en hel-
pend is.’ 

Dan gaat het verder: 

‘Eén opsomming van de vereisten geeft ze al-
dus: weten, durven, willen en zwijgen; en de 
laatste van de vier is de moeilijkste van alle.’ 

Hier kunnen wij denken aan dat bekende inci-
dent in het leven van de Boeddha toen iemand, 
terwijl hij een betoog hield, begon de Boeddha 
te verwensen met vreselijke vloeken, maar de 
Boeddha, die kalm bleef onder die stroom ver-
wensingen, vroeg hem na afloop alleen: ‘Vriend, 
wat gebeurt er met een geschenk wanneer het 
niet wordt aanvaard door de persoon voor wie 
het is meegebracht?’ Het licht van Azie  van Sir 
Edwin Arnold maant ons: ‘beheers de lippen alsof 
zij paleisdeuren waren, waarachter de Koning 

huist; laat alle woorden kalm en eerlijk en beleefd 
zijn, daardoor winnen ze aan kracht.’ 

Een ander bewustzijnsniveau heeft te maken 
met onze gedachten en gevoelens. Stilte van on-
ze gedachten en gevoelens betekent ook dat wij 
kalm en onverstoorbaar blijven bij wat er ge-
beurt of tot ons komt van buitenaf. Het kan een 
uitbrander zijn, of een gevoel dat wij niet vol-
doende gewaardeerd of bedankt worden of zelfs 
genegeerd worden, dat ons niet gevraagd wordt 
te spreken op een gelegenheid of bijeenkomst; 
misschien zelfs dat wij niet gelukgewenst wor-
den op onze verjaardag of jubileum. Trots en 
arrogantie worden grote hinderpalen bij het 
ontwikkelen en handhaven van de stilte van on-
ze gedachten en gevoelens. In haar boodschap 
aan de Amerikaanse Sectie in 1889 waarschuw-
de Madame Blavatsky: 

‘Er zijn veel energieke leden van de Theosofische 
Vereniging die willen werken en die hard willen 
werken. Maar de prijs voor hun hulp is dat al het 
werk op hun manier moet gebeuren en niet op die 
van iemand anders. En als dit niet gebeurt, zak-
ken ze weg in apathie of verlaten zij de Vereni-
ging, waarbij zij luidkeels roepen dat zij de enige 
ware theosofen zijn.’ 

Soms bevatten zelfs grappige reclames op de 

 



televisie een serieuze boodschap, zoals die 
waarin een man, terwijl passagiers dringen om 
een plaats te vinden in een overvolle bus, tegen 
een andere man roept, ‘Waarom gaf u mij een 
duw?’ En de ander antwoordt, ‘Ik gaf u geen 
duw, maar zelfs al had ik dat gedaan, waarom 
pakte u hem dan aan?’ Jammer genoeg pakken 
we zulk ‘geduw’ aan en bergen we het graag en 
gretig op in ons denken en gaan we door met 
mokken en lijden. 

Zoals een Leraar eens heel verstandig opmerk-
te: ‘De functie van de hersenen is opnemen, maar 
het zijn uw hersenen, die net als uw bandrecor-
der functioneren. Stop de opname wanneer ie-
mand u vleit of bekritiseert met scherpe, onvrien-
delijke woorden. Dit zal u lange tijd geluk in uw 
leven brengen!’ 

Stilte, of een aspect ervan dat kalmte genoemd 
wordt, ontstaat ook door het begrijpen van de 
Wetten der Natuur. Deze Wetten zijn onveran-
derlijk en onpartijdig en daarom heerst er 
rechtvaardigheid, absolute rechtvaardigheid bij 
de uitwerking van deze Wetten. Men voelt hier 
de verleiding een inspirerende tekst van Annie 
Besant aan te halen: 

‘Hij weet dat wat hem ook overkomt in het leven, 
van zijn eigen makelij is in het verleden. En dus is 
zijn houding er één van afwezigheid van ver-
wijt… hij krijgt de aanmoediging zich te herinne-
ren dat de schuld die eens betaald wordt, voor 
altijd betaald is… Elke karmische schuld die hij 
betaalt, wordt voor altijd uit het kasboek van het 
leven geschrapt. En zo komt het dat hij rustig 
wordt ook als hij pijn lijdt, want de innerlijke 
mens is tevreden met de Wet.’ 

Men zou kunnen zeggen dat, in essentie, de stil-
te verstoord wordt wanneer wij ertoe neigen 
ons te identificeren met onze voertuigen – de 
fysieke, astrale en mentale lichamen en hun ei-
genzinnige begeerten. Daarin ontstaat een on-
derscheid tussen ‘mij’ en ‘u’, mijn behoefte en 
die van u, mijn voorkeur en afkeer en die van u, 
en van mijn interesses, geluk, eisen en verlan-
gens. Zoals de Boeddha het formuleerde: ‘Voor 
iemand die zich vastklampt, bestaat er beweging, 
maar voor iemand die zich niet vastklampt is er 

geen beweging.’ 

De leringen gaan verder en voegen eraan toe dat 
zelfs een fijner gevoel of emotie zoals zich aan-
getrokken voelen tot sommigen of allen een 
‘roersel is van dorst, misschien dorst in zijn meest 
nobele vorm.’ En op de vraag wat er overblijft als 
alles dat de aard heeft van toeneiging wordt 
weggenomen, is het gegeven antwoord: 
“Vriendelijkheid blijft er over, zuivere vriendelijk-
heid”. 

Vriendelijkheid is liefde die gezuiverd is door 
inzicht vanuit de droesem van verlangen en ge-
hechtheid. 
Opperste stilte daagt wanneer wij ons zuivere 
zelf beginnen te begrijpen, ‘de geest binnenin ons 
hart’, en daarin trachten te leven. Dat zelf is onze 
ware aard, verenigend en altijd harmonieus. 
Zulk begrip ontstaat door onderscheidingsver-
mogen tussen het werkelijke en het onwerkelij-
ke, het permanente en het voorbijgaande, het 
blijvende en het veranderlijke, het zelf en het 
niet-zelf. Waakzaamheid en voortdurend besef 
zijn aangewezen als de gidslampen. Dingen en 
gebeurtenissen ‘wijs zien’ is een andere manier 
om dezelfde aanwijzing te formuleren. 

J. Krishnamurti moedigt ons aan: 

‘U moet zich vlammend bewust zijn, bewust van 
uw spreken, van uw snobisme, van uw angsten, 
uw bezorgdheid, uw schuldgevoel. En wanneer u 
sterft voor al deze dingen dan ontstaat uit dat 
denken de schoonheid van de stilte.’ 

Hij licht het belang hiervan op ons dagelijks le-
ven verder toe en zegt: 

‘In het licht van die stilte kunnen alle handelingen 
plaatsvinden, het dagelijks leven… en men vraagt: 
“Is het mogelijk te functioneren in deze wereld 
met dit enorme gevoel van stilte?” … Wanneer 
men die vraag stelt, scheidt men stilte van hande-
ling. Daarom is het een verkeerde vraag… u weet 
wel, het is als een trommel die strak gespannen 
staat, en wanneer u er op slaat geeft hij u de juiste 
toon, maar zelf blijft hij altijd leeg, stil!’ 

Zo is de toestand van zuiver bewustzijn, volko-
men stil en toch kloppend in een heilige trilling. 

‘Wie aan yoga zich geeft met zuiver gemoed, be-
heerst, met beteugelde zinnen, en wiens zelf ge-
worden is tot het Zelf van alle wezens, die wordt, 
ofschoon hij werken verricht, daardoor niet be-
zoedeld.’ (Bhagavad Gita, V.7). 

 
Uit: The Theosophist, november 2001 
Vertaling: A.M.I. -Theosofia juni 2003 
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Loge Witte Lotus 
Maart 2022 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 
Thema-avonden gaan tot nader order  

fysiek door in de Milisstraat 22  
te 2018 Antwerpen  

&  
kunnen ook gevolgd worden via Zoom  

Zoom links in bijlage  
 

03 & 17/03: Het proces van Zelf-transformatie 

Vanaf het moment dat we geboren 
worden tot de dag dat we sterven wor-
den we allemaal geconfronteerd met 
problemen als zich ongelukkig voelen, 
angst, zorgen, emotionele pijn, ziekte 
en duizenden andere zaken die een 
bedreiging vormen voor rust, sereni-

teit, zingeving en geluk in het leven.  
In dit boek vinden we beproefde manieren die be-
schikbaar zijn om te leren hoe men om moet gaan 
met al deze problemen. 
 

10 & 24/03: Zelfrealisatie door liefde 

Om te komen tot eenwording met God, 
of wat meestal ‘Zelf-realisatie’ wordt 
genoemd, kan men verschillende paden 
betreden. Het pad van toewijding of lief-
de, dat in het Sanskriet Bhakti marga 
heet, wordt meestal gezien als een alter-
natief voor het pad van kennis. 

In de Indiase mythologie is Narada een 
van de zeven rishi’s of zieners. Het meest bekend is hij 
geworden door zijn verhandeling over het pad van 
devotie, de Bhakti Sutra, waarin de omtrekken van 
enkele treffende kenmerken van het pad van toewij-
ding of liefde worden geschetst. 

  

 

 

Voor alle informatie over de activiteiten van de  
Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op  

GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email:  

info@ts-belgium.be 

  

Voor informatie over de Belgische Theoso-
phical Order of Service kan u terecht op  

GSM +32 476 879 968 of  email:  
tos@ts-belgium.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender MAART 2022 
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THEOSOFISCHE ORDE VAN DIENST 

Genezingsmeditatie 
(enkel voor leden) 

Donderdag 24/03 om 21u 

Bij de fysieke bijeenkomsten in de lokalen 

Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen  

worden de voorzorgsmaatregelen Covid-19 
strikt opgevolgd.  

Informatie over de fysieke bijeenkomsten en de 
Zoom meetings is te bekomen via mail: 

secretary@logewittelotus.be of via  

GSM 0476 879 968. 

Voor meer informatie omtrent de programma’s 
van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM  

+32 476 879 968 en +32 486 631 997  

of email: info@logewittelotus.be & 

email: secretary@logewittelotus.be 

Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen 

 
Voordracht  

zondag 20 maart 2022 
om 11.00 uur 

De wereld  van nu en Theosofie 

Jan Kind 

  

mailto:info@ts-belgium.be
mailto:tos@ts-belgium.be
mailto:secretary@logewittelotus.be
mailto:info@logewittelotus.be
mailto:secretary@logewittelotus.be


Loge Witte Lotus 

In samenwerking met Loge Antwerpen 

 

Lezing 

Zondag 20 maart 2022 

om 11.00 uur 

Milisstraat 22 - 2018 Antwerpen 

 

De wereld van nu en Theosofie 

door Jan Kind 

 

Jan Kind is in Theosofische kringen zeker gekend. Afkomstig uit Amsterdam 
werd hij lid van de Theosophical Sciety in november 1994. 

Zowel in Nederland als in India en Brazilie , waar hij nu woont, bekleedde hij 
verschillende functies. 

Het is een waar genoegen om hem te kunnen aankondigen voor een lezing – 
ook al is het dan virtueel - hier in Belgie . 

De lezing, met als onderwerp: De wereld van nu en Theosofie 

zal plaatsvinden op          zondag 20 maart 2022 om 11.00 uur 

 

Theosofie of Tijdloze wijsheid is, zoals de term al aangeeft, van alle tijden.  Ook in de wereld van nu 

waarin ondanks alle tekenen van het tegendeel, vrije, respectvolle en onbevooroordeelde overwegingen 

omtrent leven en dood nog steeds mogelijk is en dergelijke overwegingen zelfs de weg kunnen vormen 

naar verstandige, doeltreffende en tegelijk liefdevolle handeling ten voordele van alle levende wezens.  

 

De lezing kan gevolgd worden in de lokalen Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen.  
Aan wie aanwezig wil zijn in de lokalen, vragen we vriendelijk hun aanwezigheid te melden via mail  

info@logewittelotus.be of loge.antwerpen@ts-belgium.be of via  
GSM 0486 631 997 en 0476 879 968.  

Inkom: leden € 2 - niet-leden € 7 

Alle activiteiten van de loges zijn te vinden op de websites:  

www.logewittelotus.be en https://ts-belgium.be 

Lezing volgen van thuis uit, kan via Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/82006685130  

 

Iedereen van harte welkom! 
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Loge Witte Lotus 

Maart 2022 

Zoom links 

 

Donderdag 03/03 om 20u.: Het proces van Zelf-transformatie 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89050323387  

 

Donderdag 10/03 om 20u.: Zelfrealisatie door liefde 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84563645587  

 

Donderdag 17/03 om 20u.: Het proces van Zelf-transformatie 

Zoom link:  https://us02web.zoom.us/j/85843613446  

 

Zondag 20/03 om 11u.: De wereld van nu en Theosofie 

    door Jan Kind 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82006685130  

 

Donderdag 24/03 om 20u.: Zelfrealisatie door liefde 

Met aansluitend om 21u.: Theosofische Orde van Dienst 

                                                    Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86086313319  

 

Theosofische Orde van Dienst 
Maart 2022 
Meditaties 

 

Antwerpen 
Donderdag 24/03: Genezingsmeditatie (enkel voor leden) 

Zoom link: zie hierboven 

 

Donderdag 31/03: Geleide meditatie voor de Vrede 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/84909927749 

  

Bruxelles 
Le lundi 28/03 à 19h.: Méditation de Guérison (uniquement pour membres) 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/81664845196  

 
Informatie: tos@ts-belgium.be - GSM +32 473 820 806 (Helmut) 

 

  

  

10 Het Witte Lotusblad - Jaargang 17 - nummer 3 - maart 2022 

https://us02web.zoom.us/j/89050323387
https://us02web.zoom.us/j/84563645587
https://us02web.zoom.us/j/85843613446
https://us02web.zoom.us/j/82006685130
https://us02web.zoom.us/j/86086313319
https://us02web.zoom.us/j/84909927749
https://us02web.zoom.us/j/81664845196
mailto:tos@ts-belgium.be


Theosofische Orde van Dienst (TOS) 

'Een vereniging van hen die liefhebben  

in dienst van al wat lijdt'. 

 

De bijzondere aard van de TOS 

De vraag wordt wel eens gesteld: Waarom zou ik ervoor kiezen om deel te nemen aan de TOS in te-
genstelling tot een reeds bestaande liefdadigheidsinstelling? De Engelse theosofische docent en au-
teur Geoffrey Farthing, die in 2004 overleed, zou naar alle waarschijnlijkheid antwoorden: 
"Inderdaad, waarom zou u ervoor kiezen om via de TOS te werken?" Geoffrey betwistte de hele rai-
son d'e tre van de TOS in het licht van zijn overtuigingen over de aard en het doel van de Theoso-
phical Society zoals Madame Blavatsky en de Mahatma's de organisatie oorspronkelijk hadden op-
gevat. Hij heeft de kwestie eens aangekaart bij de Internationale President van de TOS, als reactie op 
een 'On The Watch-Tower' artikel (The Theosophist, december 1994) waarin mevrouw Burnier de 
waarde van de TOS benadrukte als een voertuig voor de realisatie van eenheid. 

Zowel dit 'Watch-Tower' artikel als Geoffrey's brief worden hier weergegeven, als een hulpmiddel 
bij het onderzoeken van de kwestie. Vervolgens geeft de internationale secretaris van de TOS enkele 
gedachten over deze kwestie. 

Radha Burnier1 in 'On the Watchtower': 

De Bodhisattva's leggen een gelofte van mededogen af om anderen van pijn en 
lijden te verlossen. In De Stem van de Stilte, die de Bodhisattva traditie bepleit, 
wordt de discipel verteld: 

Zult gij u onthouden van actie? Niet zo zal uw ziel haar vrijheid verkrijgen. Om 
het Nirvana te bereiken moet men Zelfkennis bereiken, en Zelfkennis is van liefde-
volle daden het kind. 

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat het basiswerk van de Theosofische 
Vereniging erin bestaat de mensheid te helpen de oorzaak van het lijden te ont-
dekken, die zich in de geest bevindt, en vervolgens te leren van dat lijden vrij te 
worden door de geest te reinigen. Opdat de geest zou ophouden de bron van 
problemen te zijn, moet het het centrum oplossen dat het zelf is, en dat het 
heeft gecree erd. Dat zelf kan, zoals Krishnamurti opmerkte, het best waargenomen worden in rela-
ties en in actie. Hij die zich van actie onthoudt, zoals De Stem van de Stilte duidelijk aangeeft, kan 
geen vrijheid verwerven, omdat hij geen middelen heeft om te leren over de ingewikkelde en subtie-
le manieren waarop het zelf werkt en in stand wordt gehouden. 

Voor theosofen die, althans theoretisch, begrepen hebben dat eenheid de aard van het bestaan is, 
moet het dagelijks leven een proces zijn van toekijken hoe het zelf ingrijpt in relaties en verwarring 
en conflicten schept. Naarmate het vermogen tot zelfbewustzijn zich ontwikkelt, wordt het hande-
len zuiverder en meer waarlijk behulpzaam, omdat de barrie re tussen het zelf en de 'ander' wordt 

geslecht. 

Onverschilligheid voor het lijden van anderen is een negatieve vorm van 
egocentrisme en een bewijs van de afwezigheid van zelfbewustzijn. Lief-
devolle actie daarentegen laat zien dat er groei is in begrip, en een ver-
zwakking van het zelf-zijn dat scheidt. Liefdevolle dienstbaarheid ver-
groot het vermogen van de geest om te weten. 

De Theosofische Orde van Dienst werd in 1908 door Annie Besant opge-
richt opdat de som van de pijn in de wereld althans enigszins zou wor-
den verminderd, en tegelijkertijd haar werkers te helpen om door hun 

  

Radha Burnier 
1923-2013 

De ideale beloning 

voor dienstbaarheid  

is een verhoogde kracht  

om lief te hebben en 

daarom te dienen. 

                         G.S. Arundale 



dienstbaarheid en de aandacht die zij besteden aan de kwaliteit van hun werk, te leren de geest te 
zuiveren. De Orde van Dienst heeft dus een tweeledig doel. Vanuit dit gezichtspunt is niet alleen het 
doen van het werk belangrijk, maar ook de manier waarop het werk wordt gedaan en de zuiverheid 
van het doel erachter. Het motto dat Annie Besant voor de orde koos is: 

 'Een vereniging van hen die liefhebben ten dienste van al wat lijdt'. 

Er zijn vele daden van liefdadigheid die, van buitenaf gezien, edelmoedig en goed lijken, maar in fei-
te heel anders zijn. Geld dat aan een bedelaar wordt gegeven om iemand van een last te verlossen, is 
nauwelijks een daad van filantropie te noemen. De Boeddha leerde daarom dat e e n pot voedsel die 
met liefde wordt gegeven waardevoller is dan honderd potten die zonder liefde worden gegeven. 

Helaas beseffen niet genoeg leden van de Theosofische Vereniging dat de Orde van Dienst een 
prachtig middel is tot de realisatie van eenheid. Haar werk heeft de potentie om de werker te ver-
edelen en tegelijkertijd de noodlijdenden te verlichten. Toen de Orde werd opgericht ontstonden er 
vele groepen (toen liga's genoemd) over de hele wereld. In de loop van deze vele jaren is er door de 
Orde enorm veel werk verricht, maar er zijn ook veel gebieden waar men zich niet bewust is van het 
belang van dit werk. Op enkele plaatsen is er zelfs sprake geweest van positieve ontmoediging, van-
wege een misvatting dat niets de mensen mag afleiden van het hoofdwerk van de TS. Maar zoals 
Licht op het Pad zegt, de weg naar Wijsheid moet niet slechts langs e e n weg worden gezocht. Het 
hoofdwerk van de TS is en moet altijd zijn het bewerkstelligen van de innerlijke transformatie waar-
van eerder sprake was. Maar het werk van het geven van onmiddellijke hulp aan hen die het nodig 
hebben, mag niet worden verwaarloosd. Zoals De Stem van de Stilte zegt: 

Laat uw ziel gehoor geven aan elke kreet van pijn, zoals de lotus haar hart ontbloot om de morgenzon 
te drinken. Laat de felle zon niet één traan van pijn opdrogen voordat gij die zelf hebt weggeveegd van 
het oog van de lijder. Maar laat elke brandende menselijke traan op uw hart vallen en daar blijven, 
noch ooit worden weggeveegd, totdat de pijn die hem veroorzaakte is weggenomen. 

Er zijn talrijke manieren waarop wij allen kunnen helpen om de lichamelijke pijn en ontbering in de 
wereld te verminderen. TOS-groepen ontplooien een breed scala van activiteiten, zoals het houden 
van genezingsdiensten, het verstrekken van gratis medicijnen en medische zorg, het steunen van 
weeskinderen, het verrichten van dierenwelzijnswerk, het bevorderen van vredescirkels, het helpen 
van gevangenen en het doneren aan goede doelen. .... Iedereen, zonder uitzondering, kan iets bijdra-
gen - tijd, energie, geld, of op zijn minst goede wil… 

Geoffrey Farthing2 antwoordt: 

Beste Radha, 

Ik las je artikel 'On the Watch-Tower' in het december 1994 nummer van The 
Theosophist. Het stelt een kwestie aan de orde waarover de meningen zeker 
zeer uiteenlopen. Men kan niet alles betwisten wat je in je 'Watchtower' op-
merkingen hebt gezet, noch veel van wat Annie Besant in haar artikel [in The 
Theosophist van maart 1908] heeft gezegd. Deze opmerkingen zijn echter 
alleen van toepassing op de leden van de Theosophical Society en wat dit lid-
maatschap in hen zou moeten inboezemen. Zij rechtvaardigen geen afzonder-
lijke organisatie. Met betrekking tot Theosofie en de Theosofische Vereniging 
als bevordering van praktische en ethische Theosofie, citeer ik uit een brief uit 1888 van H.P.B. aan 
de Conventie van Amerikaanse Theosofen: 

Velen die nog nooit van de Vereniging hebben gehoord, zijn Theosofen zonder het zelf te weten; want 
de essentie van de Theosofie is de volmaakte harmonie van het goddelijke met het menselijke in de 
mens, de aanpassing van zijn goddelijke kwaliteiten en aspiraties en hun heerschappij over de aardse 
of dierlijke hartstochten in hem. Vriendelijkheid, afwezigheid van elk slecht gevoel of egoïsme, naasten-
liefde, welwillendheid jegens alle wezens, en volmaakte rechtvaardigheid jegens anderen als jegens 
zichzelf, zijn de voornaamste kenmerken ervan. Hij die de Theosofie onderwijst, verkondigt het evange-
lie van goede wil en het omgekeerde hiervan is ook waar - hij die het evangelie van goede wil verkon-
digt, onderwijst de Theosofie. 

Geoffrey Farthing 
1909-2004 



Verderop in de brief vervolgt H.P.B.: 

Theosofen zijn noodzakelijkerwijs vrienden van alle bewegingen in de wereld, intellectueel of gewoon 
praktisch, voor de verbetering van de toestand van de mensheid. Wij zijn de vrienden van allen die 
strijden tegen dronkenschap, tegen wreedheid jegens dieren, tegen onrechtvaardigheid jegens vrou-
wen, tegen corruptie in de maatschappij of in de regering, hoewel wij ons niet met politiek bemoeien. 
Wij zijn de vrienden van hen die praktische liefdadigheid beoefenen, die trachten iets op te heffen van 
het enorme gewicht van de ellende die de armen verplettert. Maar, in onze hoedanigheid van Theoso-
fen, kunnen wij ons niet bezighouden met een van deze grote werken in het bijzonder. Als individuen 
kunnen wij dat doen, maar als theosofen hebben wij een groter, belangrijker en veel moeilijker werk te 
doen...De functie van theosofen is om de harten en het begrip van de mensen te openen voor liefdadig-
heid, rechtvaardigheid en vrijgevigheid, eigenschappen die specifiek tot het menselijk koninkrijk beho-
ren en die natuurlijk zijn voor de mens wanneer hij de kwaliteit van een menselijk wezen heeft ontwik-
keld. De theosofie leert de dierlijke mens een menselijke mens te zijn en wanneer de mensen hebben ge-
leerd te denken en te voelen zoals waarlijk menselijke wezens zouden moeten voelen en denken, zullen 
zij humaan handelen en zullen werken van liefdadigheid, rechtvaardigheid en vrijgevigheid spontaan 
door allen worden gedaan. 

Dit is een zeer duidelijke verklaring van de idealen die voor ons als leden van de Theosofische Ver-
eniging liggen. Degenen onder ons die ons lidmaatschap serieus nemen, moeten zich inspannen om 
naar deze doelen toe te werken. 

Het moet echter opgemerkt worden dat, terwijl zij de breedst 
mogelijke praktische filantropie omvatten, de laatste paragraaf 
veel belangrijkere zaken aangeeft waar de Vereniging via haar 
leden de hand aan moet leggen. Het is in dit laatste dat het be-
zwaar tegen een afzonderlijke organisatie als de Theosofische 
Orde van Dienst ligt. In haar exclusieve aandacht voor prakti-

sche filantropie wordt deze laatste paragraaf geheel over het hoofd gezien. Er zijn afdelingen in de 
wereldmaatschappij waar de Theosofische Orde van Dienst zo vereenzelvigd is met de Theosofische 
Vereniging, dat haar werk een substituut is geworden voor de verbreiding van Theosofie en haar 
vitale boodschap. Dit is het ernstige bezwaar tegen een afzonderlijke organisatie, vooral omdat de 
oorspronkelijke organisatie binnen haar praktische programma alles bevat wat als het doel van de 
afzonderlijke organisatie, d.w.z. de Theosofische Orde van Dienst, wordt genoemd. 

Veel leden van de Theosofische Orde van Dienst vervullen, terwijl zij duidelijk een liefdadigheidsbe-
hoefte vervullen, in werkelijkheid het werk van talloze andere liefdadigheidsinstellingen. Er is geen 
specifiek theosofisch element in wat zij doen. Hun werk wordt in feite een substituut voor hun werk 
voor de eigenlijke doelstellingen van de Vereniging, namelijk de verspreiding van Theosofie en alle 
voordelen die daaruit zouden moeten voortvloeien. De Vereniging lijdt onder veel van dergelijke 
afleidingen van haar eigenlijke functie; de Theosofische Orde van Dienst is er slechts e e n van. Er zijn 
grotere en beter georganiseerde liefdadigheidsinstellingen waarvoor ieder lid van de Theosofische 
Vereniging volkomen vrij is om te werken. Het lijkt mij daarom dat er niet alleen geen enkele recht-
vaardiging is voor deze aparte organisatie, maar dat het helpt om de aandacht af te leiden van de 
eigenlijke functie van de T.S. 

Diana Dunningham Chapotin3 geeft commentaar: 

Kunnen we, in het licht van Geoffrey's opmerkingen, zeggen dat de TOS 
(Theosofische Orde van Dienst) een geldige rol heeft? In een ideale wereld, een 
wereld waarin we allemaal op alle niveaus van ons bewustzijn, en niet alleen op 
intellectueel niveau, theosofie hebben geassimileerd, zouden we op natuurlijke 
en spontane wijze zorgdragen voor onze medepelgrims en hen van dienst zijn. 
Vanuit dit perspectief heeft Geoffrey volkomen gelijk: we zouden helemaal geen 
aparte organisatie nodig moeten hebben. Maar in de praktijk heeft de TOS, zo 
kan men stellen, in de loop der jaren zijn nut bewezen. In welk opzicht zou dat zo kunnen zijn? 

Wat jij bent, is de wereld. 
En zonder jouw transformatie, 
kan er geen transformatie zijn  

van de wereld. 
                         J. Krishnamurti 

 



Het voornaamste doel van de TOS is niet de verspreiding van Theosofie (hoewel gemakkelijk kan 
worden toegegeven dat de voornaamste activiteit van de TOS tegenwoordig een opvoedkundige is); 
in feite is haar voornaamste doel het vormen van een kern van universele broederschap, wat in we-
zen een geestelijke taak is die innerlijke transformatie vereist. Niemand betwist dat het een belang-
rijke taak van de Theosofen is om de kennis van de Theosofie te populariseren, maar dat wordt 
evenzeer gedaan door wie we zijn als door wat we weten. Is het mogelijk dat de TS in de loop der 
decennia een nogal overactief lager mentaal lichaam heeft ontwikkeld? De TOS, met haar nadruk op 
praktische Theosofie, heeft misschien geholpen om een evenwicht te bewaren. 

Verder fungeert de TOS als een forum waar leden hun mening kunnen geven over zaken van alge-
meen belang en actie kunnen ondernemen zonder de TS als organisatie in te schakelen. Een van de 
redenen waarom Annie Besant de TOS oprichtte, was de controverse rond de TS als gevolg van het 
activisme van haar leden, met name de leiders. Sommige leden voelden zich meer op hun gemak 
met een onafhankelijke organisatorische focus voor hun inspanningen. De TOS is dan nuttig om de 
steun te bieden die een groep biedt, terwijl de neutraliteit van de TS en de vrijheid van denken van 
de leden behouden blijven. 

Wat is de eigenlijke aard van het TOS-werk zoals het vandaag wordt uitgevoerd? De taak van de in-
ternationale secretaris is contact te houden met groepen over de hele wereld. Uit de binnengeko-
men informatie blijkt dat de TOS niet handelt zoals alle andere liefdadigheidsorganisaties en zich 
ook niet "uitsluitend bezighoudt met praktische filantropie". De leden zijn van mening dat hun werk 
een spirituele dimensie heeft. Naar eigen zeggen maken de leringen van eenheid, cyclische gebeur-
tenissen, polariteit, karma, enz. een belangrijk verschil in de manier waarop zij dienen. Zij troosten 
nabestaanden, verzorgen bejaarden, geven advies aan ouders die problemen hebben met hun kin-
deren, demonstreren tegen kernwapens, zetten recyclingsystemen op, leiden scholen, nemen deel 
aan genezingsgroepen, in de Ronde Tafel werken, de wreedheid van de fabriekslandbouw aan de 
kaak stellen, en nog veel meer, voelen zij zich over het algemeen deelgenoot van een transforme-
rend proces. Vraag hen waar de Theosofie is in wat zij doen en zij zullen bijna altijd antwoorden dat 
de Theosofie er de kern van is. Door TOS gepubliceerde verslagen, correspondentie en interviews 
lijken dit te bevestigen, nietwaar? Voor zover internationale TOS-functionarissen weten, zijn er geen 
secties in de Wereldvereniging 'waar de TOS zo vereenzelvigd is met de TS dat haar werk een sub-
stituut is geworden voor de verbreiding van Theosofie en haar vitale boodschap'. In feite heeft de 
activiteit van de TOS op veel plaatsen veel goodwill van het publiek jegens de Theosofische Vereni-
ging gegenereerd en mensen ertoe gebracht theosofische leringen te onderzoeken waarvan zij an-
ders misschien nooit gehoord zouden hebben. 

Overal waar afzonderlijke organisaties worden opgericht, bestaat natuurlijk het gevaar van conflic-
ten. Er zijn gebieden in de theosofische wereld waar de TOS wordt tegengewerkt, hetzij omdat het 
wordt gezien als een afleiding van het echte werk, zoals Geoffrey aangeeft, hetzij omdat men denkt 
dat het werkers wegtrekt van de takken van de TS. Maar er zijn veel mensen werkzaam in de TOS 
die zich gewoon niet aangetrokken voelen tot bijeenkomsten van afdelingen. Zij voelen zich onge-
schikt voor het geven van lezingen of voor intellectuele studie en toch begrijpen zij het brede beeld 
van spirituele evolutie en e e n menselijke familie en werken zij met plezier voor de TOS. Zij kiezen 
ervoor in de TOS te werken, zelfs terwijl zij werken voor Amnesty International, het Rode Kruis, een 
plaatselijk dierenasiel, enz. 

Er is geen reden waarom TOS-groepen niet in partnerschap met de Loge zouden kunnen optreden. 
Dit is de manier waarop de TOS in sommige landen werkt. Ter ondersteuning van het Jaar van het 

De T.S. Orde van Dienst streeft ernaar Theosofie praktisch te maken, zodat de som van men-
selijke ellende binnen en rond de gebieden van elke tak van onze vereniging zichtbaar zal 
worden verminderd. Zij zal trachten de door theosofische studie verkregen concepten te mo-
delleren, voor hun aanpassing in nuttige vormen van het dagelijks leven [...] en het biedt een 
gemeenschappelijk werk aan allen die bereid zijn om volgens deze principes te handelen. 

 
Annie Besant - The Theosophist, maart 1908 



Gezin, het Jaar van de Verdraagzaamheid, enz. van de Verenigde Naties, werken de TS en de TOS 
soms samen in seminars, waarbij deze thema's worden verkend vanuit een theosofische perspectief. 
De TOS kan helpen om de maandelijkse programma's van de Loge te vullen, in plaats van "werkers 
weg te nemen". De publicaties van de TOS zijn niet alleen gericht aan TOS-leden, maar ook aan theo-
sofen en vrienden van de theosofische beweging over de hele wereld. Zij verschaffen materiaal voor 
discussie in TS-afdelingen, alsmede ideee n voor individuele en groepsactie. 

De voornaamste rol van de TOS is ongetwijfeld die van het helpen van studenten van de eeuwige 
wijsheid om wat zij verzamelen tot een kracht voor verandering in hun leven en in de hedendaagse 
samenleving te maken. ‘Theosofie', zei een van de Mahatma's, ‘niet slechts een verzameling morele 
waarheden vertegenwoordigen, een bundel metafysische ethiek, belichaamd in theoretische verhande-
lingen. Theosofie moet praktisch worden gemaakt: en daarom moet zij worden ontdaan van nutteloze 
uitweidingen, in de zin van vruchteloze oraties en mooie praatjes’. De TOS vindt toch zeker wel een 
plaats in dit werk? 

Uit: Theosophical Order of Service 
International Handbook - V3 17/04/2018 

 
1 Radha Burnier (1923-2013): voormalig Internationaal Presidente, Theosofisch Orde van Dienst. 
2. Geoffrey Farthing (1909-2004): voormalig Secretaris Generaal van de Theosophical Society (TS) in Engeland. 
3. Diana Dunningham Chapotin: voormalig Internationaal Secretaris van de Theosofishe Orde van Dienst. 

"Welke daad van dienstbaarheid kan verstrekkender zijn dan het 
zorgvuldig reguleren van de kwaliteit van de gedachten die we den-
ken en de emoties die we in onszelf aanmoedigen? Dit is de voortdu-
rende bijdrage aan de stroom van het leven die door ons allen 
stroomt. Van moment tot moment kiezen wij de kwaliteit van ons 
aandeel. Zal het een vertroebelde stroom van verwarde emoties en 
gedachten zijn, of een verhelderde stroom van zegen? 

De Theosofische Orde van Dienst omarmt mensen van vele verschil-
lende temperamenten en benaderingen ten opzichte van de kunst van 
het dienen. Als een integraal onderdeel van de Theosofische Vereni-
ging biedt de TOS een plaats waar allen steun en inspiratie kunnen 
vinden in hun sociale actie als spirituele praktijk." 

Tim Boyd, Internationaal President, Theosofische Orde van Dienst 

 

Nancy Secrest 
Internationaal Secretaris, 
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Alle informatie is te vinden op de website: 

                         https://ts-belgium.be 
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