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1

VERANTWOORDING

"Wanneer men zich er echter een ogenblik bij bepaalt, 
moet men toch toegeven, dat het op zijn minst een be
langwekkend en zelfs verbazingwekkend feit is, dat de 
mens telkens boven de empirisch bepaalbare werkelijk
heid uitgrijpt naar een andere, die hij noch zien noch 
horen kan, waarvan hij geen enkel tastbaar bewijs kan 
leveren en dat hij bovendien aan die onbewezen en onbe
wijsbare realiteit de hoogste en meest beslissende waar
de toekent."
In : J. van Baal, Over wegen en drijfveren der religie, 

Amsterdam 1947, p. 18.
Dezelfde verwondering en nieuwsgierigheid vormen, zonder 

me verder op een enkele manier te willen vergelijken met van 
Baal, het grondmotief voor deze studie. Mijn nieuwsgierigheid 
zal zich hier richten op de Theosofische Vereniging in Neder
land. Deze vereniging werd in 1875 te New York opgericht door 
Helena Petrovna Blavatsky en Henry Steel Olcott. Beide initia
tiefnemers waren door het spiritisme met elkaar in contact ge
komen. De nieuwe vereniging had de volgende drie , ietwat vage 
en in zeer algemene zin gestelde doeleinden :
1. Het vormen van een kern van de algemene broederschap der 

mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, 
kaste of kleur.

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende godsdienststudie, en 
van de studie van filosofie en wetenschappen.

3. Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van krach
ten die in de mens sluimeren.

Als zinspreuk voerde de Theosofische Vereniging een zinsnede 
uit het ' Mahabharata', een Indisch epos, wat als volgt luidde: 
Satyan nastie paro dharma ( er is geen godsdienst hoger dan de 
waarheid) .

Het begrip theosofie bestond al voor de oprichting van de 
Theosofische Vereniging in 1875. Het woord is afgeleid van 
het laat-Griekse 'theosophia' hetgeen vertaald wordt als wijs
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heid over het goddelijke. De Theosofische Vereniging ging er 
vanuit dat de 'theosophia', de goddelijke wijsheid, de kern 
vormde van alle religies. Ze trok daarbij een lijn vanuit het 
brahmanisme, het boeddhisme via het neoplatonisme naar de zgn. 
christelijke theosofen Jacob Böhme en Emanuel Swedenborg. Met 
de oprichting van de Theosofische Vereniging werd er opnieuw 
een kanaal geschapen waarlangs het licht van de theosofie de 
wereld kon bereiken.

De Theosofische Vereniging stond niet op zichzelf maar 
maakte deel uit van een, wat genoemd wordt bredere occulte 
stroming. Zonder nu direkt diep in te gaan op het begrip oc
cultisme kan hier wel een belangrijk kenmerk genoemd worden. 
Karakteristiek voor het occultisme was namelijk dat het niet 
op geloof maar op kennis was gebaseerd, men sprak binnen deze 
stroming van een verborgen en geheime kennis. Een probleem was 
echter dat deze kennis voorbehouden bleek te zijn aan een klei
ne groep van ingewijden. De minder bevoorrechte occulte 'onder
zoekers' hadden daarom slechts de keuze om wel of niet te ge
loven wat hun vanuit de 'andere zijde' werd medegedeeld.

De occulte stroming, waarvan de Theosofische Vereniging 
deel uitmaakte, beleefde aan het eind van de negentiende eeuw 
een opleving in de westerse wereld. Overal doken er kleine 
religieuze groeperingen op die uitgingen van geheimzinnige 
esoterische geschriften die nog ouden waarheden zouden bevat
ten waarvan de moderne wetenschap niet eens kon dromen. De cen
tra van deze opleving waren met name Frankrijk(Parijs) en de 
Verenigde Staten maar ook Nederland bleef niet onberoerd. Vooral 
in de steden ontstonden er verscheidene nieuwe religieuze groe
peringen. In 1882 deed de theosofie hier voor het eerst van zich 
spreken. In Den Haag werd toen de eerste Nederlandse theosofische 
loge opgericht, Post Nubila Lux genaamd. Deze loge werd echter 
na enkele jaren weer opgeheven en het duurde nog tot 1892 voor 
dat de draad opnieuw werd opgepakt. De in dat jaar opgerichte
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Nederlands-Belgische onderafdeling zou een langer leven bescho
ren zijn. In 1897 werd de theosofische onderafdeling omgezet 
in een Nederlandse afdeling die tot op heden, ondanks alle 
kibbelarijen en afsplitsingen nog steeds bestaat.

Vraagstelling. In dit onderzoek concentreer ik me op het ont
staan en de groei van de Nederlandse afdeling van de Theoso
fische Vereniging en ik beperk me daarbij tot de eerste decennia 
van haar bestaan. De belangrijkste vragen die ik me hierbij 
gesteld heb zijn de volgende : Wat waren de kenmerken van de 
Theosofische Vereniging in Nederland en wie werden er lid van?
En waarom ontstonden er juist in deze periode, zo rondom de 
eeuwwisseling, dit soort groeperingen? Het onderzoek bestrijkt 
de periode vanaf ± 1882, de oprichting van de eerste loge in 
Nederland, tot en met ± 1930 wanneer de Theosofische Vereniging 
in Nederland weer uit de publiciteit en in de vergetelheid ver
dwijnt.

Een probleem dat tijdens het onderzoek telkens terugkeer
de was de afbakening van het onderwerp. Het bleek soms moeilijk 
om me te beperken tot de hierboven geformuleerde vraagstelling. 
Allereerst zit men met het probleem dat de Nederlandse afdeling 
deel uitmaakte van de Theosofische Vereniging als internationa
le organisatie. De geschiedenis van de Nederlandse afdeling 
werd daarom in sterke mate bepaald door wat zich afspeelde op 
het hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging in Adyar. 
Bovendien maakte de Theosofische Vereniging op haar beurt weer 
deel uit van de internationale opleving van het occultisme 
hetgeen dus ook niet buiten beschouwing gelaten kan worden.
Er zal hierna bijvoorbeeld nog gewezen worden op de onderlinge 
relaties tussen de Theosofische Vereniging en de spiritistische 
beweging. Bij de beantwoording van de vraagstelling zal daarom 
vaak eerst uitgegaan worden van de occulte groeperingen in het 
algemeen om vervolgens 'in te zoomen' op achtereenvolgens de
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Theosofische Vereniging en de Nederlandse afdeling van de Theo
sofische Vereniging, In de meer beschouwende, analytische hoofd
stukken zal daardoor het perspectief nogaleens verspringen.

Hoofdstukkenindeling. In het eerste hoofdstuk zal in grote 
lijnen de situatie geschetst worden waarin omstreeks de eeuwwis
seling allerlei occulte groeperingen in Nederland de kop opsta
ken. Vervolgens zal een algemeen beeld gegeven worden van de 
Theosofische Vereniging. Daarna volgt een vrij ge detaileerde 
beschrijving van de geschiedenis van de Theosofische Vereniging 
in Nederland vanaf de eerste tekenen van interesse voor de 
theosofie tot 1930 toen Krishnamurti de vereniging verliet, 
wat tevens het einde betekende van haar bloeiperiode. In dit 
hoofdstuk, dat voor het grootste gedeelte chronologisch en 
verhalend van aard is, wordt veel gebruik gemaakt van citaten. 
Hiermee hoop ik het beeld dat van de Nederlandse afdeling hierin 
naar voren komt te verduidelijken en meer kleur te geven, In 
het laatste hoofdstuk zet ik voorzichtig mijn eerste schreden 
op het gebied van de godsdienstsociologie. Hierin wordt getracht 
om met behulp van het concept van ideaaltypes de Theosofische 
Vereniging in Nederland vanuit een nieuwe invalshoek te bena
deren namelijk die van de Theosofische Vereniging als 'cult'.

In zijn studie over de occulte onderstroom definieert James 
Webb het occultisme als 'rejected knowledge', kennis die on
verenigbaar blijkt te zijn met de gevestigde cultureel-weten
schappelijke waarden en normen 2. Dit vormt mogelijk een ver
klaring voor de tot voor kort geringe belangstelling vanuit 
wetenschappelijke kringen voor het occultisme, het leek enigs
zins verdacht te zijn om zich hiermee bezig te houden. De laatste 
tiental jaren is hierin enige verandering gekomen. De opkomst 
van nieuwe religieuze bewegingen in de zeventiger jaren heeft 
de interesse vanuit met name de sociologie in deze materie ge
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wekt. Dit geldt echter voornamelijk voor het Amerikaanse, Engel
se en Franse sociologische en historische onderzoek. Binnen 
de Nederlandse geschiedschrijving is tot nu toe weinig te vin
den over dit onderwerp. Alleen Romein besteedt er in zijn werk 
'Op het breukvlak van twee eeuwen' een hoofdstuk aan. (Honderd 
en een profeten) Verder blijkt dat vooral kunsthistorici ge- 
intereseerd zijn in de Theosofische Vereniging en andere occul
te groeperingen gezien de invloed die ze hebben gehad op aller
lei nieuwe ontwikkelingen in met name de schilderkunst. Ten 
aanzien van de historische kennis van de occulte onderstroom 
in Nederland blijven er echter nog grote leemtes bestaan. Het 
doe van deze scriptie is dan ook om een deel van deze leemte 
op te vullen.

Tot slot wil ik nog een aantal mensen bedanken die mij gehol
pen hebben bij het tot stand komen van deze scriptie. Aller
eerst Frank Visser die mij het idee voor deze studie heeft ge
leverd en me terzijde heeft gestaan met 'theosofisch' advies. 
Verder wil ik ook de mensen op het secretariaat van de Theo
sofische Vereniging in Nederland bedanken, Fé en Nel, zij heb
ben ervoor gezorgd dat met name het bronnenonderzoek een perio
de was van aangename, gezellige drukte.

Mario Gibbels 
maart-mei 1988

Noten
1. Omdat men nog niet de vereiste zeven loges had vormde men

in deze jaren nog een onderafdeling van de Engelse afdeling.
2. Webb, Occult underground, 191.
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I HET FIN-DE-SIECLE EN DE OPKOMST VAN HET OCCULTISME 

1. Het fin-de-siècle

Wanneer men zich bezighoudt met de laatste decennia van de 
negentiende eeuw dan zal men vrij snel het begrip 'fin-de-siècle' 
tegenkomen. Volgens tijdgenoten moet er iets bijzonders aan de 
hand zijn geweest, wat blijkt uit het feit dat deze term in de 
periode zelf is ontstaan. Wat betreft de inhoud van het begrip 
fin-de-siècle zijn er twee kanten te onderscheiden. Enerzijds 
leefde er het idee dat het einde van een tijdperk was aangebro
ken, er heerste een gevoel van overrijpheid en decadentie. De 
Europese beschaving zou haar eindpunt naderen. Daartegenover 
stonden echter de hooggestemde verwachtingen over hetgeen daar
na zou komen. Er zou een soort omslag plaatsvinden, een nieuwe 
periode brak aan. 1 Ook in Nederland heersten deze gemengde, eu
forische gevoelens. Velen hadden dan ook het idee in een zeer 
bijzondere tijd te leven. Terugblikkend op deze jaren blijkt 
volgens Kossmaann echter dat de betekenis van de periode waarin 
men leefde overschat werd. De decennia voor de eeuwwisseling
werden eerder gekenmerkt door een relatieve rust, vrede en voor- 

2uitgang.
Toch miste de gedachte van een omslag niet elke grond. Er 

was wel degelijk sprake van belangrijke veranderingen op econo
misch, politiek en cultureel-maatschappelijk gebied. Veranderin
gen, die zich na 1900 verder zouden doorzetten. Allereerst was 
er de zich uitbreidende industrialisatie en de daarmee gepaard 
gaande opkomst van het industrieel-kapitalisme. "Er komt, ook
hier, de snijdende wind van het moderne kapitalisme waaien", al

3dus Romein. Met de groeiende industrialisatie deed ook de ar
beidersbeweging zijn intrede in Nederland, wat voor de nodige 
onrust zorgde bij de burgerij. En hoewel het opkomend socialis
me geen reële bedreiging vormde werd er mede onder invloed van



2

het vermeende revolutiegevaar een voorzichtig begin gemaakt met 
de uitbreiding van het kiesrecht. Dit vormde tevens een van de 
oorzaken waardoor er in het laatste decennium van de negentien
de eeuw een eind kwam aan de liberale hegemonie. De liberalen 
die vanaf het midden van de negentiende eeuw in de politiek, 
maar ook op andere terreinen het overwicht hadden gehad, ver
loren deze positie door de groei van de confessionele en so
cialistische partijen.

Het begrip 'omslag' lijkt echter nog het meest op zijn plaats 
met betrekking tot het denken in deze periode. Romein spreekt 
in dit verband van een wending van het wereldbeeld, een wending 
van het voor het positivisme karakteristieke rationalisme, ob
jectivisme en optimisme naar irrationalisme, subjectivisme en4pessimisme. Er was sprake van een opkomende twijfel aan de voor
heen als vaststaand aangenomen waarden en normen op religieus, 
intellectueel en moreel gebied. Aan de wortel van deze 'slepen
de crisis der zekerheid', lag volgens Romein de desintegratie 
van de in de achttiende eeuw bewust onderkende eenheid van het 
gevoel en verstand, van ratio en irratio. 5 In de periode rondom 
de eeuwwisseling zocht men dan ook een uitweg uit deze onzeker
heid, naar een vorm van synthese die de kloof weer zou moeten 
dichten. Hierbij konden verschillende wegen worden gevolgd, 
Marxisme, Hegelianisme, Spinozisme, psycho-monisme maar ook 
allerlei occulte bewegingen boden uitkomst. 6

Deze omslag in het denken, de twijfel aan traditionele 
waarden en normen en het zoeken naar een vorm van synthese vindt 
men ook terug in de wijsbegeerte. Een van de blangrijkste ken
merken van de wijsbegeerte aan het eind van de negentiende eeuw 
was het verzet tegen het tot dan toe overheersende positivisme. 7 
Als reactie hierop kreeg men juist weer meer aandacht voor het 
subjectieve, voor de verbeelding, de intuïtie en zelfs het ir
rationele. De metafysica, door het positivisme naar de achter
grond gedrongen, kwam weer centraal te staan in de belangstelling
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van de filosofen. De hernieuwde interesse voor de metafysica was 
in Nederland vooral terug te vinden bij het neo-Hegelianisme
van G.J.P.J. Bolland, het psycho-monisme van G. Heymans en de

8wederopbloei van het Spinozisme. Vanaf het einde van de negen
tiende eeuw trad er ook een versplintering op van het wijsgerig 
denken. Het positivisme was het laatste grote filosofisch sy
steem geweest dat de gehele westerse wijsbegeerte had overheerst. 
Daarvoor in de plaats ontstond er een veelheid van elkaar be
strijdende filosofische richtingen.

Ook binnen de kunst hadden bovengenoemde veranderingen hun 
weerslag. In de tachtiger jaren trad er een nieuwe generatie 
kunstenaars naar voren die met name onder invloed van Frankrijk 
stond. Tegenover verstand, deugd en wet, de uitgangspunten van 
hun voorgangers stelden zij passie, schoonheid en eigenbelang.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is de literaire beweging 'de 
Tachtigers' en hun tijdschrift 'De Nieuwe Gids'. In de negenti
ger jaren bereikte het extreem doorgevoerde individualisme van 
deze generatie kunstenaars een punt van uitputting. Men zocht 
opnieuw houvast. Houvast in allerlei politieke stromingen, zo
als het anarchisme en marxisme of in mystiek-filosofische sy
stemen zoals het psycho-monisme, het Hegelianisme en de theo
sofie.

Twijfels en kritiek waren er verder ten aanzien van reli
gieuze normen en waarden. Met name binnen protestantse kringen 
werden er steeds meer vraagtekens gezet bij de christelijke dog
matiek. Door het kritisch bijbel-historisch onderzoek verloren 
de evangeliën hun betrouwbaarheid als historische bron. Een 
groeiend aantal mensen zou de kerk verlaten. Aan het eind van
de negentiende eeuw nam de ontkerkelijking in Nederland voor

ghet eerst noemenswaardige vormen aan. Voor velen zou dit als 
vanzelfsprekend verlopen. Men verliet het platteland om in de 
stad te gaan werken en daarmee verdween ook de sociale druk 
om elke zondag naar de kerk te gaan. Het liberalisme, dat de
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nadruk legde op empirisme en rationalisme droeg ook tot de ont
kerkelijking bij. De kloof tussen de door het liberalisme ge
stimuleerde wetenschap en het geloof groeide. En tenslotte was 
er nog sprake van bovengenoemde mentaliteitsverandering. Romein 
spreekt in dit verband van het losser worden van de denkstruc
turen en van een opkomend verzet tegen het vaderlijk gezag. Het 
begrip vaderlijk gezag breidt hij daarbij uit tot God, de kerk 
en de overheid. 10

2. De opkomst van het occultisme

De term occultisme is afgeleid van het latijnse 'occultus', 
hetgeen vertaald wordt als verborgen of geheim. Het is een ver
zamelnaam voor de leerstellingen en praktijken van bepaalde per
sonen of groepen die beweren over een geheim, hun adepten of in
gewijden alleen toegankelijke, leer of wetenschap te kunnen be
schikken. Deze praktijken worden verborgen gehouden omdat ze 
onverenigbaar zijn met de bestaande wetenschappelijke of reli
gieuze opvattingen. In zijn studie 'The occult undergroud' 11 
spreekt James Webb daarom van 'rejected knowledge', verworpen 
kennis, en hij benadrukt daarmee het cultuurkritisch karakter 
van het occultisme. Dit revolutionair element betreft zowel de 
wetenschap als de gevestigde religies, het occultisme begeeft 
zich op beide gebieden. Het onderscheidt zich echter van het 
religieuze doordat er van kennis gesproken wordt en niet van ge
loof en het verschilt van de wetenschap omdat het ook boven
zintuigelijke en niet-rationele vormen van kennisvergaring er
kend .

Het occultisme was niet een nieuw verschijnsel dat aan het 
eind van de negentiende eeuw voor het eerst opdook, integendeel. 
Men kan veeleer spreken van een occulte traditie die teruggaat 
tot de Renaissance of zelfs tot het Alexandrie van de eerste 
eeuwen na Christus, een constant aanwezige onderstroom die echter
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juist ten tijde van ingrijpende culturele veranderingen, perio
des van onzekerheid en grote nervositeit, naar boven lijkt te 

12komen. In de loop van de negentien eeuw kunnen er al een aan
tal ontwikkelingen aangewezen worden die de plotselinge popu
lariteit van het occultisme omstreeks de eeuwwisseling verklaren

Allereerst was er het Modernisme, een stroming binnen het
13protestantisme die halverwege de negentiende eeuw opkwam.

Binnen deze protestantse beweging, belangrijkste namen in dit 
verband zijn die van de theologen J.H. Scholten en C.W. Opzoom, 
vond een toenemende verwijdering plaats van het orthodox geloof. 
Ook was er een groeiende interesse waar te nemen voor niet-chris
telijke religies. Het Modernisme kwam voort uit de behoefte om 
de groeiende kloof tussen religie en de oprukkende wetenschap 
te dichten. Bovengenoemde theologen gingen daarbij uit van een 
meer wijsgerige benadering van het geloof, een theologie op wijs 
gerige grondslag zou wetenschappelijk meer aanvaardbaar moeten 
zijn. Het openbaringsbeginsel werd daarom verworpen, de mens had 
zelf de mogelijkheid om, met behulp van de rede, de waarheid te 
leren kennen. Ook de Bijbel bleek niet veilig meer te zijn, door 
een kritisch-historische benadering verloor het als bron van het 
geloof haar betrouwbaarheid.

Alleen de figuur van Jezus Christus werd gespaard, hij werd 
beschouwd als de edelste geest aller tijden en het christendom 
zou alleen daarom nog van belang zijn omdat deze nobele mens 
het gepredikt had. 14 Wanneer nu blijkt dat zelfs theologen en 
predikanten beginnen te twijfelen aan de dogma's van het geloof 
en aan de betrouwbaarheid van het Heilig Schrift dan is het niet
verwonderlijk dat vele gelovigen nog een stapje verder zouden

,. . . .  15gaan, ze verlieten de kerk.
Anderen gingen niet zover, zij bleven zich christen noemen 

maar zochten nieuwe wegen om hieraan inhoud te geven. In de ze
ventiger jaren van de negentiende eeuw ontstond er een stro-
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ming van jonge theologen, de 'ethisch modernen', die de sociale 
eisen van het christendom, zoals ze met name naar voren kwamen 
in de bergrede, meer aandacht wilden geven. Verwonderlijk was 
dit niet gezien het feit dat in deze jaren de sociale kwestie en 
de opkomende arbeidersbeweging steeds meer in de belangstelling 
stonden. Er ontstonden verschillende kleine christelijke groe
peringen op socialistische of anarchistische leest geschoeid. 
Naast de sociale kwestie, het lot van de arbeidende klasse hield 
men zich vaak nog bezig met vegetarisme, geweldloosheid, ontwa
pening en anti-vivisectie. En men beperkte zich niet slechts 
tot het verkondigen van idealen, er werden ook pogingen onder
nomen om het een en ander in praktijk te brengen. Voorbeelden 
hiervan waren de landbouwkoloniën in Bussum en Blaricum. Hier
mee bleek men echter te hoog te grijpen, beide projecten zou
den niet langer als een paar jaar standhouden.

In 1897 werd het blad 'Vrede' opgericht dat als ondertitel 
meekreeg: 'Orgaan tot bespreking van de praktijk der liefde'.
Dit christen-anarchistisch blad was opgericht door een aantal 
predikanten en leken die sterk beïnvloed waren door de ideeën 
van de Russische schrijver Leon Tolstoj. Tolstoj had zich, na 
een lange innerlijke strijd, op latere leeftijd bekeerd tot het 
christendom. Voor hem lag daarbij de nadruk op eenvoud, zelf
opoffering en sociale dienstbaarheid. Het was met name de socia
listische invloed van Tolstoj's werk van na zijn bekering die 
zijn Nederlandse aanhangers aansprak. Maar ook de interesse voor 
niet-christelijke religies blijkt aan zijn invloed toegeschre
ven te kunnen worden. In het blad 'Vrede' werd dan ook naast 
de naam van Jezus Christus ook die van andere 'goddelijke in
carnaties' zoals Lao-Tze en Boeddha genoemd. Een van de mede
werkers van het blad, dominee Bähler, zou later zelfs het chris
tendom opgeven en voor het boeddhisme kiezen. Een andere Tol
stojaan, de ingenieur in rijksdienst Felix Ortt, zou zich onder
meer gaan verdiepen in het spiritisme en de theosofie. 16



7

Een ander voorbeeld van een christen-anarchistische groepe
ring die zich op vreemd religieus terrein begaf was de vereni
ging 'Wie Denkt Overwint' met het blad 'Licht en Waarheid'.
Deze vereniging draaide om een afvallig predikant, Willem Meng 
geheten.17 Ze zou in de loop van de jaren steeds meer verschui
ven in de richting van de theosofie. Twee leden van Wie Denkt 
Overwint, de architekten J.L.M. Lauweriks en K.P.C. de Bazel 
zouden een van de eerste leden worden van de Theosofische Vereni
ging in Nederland.

Het waren niet alleen christen-anarchisten die hun religieu
ze horizon verbreedden. In de loop van de negentiende eeuw zou 
de belangstelling voor het oosterse denken zich langzaam ver
spreiden, en niet alleen in Nederland maar over de gehele wester
se wereld. Daarvoor, in de zeventiende en achttiende eeuw, wa
ren het hoofdzakelijk missionarissen en zendelingen geweest die 
zich hadden verdiept in de cultuur en religie van de te bekeren 
Aziatische volkeren. Echter aangezien het slechts bekeringsijver 
was die ten grondslag lag aan deze interesse, had ze vaak een be
perkt en negatief karakter. Hierin kwam verandering toen men zich 
binnen kringen der wetenschappers ging bezighouden met het Azia
tisch cultuurgebied. De eerste vertalingen van godsdiensige en 
wijsgerige geschriften verschenen en daarmee werd een nieuwe 
denkwereld toegankelijk gemaakt voor het westerse publiek. Fi
losofen, schrijvers en dichters raakten bekend met de oosterse 
denkbeelden wat ook tot uitdrukking kwam in hun werk. Het bekend
ste voorbeeld hiervan is Arthur Schopenhauer (1788-1860) die 
in 'Die Welt als Wille und Vorstellung' verschillende ideeën 
en begrippen uit de boeddhistische en hindoeïstische litera
tuur verwerkte. Hierdoor werden op hun beurt filosofen zoals 
Nietzsche, Schelling en von Hartmann weer beïnvloed. In bepaal
de kringen van de westerse intelligentsia vormden de geschrif
ten van deze filosofen de eerste kennismaking met het oosters



8

gedachtengoed. En door toedoen van de theosofie zou een nog bre
der publiek ermee bekend raken.

In Nederland werd in 1865 een begin gemaakt met de weten
schappelijke studie van het Aziatisch cultuurgebied met de in
stelling van het hoogleraarschap in Sanskriet te Leiden. Hen
drik Kern zou deze functie tot 1903 vervullen. Daarnaast stimu
leerden ook hier de geschriften van Schopenhauer, Nietzsche en 
von Hartmann de nieuwsgierigheid naar de nieuwe denkbeelden 
uit het verre oosten. Verschillende Nederlandse schrijvers ver
werkte oosterse en mystieke denkbeelden in hun werk, Frederik 
van Eeden kan hierbij genoemd worden of Nico van Suchtelen.
Nog voordat de theosofie in Nederland zijn intrede deed was er 
ook al een stroming binnen het spiritisme die uitging van de reïn
carnatiegedachte. Deze uit Frankrijk afkomstige richting bracht 
veel spiritisten in aanraking met dit nieuwe gezichtspunt. De 
Nederlandse afdeling van de Theosofische Vereniging zou door 
middel van artikelen in dag- én weekbladen, lezingen en het 
uitbrengen van populaire werkjes de kennis over boeddhisme en 
hindoeïsme onder een breed publiek verspreiden.

3. De occulte onderstroom

Het fin-de-siècle was, zoals uit het voorafgaande als is 
gebleken, een periode van overrijpheid en decadentie. Maar ook 
van neo-romantiek, mysticisme en een naïf optimisme ten aan
zien van het nieuwe tijdperk dat zou aanbreken. Er vond een wen
ding plaats naar het subjectieve, de verbeelding en het specu
latieve, zaken die door de vorige generatie waren verwaarloosd 
en bespot. In deze context moet ook het naar boven komen van de 
occulte onderstroom gezien worden. Parijs vormde daarbij het 
middelpunt, als culturele hoofdstad van Europa maar ook als stad 
van de bohème. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de kunst, 
de politiek en de religie liepen er door elkaar heen. Belangrijk



ste karaktertrek van de bohème was het verzet tegen de bourgeoi
sie en het overheersende rationalisme. Het occultisme, als onder
deel van dit verzet, vond ingang bij zowel de artistieke krin

18gen als bij het meer modegevoelige publiek in Parijs.
De situatie in Nederland verschilde echter met die van Pa

rijs. Of het nu onze calvinistische volksaard was of de invloed 
van cultureel-maatschappelijke factoren, het was in ieder geval 
Kossmann die waarschijnlijk dichter bij de waarheid zat dan Ro
mein bij de beschrijving van het Nederlandse leven rondom de

19eeuwwisseling. In de leefwereld van de meeste Nederlanders 
vonder over het algemeen gesproken geen radicale veranderingen 
plaats. Naar toch zijn ook hier, hoewel misschien in mindere 
mate, dezelfde tendenzen waarneembaar, de behoefte aan mystiek, 
het verzet tegen de liberale bourgeoisie en het rationalisme.
En het occultisme zou een van de vormen zijn die dit verzet kon 
aannemen.

Er is gesproken van een occulte traditie hetgeen veronder
stelt dat het occultisme al voor de opleving aan het eind van de 
negentiende eeuw als stroming aanwezig was. Alvorens te begin
nen met de verschillende uitingen van die opleving zal hier 
eerst enige aandacht gegeven worden aan de occulte traditie in 
haar verschillende verschijningsvormen in de voorafgaande decen
nia.

Een beweging met een respectabele traditie en niet zonder
20occulte kenmerken, is de vrijmetselarij. De vrijmetselarij 

werd, in haar moderne vorm, in Engeland aan het begin van de 
achttiende eeuw opgericht en heeft zich van daaruit verspreid 
over Europa en de Verenigde Staten. Gedurende deze eeuw droeg 
ze nog een duidelijk vooruitstrevend, oppositioneel karakter. 
Politiek was ze gelieerd met het liberalisme en het anti-cleri
calisme. Op religieus gebied lag de nadruk op verdraagzaamheid, 
een ieder stond het vrij om om vanuit zijn eigen religieuze 
achtergrond te zoeken naar de waarheid. Er werd den ook niet ge-
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sproken van een God maar van 'Opperbouwmeester van het Heelal' 
zodat de leden naar eigen voorkeur konden invullen wat ze hier
onder wilden verstaan. Ook het gebruik van getallensymboliek 
en rituelen gaf de vrijmetselaars de ruimte om ze ieder op hun 
eigen persoonlijke wijze te interpreteren.

Tijdens de achttiende eeuw had de vrijmetselarij nog vaak 
te maken met vervolgingen en onderdrukking van kerkelijke zijde 
of vanuit de overheid. In de loop van de negentiende eeuw zou 
hierin verandering komen, het liberalisme vierde hoogtij en de 
politieke rol van de kerken werd teruggedrongen. Maar tegelij
kertijd leek hiermee ook het vuur, de gloed uit de vrijmetse
larij te verdwijnen. Ze verburgelijkte en verloor haar voor
uitstrevend karakter. Ook het geestelijk aspect boette aan be
tekenis in, de diepere bedoeling achter de symboliek en ri
tuelen leek aan de meeste leden voorbij te gaan. De nadruk kwam 
meer te liggen op het verenigingsleven, het aangenaam samenzijn 
bij het kaartspel. Het ledental liep ook steeds verder terug en
in 1900 was er een rondschrijven gericht aan de verschillende

21loges waarin gesproken werd over een inzinking. Voor degenen 
die op zoek waren naar een mystieke, persoonlijke vorm van re
ligieuze beleving kon de vrijmetselarij vaak niet meer dan een 
teleurstelling zijn.

Zoals hiervoor reeds verteld is kende het occultisme een 
bloeiperiode tijdens de renaissance. Daarna, bij het opkomen 
van de verlichting, boette het weer in aan populariteit. En 
daarbij waren het met name de intellectuelen waarvoor het occul
tisme zijn aantrekkingskracht verloor. Binnen de lagere strata 
van de bevolking bleef men zich echter bezighouden met allerlei 
magische praktijken. Door toedoen van twee figuren, de Oosten
rijkse arts Anton Mesmer (1734-1815) en de Zweedse natuuronder
zoeker Emanuel Swedenborg (1688-1772) zou in de loop van de ne
gentiende eeuw de belangstelling voor de verborgen geheimen van 
de kosmos opnieuw opleven bij de beter gesitueerde en hoger ge
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schoolde klassen. Daarmee werd de weg bereid voor de verschil
lende occulte bewegingen die gedurende deze eeuw nog naar boven

22zouden komen.
Zowel Mesmer als Swedenborg onderscheidde zich van hun oc

culte broeders door de wetenschappelijke benadering van het 
bovenzintuiglijke, waardoor hun ideeën makkelijker waren in te 
passen in het toen overheersende wereldbeeld. Mesmer ontwikkel
de een theorie over een op het magnetisme gelijkende kracht, 
hij noemde het dierlijk magnetisme, waarmee hij zieken trachtte 
te genezen. Hiermee heeft Mesmer niet alleen de stoot gegeven 
tot het gebruik van hypnose als therapeutisch hulpmiddel, hij 
zorgde ook voor een theoretische basis van de mediamieke gave

23en de telepathie door de introductie van het idee van trance.
Swedenborg was een mijningenieur en natuuronderzoeker die 

in 1740 een religieuze crisis doormaakte. Hij kreeg visioenen 
en beweerde contacten te onderhouden met de geesten van over
ledenen in het hiernamaals. Op basis van zijn bevindingen, die 
hij optekende met de exactheid van een wetenschapsman, bouwde 
hij een eigen theosofische stelsel op. Zijn volgelingen zouden 
na zijn dood de kerk van het 'Nieuwe Jeruzalem' oprichten. 
Swedenborg stelde, in tegenstlling tot de algemene teneur in 
die tijd, het geestelijke boven het materiële. Het materiële 
was volgens hem slechts een weerspiegeling van hetgeen zich op
geestelijk vlak afspeelde, de geest is oorzaak en de stof het

24gevolg. Swedenborg noemde dit de Wet der Overeenstemmingen.
Ruim een eeuw na het overlijden van Emanuel Swedenborg 

waren er, over de wereld verspreid, duizenden aanhangers van 
deze Zweedse ziener. In Nederland bleef het aantal Swedenbor- 
gianen beperkt, ondanks het feit dat hij hier nog lange tijd 
heeft gewoond en gewerkt. Pas in 1909 werd er een Swedenborg 
Genootschap voor Holland en België opgericht. Iniatiefnemer 
hiertoe, en hij zou tevens de eerste voorzitter worden, was 
G.Barger, ingenieur te Voorburg. Echter aan het eind van de
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negentiende eeuw verschenen er al werkjes van en over Sweden
25borg. Binnen het Swedenborgianisme bleek er overigens een 

onderscheid te bestaan tussen zgn. 'orthodoxen' en 'ketters'. 
Laatstgenoemde groep zou zich bezighouden met magnetisme en spi
ritisme wat weer verwopen werd door de othodoxe richting. Elise 
van Calcar, een naam die we zodadelijk nog zullen tegenkomen, 
zag bij voor beeld Swedenborg als de vader van het spiritisme. 
Barger verzette zich hier echter heftig tegen. Een Swedenbor
giaan was volgens hem zeker geen spiritist:

"Voor zijn geloof in de realiteit der geestelijke wereld 
zijn spiritistische manifestaties nutteloos, in de wer
ken van Swedenborg vindt hij meer dan manifestaties hem 
ooit kunnen leeren." 26

Het Mesmerisme heeft, bij mijn weten, geen georganiseerde bewe
ging gekend. De invloed van het dierlijk magnetisme verliep
vooral via de geschriften van Mesmer. In Nederland zouden die

27al in de eerste helft van de negentiende eeuw verschijnen.
Het Mesmerisme en het Swedenborgianisme legde de basis voor 

het spiritisme dat zich in de tweede helft van de negentiende 
eeuw vanuit de Verenigde Staten over Europa zou verspreiden.
Aan het Swedenborgianisme werd het idee ontleend van het be
staan van een geestenwereld, een wereld waarvan Swedenborg be
weerde dat hij er regelmatig vertoefd had. En uit het Mesmeris
me werd het denkbeeld van de trance gebruikt om de toestand aan 
te duiden waarin mediums verkeerden als ze door de geesten ge
bruikt werden om met de nog levende aardbewoners te communice
ren. Hoewel de spiritistische beweging een zeer heterogeen ge
zelschap vormde, bestaande uit allemaal afzonderlijke seance- 
groepjes, al dan niet georganiseerd in verschillende spiritis
tische verenigingen, waren er twee stellingen waarin iedere 
spiritist zich kon vinden. Alle spiritisten geloofden dat de 
menselijke persoonlijkheid in een bepaalde vorm de dood van het
lichaam overleefde en dat het mogelijk was om met de 'geesten'

28van de overledenen in contact te treden.
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Binnen de wirwar van spiritistische seancegroepjes, mediums 
en verenigingen was er vervolgens nog een tweedeling te maken, 
men sprak in die tijd van het onderscheid tussen spiritualisme 
en spiritisme. Het spiritualisme dat afkomstig was uit de Vere
nigde Staten en Engeland ging uit van het christelijk geloof.
Het trachtte het christendom te beschermen tegen de wetenschap
door het empirisch bewijs te leveren voor het voortbestaan van

29de menselijke persoonlijkheid na de dood. Het spiritisme liet 
zich daarentegen beïnvloeden door oosterse religieuze denkbeel
den. Deze richting is ± 1858 in Frankrijk opgericht door een 
zekere Rivail, beter bekend onder zijn pseudoniem Allan Kardec. 
Omdat het begrip spiritualisme nogal wat verwarring zou kunnen 
veroorzaken vanwege de andere, wijsgerige, betekenis die het 
heeft zal in het vervolg voor beide richtingen het begrip spiri
tisme gebruikt worden.

Het spiritisme is als moderne stroming, want het oproepen 
van geesten lijkt zo oud te zijn als de religie zelf, halver
wege de negentiende eeuw in de Verenigde Staten ontstaan. In 
1848, in het plaatsje Hydesville, hoorde de familie Fox steeds
terugkerende klopsignalen. De twee dochters des huizes vonden

30een manier om met deze klopgeest te kunnen communiceren. Het 
bleek de geest van een handelsreiziger te zijn die was vermoord 
door de vorige eigenaar van het huis. Hij had contact met de 
familie gezocht om de komst van een nieuw tijdperk in het ver
keer tussen de geestelijke wereld en de mensen op aarde aan te 
kondigen.

De publiciteit die dit voorval kreeg had als gevolg dat er 
in korte tijd in heel Amerika geëxperimenteerd werd met het op
roepen van geesten. Nelson schat in zijn studie over het spiri
tisme in Amerika dat rond 1850 zo'n een à twee miljoen Amerika
nen er zich mee bezighielden, en dat op een toenmalige bevol

31king van vijfentwintig miljoen. Door het optreden van frau
duleuze mediums en omdat het spiritisme geassocieerd werd met
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het socialisme en andere subversieve, libertijnse denkbeelden 
zakte de beweging in Amerika na 1855 weer ineen. In de zeventi
ger jaren zou er echter een opleving plaatsvinden en het was 
uit deze tweede golf dat de Theosofische Vereniging is voort
gekomen.

In Nederland deed het spiritisme zijn intrede met de bezoe
ken van het bekende Engelse medium Home aan Den Haag in 1857 
en 1858. Home hield er enkele seances en na zijn vertrek wer
den de eerste spiritistische groepjes gevormd. Het spiritisme 
zou zich daarna vanuit Den Haag over de rest van Nederland ver
spreiden. Een jaar na het laatste bezoek van Home aan Nederland 
werd in Rotterdam de eerste vereniging van spiritisten opgericht, 
'Oromaze' geheten. Pas tien jaar later volgde Amsterdam met de 
vereniging 'Veritas'. De meest bekende en grootste vereniging 
was de in 1888 opgerichte 'Broederbond Harmonia', die in 1927 
zo'n 1600 leden telde. Naast de verschillende verenigingen wa
ren er ook verscheidene spiritistische tijdschriften zoals 'Gees
ten en Leven', 'Stemmen van gene zijde des grafs' en 'Op de 
grenzen van twee werelden'. Ook het door het oosten geïnspireer
de spiritisme van Allen Kardec had aanhangers in Nederland. Voor
beelden zijn de eerdergenoemde vereniging Veritas en de predi
kant Roorda van Eyssinga die in zijn tijdschrift 'De blijde 
boodschap' de reïncarnatieleer verkondigde.

Aan het eind van de negentiende eeuw zou uit de spiritis
tische beweging de Theosofische Vereniging voortkomen, zo ver
liep het niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in Neder
land. Toch heeft er al vanaf het begin van de oprichting van de 
Theosofische Vereniging een zekere vijandigheid bestaan tussen 
deze twee occulte bewegingen. Spiritisten benadrukten dat de 
Theosofische Vereniging was voortgekomen uit haar gelederen.
Ze verweten de theosofen dat ze uiteindelijk toch weer voor 
nieuwe dogma's hadden gekozen terwijl de spiritisten bleven 
vertrouwen op het verstand en de eigen ervaring als basis van 
hun geloof. Bovendien leefde bij veel spiritisten de indruk dat
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theosofen vaak de door hen verkondigde theorieën zelf niet eens 
echt begrepen.

"Een gesprek met zulke Theosofen geeft een gevoel van leegte; 
we bemerken zoo spoedig napraters voor te hebben, die-en dit 
is het treurigste-hun eigen woorden niet verstaan." 32
Theosofen ontkende natuurlijk dat hun vereniging slechts een 

afscheiding was van het spiritisme. Blavatsky had haar wijsheid 
uit India en niet door de boodschappen van onduidelijke geesten 
gekregen. Bovendien was de theosofie dé wijsheidsgodsdienst, 
kern van alle bestaande godsdiensten en van alle tijden.

"De Theosophie is nooit uit het Spiritualisme voortgekomen, 
en wel om deze rede, dat de Theosophie even oud is als de 
denkende Menschheid en, onder welken naam dan ook, in den 
oorsprong van de oudste Godsdiensten en Wijsbegeerten te
rug te vinden is." 33

Men ontkende echter niet dat het spiritisme deuren opende waar
door men de toegang kon verkrijgen tot de theosofische denkbeel
den. Er waren echter ook gevaren verbonden aan het spiritisme, 
men kon in de macht van lagere geesten geraken. Bovendien was het 
ook niet goed voor de geesten als ze telkens werden opgeroepen, 
zij hadden hun tijd nodig om aan de andere zijde aan zichzelf te 
werken.

Mogelijk wilde de Theosofische Vereniging afstand nemen van 
het spiritisme omdat men besefte dat het bij velen een slechte 
naam had. Dit vanwege de gevallen van bedrog en het veronderstel
de subersieve karakter van de spiritistische beweging. Olcott zou
tijdens de oprichtingsvergadering van de Theosofische Vereniging

34hier dan ook nadrukkelijk op wijzen. En, indien men de nieuwe 
vereniging enig bestaansrecht wilde geven dan moest ze zich wel 
onderscheiden van de beweging waaruit ze was voortgekomen. Dit 
onderscheid werd vooral gemaakt met betrekking tot de meer theo
retische en wetenschappelijke benadering van de theosofie. De na
druk zou komen te liggen op de studie en het onderzoek van de bo
venzintuigelijke verschijnselen, zie de derde doelstelling. De 
Theosofische Vereniging trok waarschijnlijk ook een ander publiek 
dan het spiritisme. Veel leden waren afkomstig uit de middelste 
of hogere strata van de bevolking. En misschien vormde dit nog 
een achterliggende rede voor de geschillen tussen deze twee be
wegingen.
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II DE THEOSOFISCHE VERENIGING

1. De oprichters

Op 17 november 1875 werd te New York de Theosofische Ve
reniging opgericht. De twee leidende figuren binnen deze nieu
we organisatie waren H.P. Blavatsky en Henry S. Olcott. Zij 
hadden elkaar een jaar voor de oprichting van de Theosofische 
Vereniging voor het eerst ontmoet. Het was het spiritisme ge
weest dat beide iniatiefnemers met elkaar in contact had ge
bracht. Ze waren echter vanuit duidelijk verschillende achter
gronden tot deze gemeenschappelijke interesse gekomen. Helena 
Petrovna Blavatsky, of H.P.B. zoals ze zichzelf het liefst liet 
noemen, was een onafhankelijke en eigenzinnige Russische vrouw. 
Ze werd op 12 augustus 1831 te Ekaterinoslav in de Oekraïne 
geboren uit Duits-Russische ouders. Zowel haar vader, Peter 
Hahn als haar moeder, Helena Andreyevna Fadeef waren van adel
lijke afkomst.

Drie weken voor haar zeventiende verjaardag werd Helena 
Petrovna uitgehuwelijkt aan de veel oudere Nikifor Blavatsky 
die zojuist was benoemd tot vice-gouverneur van de provincie 
Yerivan in Armenië. Lang zou dit huwelijk niet stand houden.
Na een korte periode met haar man samengeleefd te hebben verliet 
ze hem en ging bij haar grootvader wonen. Toen die echter pro
beerde haar terug te sturen naar haar vader voorkwam zij dat 
door naar Constantinopel te vluchten. Later zou zij met betrek
king tot haar houding ten aanzien van het huwelijk het volgen
de opmerken: "I wouldn't be a slave to God Himself, let alone 
man". Opmerkelijk is echter dat zij wel de naam Blavatsky 
bleef gebruiken. Ze was overigens officieel niet gescheiden.

Met betrekking tot de vijfentwintig jaren volgend op haar 
vlucht naar Constantinopel is het moeilijk om een onderscheid 
te maken tussen verzinsels en feiten. Haar eigen verhalen, over
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verre reizen in vele landen en een jarenlange occulte training 
in Tibet, spreken elkaar soms tegen en bovendien ontbreekt vaak 
het harde bewijs ervoor. Zeker is in ieder geval dat ze geduren
de deze periode uit haar leven inderdaad veel gereisd heeft.
Ook staat vast dat ze zich uitgebreid heeft beziggehouden met 
spiritisme en occultisme. Ze zou zich na verloop van tijd dan 
ook steeds meer als medium gaan presenteren. In juli 1873 emi
greerde ze naar Amerika.

Het leven van Heny Steel Olcott verliep wat minder specta
culair dan dat van Blavatsky. Hij werd in 1832 in Orange, New 
Jersey geboren in een streng presbyteriaans gezin. Hij verhuis
de met zijn familie naar New York waar hij al op vijftienjarige 
leeftijd naar de universiteit ging. Haar als gevolg van zakelij
ke tegenslagen van zijn vader, die daardoor het geld voor zijn 
studie niet meer kon opbrengen, zag hij zich een jaar later ge
dwongen de universiteit te verlaten. Hij vertrok vervolgens 
naar Ohio om er zich als boer te vestigen. Daar maakte hij voor 
het eerst kennis met het mesmerisme en spiritisme. Hij werd bo
vendien lid van de vrijmetselarij. Na ongeveer vijf jaar keer
de hij terug naar New York om landbouwwetenschappen te gaan 
studeren. Daarnaast werkte hij ook nog als agrarisch redacteur 
bij de New York Tribune.

Bij het uitbreken van de burgeroorlog in 1861 nam hij dienst 
in het federale leger. Hij werd belast met het opsporen van 
corruptie bij de leveranciers van de noordelijke troepen. Van
wege zijn verdiensten bij het uitvoeren van deze taak kreeg hij 
een onderscheiding en de rang van kolonel, een titel die hij 
de rest van zijn leven bleef gebruiken. Na de oorlog studeerde 
hij rechten en zette een succesvol advocatenbureau op. Vlak 
voor de burgeroorlog was hij in het huwelijk getreden met Mary 
Eplee Morgan. In het midden van de zeventiger jaren werd dit 
huwelijk echter ontbonden. De jaren voordat Olcott Blavatsky 
ontmoette was hij zich steeds meer gaan bezighouden met het
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spiritisme dat in die tijd zijn tweede populariteitsgolf beleef
de. Hij bezocht verschillende mediums, woonde seances bij en 
schreef artikelen hierover in de New York Daily Graphic.

2. De oprichting van de Theosofische Vereniging

Naar aanleiding van zijn artikelen in de Daily Graphic 
zocht Blavatsky contact met Olcott. Olcott raakte diep onder 
de indruk van haar en met name door haar kwaliteiten als medium. 
In het voorjaar van 1875 leefden Blavatsky en Olcott vlak bij 
elkaar in de buurt in New York. Elke zondagavond werden er bij
eenkomsten georganiseerd in het appartement van Blavatsky waar 
men zich onderhield over occulte onderwerpen. Naast het leiden 
van deze gesprekken zorgde Blavatsky soms ook voor het optre
den van paranormale verschijnselen zoals het opklinken
van mysterieuze muziekklanken. Het was uit deze bijeenkomsten 
dat het idee geboren werd om een vereniging op te richten die 
zich zou gaan bezighouden met de studie van het occultisme.
Op 18 september 1875 werd als naam voor deze nieuwe organisa
tie de Theosofische Vereniging aangenomen. Het begrip theoso
fie gaf volgens Olcott uitdrukking aan zowel de esoterische

2waarheid als het occult onderzoek.
In de doelstellingen van de nieuwe vereniging werd echter 

nog niet gesproken over de algemene broederschap der mensheid 
of de waarde van Aziatische religies, zaken die later centraal 
zouden staan binnen de Theosofische Vereniging. De nadruk bin
nen de zojuist opgerichte vereniging bleek nog te liggen op de 
studie en het onderzoek van het occultisme. Opvallend is dat 
Olcott al meteen tijdens de oprichtingsvergadering uithaalde 
naar het spiritisme. Hij beschuldigde ze van bedrog en het ver
kondigen van subversieve sociale theorieën. De houding van de 
Theosofische Vereniging ten aanzien van het spiritisme en spi
ritistische verschijnselen is altijd wat ambivalent geweest. 
Enerzijds zette men zich af tegen de spiritistische beweging,
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anderzijds bleef men gebruik maken van occulte fenomenen om 
de eigen argumenten kracht bij te zetten, mensen te overtui
gen, leden te winnen.

3.  Isis Ontsluierd

Bepalend voor het gezicht en de verdere ontwikkeling van de 
Theosofische Vereniging zijn de omvangrijke werken van Blavat
sky geweest. De twee belangrijksten zijn Isis Ontsluierd en 
De Geheime Leer, samen goed voor zo'n 2800 pagina's. Het eer
ste werk, Isis Ontsluierd, werd in 1877 uitgebracht. Blavat
sky zei het geschreven te hebben met behulp van een 'Meester', 
een geestelijk hoog ontwikkeld wezen die haar het werk min of

3meer gedicteerd zou hebben. Het boek behandelt een enorme va
riëteit aan onderwerpen zoals spiritisme, de moderne wetenschap, 
het mesmerisme en de kabbala. De centrale gedachte in het boek 
is echter het idee van de wijsheid-religie. Alle religies zijn 
volgens Blavatsky afkomstig uit deze oudste vorm van religie. 
Hierbinnen bestond nog geen scheiding tussen wetenschap en gods
dienst. De wijsheid-religie, die bekend was bij zowel Plato als 
oude Hindoe-wijzen, zal tevens de religie van de toekomst wor
den en religieuze verschillen zullen dan verdwijnen. De kern 
wordt gevormd door een wereldbeeld gebaseerd op emanatie. Het 
goddelijke is uitgevloeid in de materie en het zal via evolu
tie weer langzaam opstijgen naar haar bron. Hetzelfde geldt 
voor de mens, de mens bezit een goddelijke kern, een goddelijk 
vonkje en zal via de evolutiewet opklimmen naar een volkomen 
vergeestelijkt menszijn.

In Isis Ontsluierd wordt gesproken van een geheime, occul
te broederschap die als beheerder van de wijsheid-religie op
treedt. Diezelfde broederschap van Meesters of Mahatma's zou 
ook achter de oprichting van de Theosofische Vereniging zitten. 
En het was telkens een van de Mahatma's die Blavatsky hielp
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met het schrijven van een aantal van haar boeken, waaronder 
'Isis Onstsluierd' en 'De Geheime Leer'. Dit mysterieus gezel
schap blijkt in de geschiedenis van de Theosofische Vereniging 
telkens weer op te duiken, met name bij opvolgingskwesties.
Bij de aanspraken die men maakte op het voorzitterschap van de 
vereniging of andere belangrijke functies beriep men zich op 
contacten met de Meesters.

Van de Meesters of Mahatma's wordt beweerd dat ze het eind
punt van de hiervoor genoemde geestelijke evolutie bereikt 
hebben. Ze beschikken over allerlei bijzondere krachten waar
door ze bijna goddelijke trekken krijgen. De Mahatma's zijn 
verenigd in 'De Grote Witte Broederschap' of 'De Witte Loge' 
die het als haar taak ziet om toe te zien op de geestelijke 
ontwikkeling van de mensheid en het beheer van de wijsheid- 
religie. In relatie tot de Theosofische Vereniging worden met 
name de Meesters Koot-Hoomi en Morya genoemd. Het bestaan van 
deze broederschap en de contacten die deze zou hebben met de 
Theosofische Vereniging waren en zijn nog steeds omstreden, ook 
binnen de vereniging zelf.

4. De invloed uit het oosten

In Isis Ontsluierd is nog geen sprake van een duidelijke 
invloed van het oosterse denken. De reïncarnatieleer behoorde 
bijvoorbeeld nog niet tot het theosofisch gedachtengoed. Op 
dat moment was men eigenlijk nog steeds op zoek naar een eigen 
gezicht. De oriëntatie op de Aziatische godsdiensten kwam tot 
stand door het verblijf van Blavatsky en Olcott in India (1879- 
1884).

In de periode na de oprichting bleek het succes voor de 
nieuwe vereniging uit te blijven. Steeds meer leden van de 
oorspronkelijke groep van zeventien stapten op. Na een jaar 
bleven Blavatsky en Olcott als laatste enthousiaste leden over. 
Om te voorkomen dat de vereniging volledig zou doodbloeden zoch
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ten Olcott en Blavatsky aansluiting bij gelijkgezinde groeperin
gen. Er werd ondermeer overwogen om zich te verbinden met de 
vrijmetselarij. Een samengaan met een gevestigde occulte groe
pering zou volgens Olcott, die zelf vrijmetselaar was, het voort
bestaan van de Theosofische Vereniging veilig stellen. Deze 
plannen bleven lange tijd bestaan maar tot daadwerkelijke stap
pen kwam het niet. De behoefte hiertoe verdween volledig toen 
de Theosofische Vereniging flink in omvang was toegenomen. Wel 
zouden er later vanuit de vereniging initiatieven worden onder
nomen tot oprichting van een gemengde vrijmetselarij.

Bij de contacten tussen de Theosofische Vereniging en de 
Indiase hervormingsbeweging 'Arya Samaj' zou het wel tot daad
werkelijke stappen komen. Deze in 1875 door Swami Dayanand 
Saraswati opgerichte beweging protesteerde tegen de onzuiverhe
den binnen het moderne hindoeïsme en bepleitte een terugkeer 
naar de zuivere leringen van de Veda's. De opzet en de doel
stellingen van de twee verenigingen leken bijna identiek en 
daarom besloot de Theosofische Vereniging in mei 1878 om samen 
te gaan met de Arya Samaj. Hier kwam men echter vrij snel van 
terug. Nadat men de voorschriften van de Indiase organisatie 
had ontvangen bleken die niet zo tolerant en eclectisch te zijn 
als men had verwacht. Swami Dayanand moest ook niks weten van 
de vriendelijke houding van de theosofen ten aanzien van het 
boeddhisme, de islam of andere geloofsovertuigingen, valse re
ligies noemde hij ze. Toch zouden beide organisaties nog tot 
1882 een soort samenwerkingsverband onderhouden. Daarna wer
den alle contacten verbroken.

Het verbreken van het verbond met de Arya Samaj had echter 
wel als gevolg dat men binnen de Theosofische Vereniging tot 
de definitieve formulering van haar doelstellingen kwam. In 
een rondschrijven van Olcott en Blavatsky aan de afzonderlijke 
loges werd gesproken van de ontwikkeling van de latente krachten 
van de mens, de waardering voor oosterse literatuur en filo
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sofie en de vorming van een algemene broederschap der mensheid. 
Later zou het als volgt geformuleerd worden:

1. Het vormen van een kern van de algemene broederschap 
der mensheid zonder onderscheid van ras, geslacht, kas
te of kleur.

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende godsdienststudie 
en van de studie van filosofie en wetenschappen.

3. Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de 
krachten die in de mens sluimeren.

Bovendien werd in dezelfde circulaire met betrekking tot de 
leden van de vereniging een onderscheid gemaakt in drie groe
pen. Namelijk de nieuwe leden, de studenten van de occulte 
wetenschappen en de broederschap van Meesters.

Ondanks dat het samengaan met de Arya Samaj niet door
ging groeide de belangstelling voor het oosten. Deze toenemen
de interesse deed Olcott en Blavatsky ertoe besluiten om in 
december 1878 naar India te vertrekken. De Amerikaanse afdeling 
van de Theosofische Vereniging zou in de daaropvolgende jaren 
slechts een sluimerend bestaan leiden. In India bleek de vereni
ging echter meer succes te hebben. Gedurende de vijf jaren dat 
Olcott en Blavatsky er verbleven (1879-1884) werden meer dan 
honderd theosofische loges in het leven geroepen. Ook werd het 
blad 'The Theosophist' (vanaf 1879) opgericht dat in ieder ge
val zo succesvol was dat het een extra bron van inkomsten vormde.

Vermeldenswaard is verder de rol die de Theosofische Vere
niging heeft gespeeld in de herwaardering van de eigen cultuur 
in India en Ceylon. Blavatsky en Olcott onderscheidden zich van 
de meeste andere westerlingen doordat zij een duidelijke inte
resse en waardering toonden voor de cultuur en religie van bei
de landen. Illustratief voor deze houding is het gebaar dat 
Olcott maakte toen hij samen met Blavatsky in Bombay aankwam.
Het eerste wat hij deed toen hij van de boot stapte was het 
kussen van de granieten drempel als daad van pooja (aanbidding)
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want men bevond zich nu op heilige grond. Tijdens die eerste ja
ren in India trok de Theosofische Vereniging een aantal voor
aanstaande leden aan die een belangrijke rol zouden spelen bij 
de oprichting van het Indiase Nationale Congres, de voorloper 
van de 'Congress party'. En het was met name Annie Besant, de 
opvolgster van Olcott, die zich later zou inzetten voor het 
onafhankelijkheidsstreven in Brits—Indië. Olcott zelf lever
de een belangrijke bijdrage aan de heropleving van het boeddhis
me in Ceylon. Hij schreef ondermeer een boeddhistische katechis
mus en nam het initiatief tot de oprichting van boeddhistische 
scholen als alternatief voor het christelijk onderwijs van de 
missionarissen.

Het verblijf van Olcott en Blavatsky in India had ook zijn 
invloed op de denkbeelden binnen de Theosofische Vereniging.
Dit blijkt met name uit het tweede hoofdwerk van Blavatsky,
De Geheime Leer dat in 1888 werd uitgebracht. Het boek zou we
derom tot stand zijn gekomen met hulp van de Meesters. Zij 
zouden Blavatsky een mysterieus geschrift ter beschikking hebben 
gesteld, de Stanza's van Dzyan, waarop het boek grotendeels is 
gebaseerd. Nieuw, en hieruit blijkt de invloed van het ooster
se denken, is de behandeling van begrippen zoals karma en re
ïncarnatie. Verder verwerkte Blavatsky ook nog de evolutieleer 
van Darwin. Via het begrip spirituele evolutie koppelde ze de 
theorie van Darwin aan de oosterse reïncarnatieleer. Binnen 
deze spirituele evolutie, als onderdeel van de evolutie van de 
gehele cosmos, is er sprake van een onsterfelijk deel van de 
mens, een goddelijk vonkje, een monade, dat zich via reïncar
natie steeds verder ontwikkelt tot het uiteindelijke punt van 
Nirvana.

5. De Theosofische Vereniging in discrediet

In 1882 werd het hoofdkwartier van de Theosofische Vereni
ging verplaatst van Bombay naar Adyar. Daar werd een oud land
goed opgekocht dat slechts enkele kilometers van Madras lag.
Een van de opslagkamers van het hoofdgebouw werd omgebouwd tot 
een soort altaarruimte. Tegen een van de muren van deze ruim
te stond een kast waarin de potretten van de verschillende 
Meesters waren opgehangen. Dagelijks kon men zich hier met vra
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goed opgekocht dat slechts enkele kilometers van Madras lag.
Een van de opslagkamers van het hoofdgebouw werd omgebouwd tot 
een soort altaarruimte. Tegen een van de muren van deze ruim
te stond een kast waarin de potretten van de verschillende 
Meesters waren opgehangen. Dagelijks kon men zich hier met vra
gen of problemen tot de Meesters richten. Men hoefde slechts 
een envelop met desbetreffende vraag in het 'altaar' te leggen, 
de deuren te sluiten om na enige ogenblikken het antwoord in de 
vorm van een geschreven boodschap te ontvangen.

Na de terugkeer van Blavatsky en Olcott uit India zouden 
deze 'altaarwonderen' het belangrijkste doelwit vormen van kri
tiek. In 1884 stelde de Society for Psychical Research een on
derzoek in naar de authenticiteit van de mysterieuze verschijn
®len die zich binnen de Theosofische Vereniging voordeden. De 
in 1882 opgerichte Society for Psychical Research was een on
afhankelijke vereniging van voornamelijk Engelse geleerden die 
zich toelegde op het onderzoek naar occulte of spiritistische 
verschijnselen. In december 1884 bracht de vereniging een voor
lopig rapport uit waarin gesteld werd dat er gevallen van frau
de waren geconstateerd bij een aantal leden van de Theosofische 
Vereniging. Een definitief oordeel kon echter pas gegeven worden 
als er op het hoofdkwartier in Adyar onderzoek zou zijn ver
richt.

Nog voor het uitkomen van dit voorlopig rapport werden er 
een aantal artikelen geplaatst in een lokaal christelijk blad 
in India, de 'Christian College Magazine', waarin Blavatsky 
beschuldigd werd van bedrog. De schrijfster hiervan was mevrouw 
Coulomb, een voormalig naaste medewerkster van Blavatsky in 
India. In haar artikelen had zij fragmenten opgenomen van brie
ven van Blavatsky aan haar gericht waaruit duidelijk moest 
blijken dat een aantal 'occulte verschijnselen' op bedrog be
rustten. De beschuldigingen van mevrouw Coulomb betroffen met 
name de verschijnselen die zich bij het altaar hadden voorge
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daan. Het zouden niet de Meesters zijn geweest die voor de ant
woorden zorgden maar Blavatsky zelf, haar kamer grensde toeval
ligerwijze aan de altaarruimte.

Blavatsky en daarmee de Theosofische Vereniging werden nog 
verder in discrediet gebracht door het eind-rapport van de 
Society for Psychical Research, het zgn. Hodgson-rapport. Het 
was namelijk geschreven door Richard Hodgson die gedurende drie 
maanden onderzoek had verricht op het hoofdkwartier van de 
Theosofische Vereniging in Adyar. In het rapport concludeerde 
hij dat alle verschijnselen die hij had kunnen natrekken frau
duleus waren en dat daarom de beschuldigingen van mevrouw Cou
lomb als gegrond beschouwd konden worden. Het eindrapport eindig
de als volgt:

"For our own part, we regard her (Blavatsky) neither as 
the mouthpiece of hiddenseers, nor as a mere vulgar ad- 
venturess; we think that she has achieved a title to 
permanent remembrance as one of the most accomplished, 
ingenious, and interesting imposters in history." 4

De conclusie van het Hodgson-rapport werd binnen de Theosofi
sche Vereniging van de hand gewezen maar de klap kwam toch hard 
aan. Blavatsky vertrok ijlings naar Europa en trok zich terug 
om aan de Geheime Leer te werken. Opvallend was dat na het uit
komen van dit rapport er minder gebruik werd gemaakt van occul
te verschijnselen ter ondersteuning van theosofische doeleinden.

6. Conflicten binnen de vereniging

De jaren volgend op de Coulomb-affaire en het Hodgson-rap
port werden overheerst door het conflict tussen de twee stich
ters van de Theosofische Vereniging. Blavatsky, maar ook ande
ren binnen de vereniging, vonden dat Olcott als president te
veel invloed had gekregen. Bovendien zou ze graag zien dat haar 
rol als charismatisch leidster wat meer tot uitdrukking zou ko
men in formele macht.

Na haar vertrek uit India, bracht Blavatsky enige tijd door
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in achtereenvolgens Napels, Duitsland en België, om zich in 
1887 definitief in Engeland te vestigen. Hier zette ze haar 
eerste stappen om haar invloed binnen de vereniging te vergro
ten. Ze begon er met de uitgave van een eigen blad, Lucifer, 
dat gedrukt werd op haar eigen drukkerij. Ook stichtte ze in 
Londen een nieuwe loge, die haar naam zou gaan dragen. Dit 
bleek echter nog niet voldoende te zijn en Olcott werd door 
haar onder druk gezet om aan haar verdere verlangens te voldoen. 
Deze gaf echter slechts schoorvoetend toe. Hij verleende toe
stemming voor de vorming van een aparte Engelse afdeling van 
de Theosofische Vereniging, waarbinnen Blavatsky de hoofdrol 
zou gaan vervullen. Ook stond hij toe dat ze de zgn. Esoteri
sche sectie oprichtte, een onafhankelijke organisatie binnen 
de vereniging die zich zou gaan toeleggen op de occulte scho
ling van een selecte groep theosofen. Ondanks deze toezeggingen 
bleef Blavatsky meer vragen, ze mikte uiteindelijk op het pre
sidentschap van de Europese afdeling. Maar Olcott begon zich 
steeds meer schrap te zetten. Deze onderlinge machtsstrijd zou 
dan ook pas eindigen met de dood van Blavatsky op 8 mei 1891.

Na de dood van Blavatsky vormde haar opvolging als hoofd 
van de Esoterische sectie aanleiding voor nieuwe twisten. De 
twee hoofdrolspelers van deze machtsstrijd waren Henry Olcott 
en William Judge. De laatste was algemeen secretaris van de 
Amerikaanse afdeling en vice-president van de vereniging. Judge 
bestreed de opvolging van Blavatsky door Annie Besant als hoofd 
van de Esoterische sectie. Als alternatief stelde hij een ge
meenschappelijk voorzitterschap voor van hem en Besant. Het 
voorstel kreeg ook de ondersteuning van Meester Morya wat bleek 
via een aantal geschreven boodschappen die op geheimzinnige 
wijze bij verschillende invloedrijke theosofen opdoken. Voor 
Besant was dit voldoende reden om accoord te gaan en het voor
stel werd dan ook aangenomen. Gesterkt door dit succes en het 
vertrouwen van Besant verklaarde Judge regelmatig contacten te
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onderhouden met de Meesters. En van deze invloedrijke contacten 
zou hij de komende jaren nog vaker gebruik maken.

Olcott had echter zo zijn twijfels bij deze relatie tussen 
Judge en de Meesters. Maar hij had pas in 1893 voldoende be
wijsmateriaal verzameld om deze twijfels in beschuldigingen te 
kunnen omzetten. Judge ontkende bedrog te hebben gepleegd maar 
moest op de lange duur toch het onderspit delven. Hij zag zich 
gedwongen de Theosofische Vereniging te verlaten maar wist een 
grote meerderheid van de Amerikaanse leden met zich mee te ne
men. In april 1895 werd er door Judge een nieuwe theosofische 
organisatie opgericht, de Theosofische Vereniging in Amerika. 
Lang zou hij echter het leiderschap van deze nieuwe vereniging 
niet dragen, binnen een jaar na de afscheiding overleed hij.

Ondanks de afscheiding van de Amerikaanse afdeling onder 
leiding van Judge waren de jaren na deze breuk niet onsucces
vol voor de Theosofische Vereniging. Dit was met name te dan
ken aan de intensieve campagne van Annie Besant en gravin Wacht
meister in Amerika. Deze campagne had als gevolg dat er zeven
endertig nieuwe loges werden opgericht. Maar ook tijdens deze 
jaren waren er conflicten en affaires. De belangrijkste daarvan 
was de kwestie rondom Charles W. Leadbeater. Deze naaste mede
werker van Besant kwam in opspraak vanwege zijn omstreden op
voedkundige theorieën. Hij bleek namelijk jongens, als onderdeel 
van hun occulte opvoeding, te stimuleren om te mastuberen. Als 
gevolg van de beroering die dit teweegbracht besloot Leadbeater 
zich terug te trekken uit de Theosofische Vereniging. Besant 
werd, gezien de nauwe samenwerking die er bestond tussen haar 
en Leadbeater door dit alles in een lastig parket gebracht. Zij 
was eerst geneigd om het voor Leadbeater op te nemen maar zag 
zich later toch gedwongen om voor zijn verwijdering te kiezen.

In 1907 stierf kolonel Olcott. Tijdens de verkiezingscam
pagne voor zijn opvolging zou de naam van Leadbeater opnieuw 
opduiken. Annie Besant was namelijk de meest kansrijke kandi
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daat voor het presidentschap van de vereniging. Men verwachtte 
nu dat Leadbeater, gezien zijn goede contacten met Besant, weer 
tot de Theosofische Vereniging zou worden toegelaten als Besant 
tot president gekozen werd. Besant verklaarde echter dat Lead
beater alleen tot de vereniging mocht toetreden indien hij af
stand zou nemen van zijn omstreden theorieën. Zij hield zich 
echter niet aan haar woord. Binnen anderhalf jaar na de verkie
zing van Besant tot president werd Leadbeater weer lid van de 
Theosofische Vereniging zonder dat hij zich had gedistantieerd 
van zijn opvoedingstheorieën. Zijn terugkeer leidde tot vele 
opzeggingen, waaronder zich ook vooraanstaande theosofen bevon
den. Ondanks het feit dat hij geen officiële functies meer zou 
vervullen bleef Leadbeater een invloedrijke rol spelen binnen 
de Theosofische Vereniging.

7. Het presidentschap van Besant

Het presidentschap van Annie Besant (1907-1933) werd ge
kenmerkt door activiteiten op velerlei gebieden. Tijdens de 
eerste jaren na haar verkiezing zou het ledental dan ook met 
de helft toenemen, het steeg tot een totaal van 23.000. Besant 
hield zich ondermeer intensief bezig met het onafhankelijkheids
streven van de Indiërs. Uit erkenning hiervoor zou ze in 1917 
benoemd worden tot erevoorzitter van het Indische Nationale Con
gres. Verder was ze ook nog betrokken bij de vrouwenemancipa
tie en de vorming van een eigen schoolsysteem in Brits—Indië.
In 1908 richtte ze de Theosofische Dienstorde op, een organisa
tie die het praktisch werk op humanitair gebied door theosofen 
moest bevorderen. De orde had tevens als doelstelling om via 
dit werk theosofische ideeen in bredere kringen te verspreiden. 
Belangrijkste van al haar activiteiten, het zou eerst voor een 
fikse stijging maar daarna ook voor een enorm verlies van le
den zorgen, was het naar voren brengen van de nieuwe Wereldle
raar.
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Wederom speelde Leadbeater hierbij een grote rol. Hij had 
in Adyar een jongen ontdekt die volgens hem, gezien de zuiverheid 
van zijn aura,5 het 'vehikel' was van de nieuwe Christus. Achter
liggende gedachte hierbij was dat de Christus om de zoveel tijd 
in een ander lichaam reïncarneerde. Jezus was een van de opeen
volgende reïncarnaties geweest en hetzelfde zou nu gaan gebeu
ren bij deze brahmaan-jongen die samen met zijn vader en drie 
broers op het hoofdkwartier in Adyar woonde. Zijn naam was Jid
du Krishnamurti en op het moment van zijn 'ontdekking' was hij 
veertien jaar oud. Krishnamurti en zijn broer Nityananda werden 
toevertrouwd aan Leadbeater die de zorg zou dragen voor hun op
voeding en scholing. Besant verspreidde het nieuws over de komst 
van de nieuwe Wereldleraar binnen de Theosofische Vereniging.
Ter ondersteuning van hem werd er een speciale organisatie op
gericht, de Orde van de Ster uit het Oosten. Deze nieuwe orga
nisatie stond formeel los van de Theosofische Vereniging maar 
veel van haar leden waren of werden tevens lid van de vereni
ging. Dankzij de enorme groei van de Ster uit het Oosten, die 
op haar hoogtepunt zo'n 30.000 leden telde, nam aan het eind 
van de twintiger jaren ook het aantal leden van de Theosofische 
Vereniging flink toe.

Een andere organisatie die ook een ondersteunende rol kreeg 
toebedeeld bij de beweging rondom Krishnamurti was de in 1916 
opgerichte Vrije Katholieke Kerk. Wanneer de Messias in Krishna
murti was gereïncarneerd en daarmee een nieuw tijdperk aanbrak 
zou volgens Besant de Vrije Katholieke Kerk tot de nieuwe chris
telijke kerk uitgroeien. Het initiatief tot oprichting van de
ze nieuwe organisatie was afkomstig van Leadbeater en zijn vriend 
Josiah Wedgwood, voormalig voorzitter van de Engelse afdeling 
van de theosofische Vereniging. Leadbeater vond het wenselijk 
dat er binnen de vereniging meer aandacht zou komen voor het 
ritueel. De Vrije Katholieke Kerk maakte daarom gebruik van 
katholieke rituelen maar interpreteerde deze op theosofische
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wijze. In 1919 werd het centrum van deze nieuwe organisatie in 
het Nederlandse Naarden gevestigd.

De oprichting van organisaties zoals de Orde van de Ster 
uit het Oosten en de Vrije Katholieke Kerk, leidde naast leden
winst ook tot veel kritiek en opzeggingen. Een beweging die hier 
met name van profiteerde was de door de Amerikaanse theosoof 
Robert Crosbie in 1909 opgerichte Loge van Verenigde Theosofen. 
Robert Crosbie kwam tot dit initiatief uit protest tegen de ver
deeldheid binnen de theosofische beweging. Hij pleitte voor een 
hereniging van de twee theosofische verenigingen op basis van 
de geschriften van Blavatsky.

Het uitroepen van Krishnamurti tot de nieuwe Wereldleraar 
leidde in 1913 tot de afscheiding van de overgrote meerderheid 
van de Duitse afdeling. Algemeen secretaris van deze afdeling 
was op dat moment Rudolf Steiner. Onder zijn leiding was men 
in Duitsland in de voorafgaande jaren een geheel eigen lijn 
gaan volgen. Steiner ging daarbij uit van een meer op de weste
lijke, christelijke traditie gebaseerde interpretatie van het 
occultisme. Dit verhield zich echter niet altijd even goed met 
de overwegend op het oosten georiënteerde koers van de Theo
sofische Vereniging. Het was met name de beweging rondom Kri
shnamurti die deze tegenstelling verscherpte en uiteindelijk 
onhoudbaar maakte. In 1912 bewerkstelligde Steiner dat de raad 
van de Duitse afdeling het lidmaatschap van de afdeling onvere
nigbaar verklaarde met het lidmaatschap van de Orde van de 
Ster uit het Oosten. Als reactie hierop trok Annie Besant het 
charter van de Duitse afdeling in. Vijfenvijftig van de negen
enzestig loges volgden Steiner en verlieten de Theosofische 
Vereniging. Rudolf Steiner richtte vervolgens in februari 1913 
de Antroposofische Vereniging op en ook veel ontevreden theoso
fen buiten Duitsland zouden naar deze nieuwe vereniging over
lopen.
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Ondanks de toenemende kritiek, de opzeggingen en de afschei
ding van de Duitse afdeling bleef men binnen de Theosofische 
Vereniging uitkijken naar het moment dat de nieuwe Wereldleraar 
in Krishnamurti zou reïncarneren. De Orde van de Ster uit het 
Oosten zou in de loop van de twintiger jaren blijven groeien 
en de jaarlijkse zomerkampen waar Krishnamurti tot zijn volge
lingen sprak trokken steeds meer bezoekers. Tijdens een van de
ze zomerkampen leek het zover te zijn. Had Krishnamurti tot dan 
toe altijd in de derde persoon gesproken over de Wereldleraar, 
nu sprak hij opeens in de ik-vorm:

"I come for those who want sympathy, who want happiness 
(...) I come to reform and not to tear down, I come not 
to destroy but to build." 6

Besant verklaarde dat de Messias in Krishnamurti was gereïn
carneerd. Een groep van twaalf theosofen, ze werden apostelen 
genoemd, werd gevormd om hem bij te staan.

Krishnamurti liet echter steeds vaker blijken dat hij twij
fels had ten aanzien van de hem toebedeelde rol. Tijdens de 
jaarlijkse zomerkampen benadrukte hij dat men zichzelf moest 
bevrijden, men mocht zich daarbij niet afhankelijk opstellen van 
wie of wat dan ook. Krishnamurti zelf begon zich ook onafhanke
lijker op te stellen wat blijkt uit het feit dat hij de hem toe
gewezen 'apostelen' weigerde te accepteren. De definitieve stap 
werd gezet tijdens de tweede dag van het zomerkamp in het Ne
derlandse Ommen in 1929. Voor een publiek van drieduizend toe
hoorders en nog een groot aantal radioluisteraars deed Krishna
murti afstand van zijn rol als Wereldleraar en ontbond hij de 
Orde van de Ster uit het Oosten. Een jaar later zou hij de Theo
sofische Vereniging verlaten. De gevolgen bleven niet uit, bin
nen enkele jaren verloor de Theosofische Vereniging een derde 
van haar leden. Vier jaar later stierf Annie Besant op vijfen- 
tachtigjarige leeftijd. Ze werd opgevolgd door George Arundale, 
die de presidentsfunctie zou vervullen tot en met het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. De theosofische Vereniging zou echter 
nooit meer die mate van aandacht en publiciteit krijgen als ten 
tijde van Besant.
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Noten hoofdstuk 2
1 Mary k. Neff, Personel Memoirs of H.P. Blavatsky, 74, aldus 

geciteerd in Campbell, Ancient wisdom, 4. Verder gebruikte 
literatuur over de TV: Ryan, H.P. Blavatsky; Verhaar, Theo
sophische beweging; Ellwood, Altars; Wisse, Theosophie; Kerr, 
Occult; Gordon-Melton, Handbook.

2 Olcott maakt hier een onderscheid tussen esoterie en occul
tisme. De esoterie heeft betrekking op de geheime kennis, de 
verborgen filosofisch-religieuze systemen, die ten grondslag 
ligt aan de handelingen of technieken van het occultisme. 
Dit onderscheid, tussen de praktijk van het occultisme en de 
kennis van de esoterie, zal in werkelijkheid niet zo strikt 
te maken zijn, het esoterische en het occulte lopen in elkaar 
over. Zie: Tiryakian, Esoteric culture, 498-499 en Kerr, 
Occult, 17.

3 Critici hebben Blavatsky echter beschuldigd van plagiaat.
Een zekere William Emmete Coleman die zich drie jaar heeft 
beziggehouden met de studie van Isis Ontsluierd en andere 
werken van Blavatsky beweert dat de 'Isis' zo'n tweeduizend 
passages bevat afkomstig uit ongeveer honderd boeken, voor 
het merendeel gangbare werken in de negentiende eeuw over 
occultisme. Zie: Campbell, Ancient wisdom, 33-34.

4 Society for Pscychical Research, Report of the Commitee Ap
pointed to Investigate Phenomena Connected with the Theoso
phical Society, 207. Aldus geciteerd in Campbell, Ancient 
Wisdom, 93. Vrij recentelijk schijnt overigens dit rapport 
door de Society for Psychical Research, die nog steeds blijkt 
te bestaan, herroepen te zijn. Het onderzoek van Hodgson zou 
niet deugdelijk genoeg zijn geweest.

5 Aura: fijnstoffelijk omhulsel dat volgens theosofen ieder 
mens omgeeft maar dat, in tegenstelling tot het grof-stof
felijk lichaam, slechts door enkele, paranormaal begaafde, 
personen gezien kan worden.6 Aldus geciteerd in Campbell, Ancient wisdom, 128.
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III DE THEOSOFISCHE VERENIGING IN NEDERLAND

1. De eerste geluiden

Een aantal jaren na de oprichting van de Theosofische Ve
reniging te New York begon de theosofie ook in Nederland lang
zaam door te dringen. Het allereerste contact werd echter ge
maakt vanuit Nederlands-Indië. Omstreeks 1878-1880, de precie
ze datum is onbekend, richtte Baron F. de Tengnagell te Pekalon
gan (Java) een centrum op voor de bestudering van de theosofie. 
Dit centrum werd later omgezet in een loge, het charter werd 
in augustus 1881 vanuit Adyar opgestuurd. Zowel over deze loge 
als over Baron F. de Tengnagell is later binnen theosofische 
kringen niets meer vernomen.1 Het duurde nog zo'n twintig jaar 
(1902) voor er opnieuw een theosofische loge zou worden opgericht 
in Nederlands-Indië.

Verder zijn er in de tweede jaargang van 'The Theosophist' 
een tweetal artikelen te vinden die geschreven zijn door Neder
landers. Het eerste artikel is van de hand van Mr. C.H. Van
der Linden, "one of our most respected Theosophists" aldus de 

2redactie. Het handelt over een mogelijke geneeswijze van ma
laria en Van der Linden had zich hierbij laten inspireren door 
het mesmerisme. Het tweede artikel is een vertaling van een brief 
die gepubliceerd is in 'Revue Spirite' en is geschreven door 
een zekere M.A.J. Riko uit Den Haag. De heer Riko heeft het 
hierin over miraculeuze steenbuien, stenen die uit het niets 
leken te komen en op bepaalde plaatsen of in de buurt van be
paalde personen neerkwamen. Aan het slot van zijn brief vraagt 
hij zich af of de theosofen hier misschien een antwoord op 
hebben, vandaar waarschijnlijk de plaatsing van de brief in 
'The Theosophist'.

In Nederland zelf werd voor het eerst aandacht besteed aan 
de theosofie door Elise van Calcar-Schiötling in het spiritis
tisch tijdschrift 'Op de grenzen van Twee Werelden'.4 In haar
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artikel, dat overigens in het frans is geschreven, laat Elise 
van Calcar zich nog positief uit over de Theosofische Vereni
ging. Hierin zou later echter verandering komen.

2. De loge Post Nubila Lux

Mogelijk naar aanleiding van dit artikel besloot begin 
1881 Adalberth de Bourbon,5 een kapitein bij de Nederlandse 
Cavalerie en woonachtig in Den Haag, een brief te schrijven 
aan Kolonel Olcott voor informatie over het lidmaatschap van de 
Theosofische Vereniging.6 Daarvoor nam de Bourbon waarschijn
lijk al deel aan spiritistische bijeenkomsten te Delft en bo
vendien blijkt uit het antwoord van Olcott op zijn brief dat 
hij lid was van de vrijmetselarij. Overigens liet Olcott zich 
in zijn brief niet zo positief uit over de vrijmetselarij, hij 
sprak van "slechts een schitterend doch leeg formalisme".7
Verder schreef hij dat volgens hem de inwijding in het lidmaat
schap van de Theosofische Vereniging slechts eenvoudig was.
De gedachte van universele broederschap en het gemeenschappelijk 
zoeken van de waarheid waren volgens hem daarbij de belangrijk
ste zaken. En indien men bovendien geïntereseerd was in mystiek,

0en dat lijkt bij de Bourbon het geval geweest te zijn, dan zou 
binnen de Theosofische Vereniging het daarvoor te volgen pad 
getoond worden. Voorwaarde was dat men bereid moest zijn de stu
die der occulte wetenschap onzelfzuchtig en tot het einde voort 
te zetten. Olcott eindigde zijn brief met de mededeling dat in
dien het voorafgaande de Bourbon niet had afgeschrikt de Theo
sofische Vereniging hem gaarne een bul wilde toezenden waardoor9hij de volmacht zou krijgen om een afdeling in Nederland te 
Stichten.

De Bourbon liet zich niet afschrikken en besloot samen met 
een zekere Jurriaanse, lid te worden van de Theosofische Vere
niging. Dit blijkt uit een drietal brieven die gedurende de 
maand juli 1881 vanuit India verstuurd zijn en die alle drie
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zijn gericht aan de Bourbon. De brieven handelen in de eerste 
plaats over verenigingsaangelegenheden maar ook andere zaken 
komen aan bod. De eerste is afkomstig van Blavatsky, ze schreef 
in plaats van Olcott omdat die zich op dat moment in Ceylon be
vond. Samen met de brief was een bul verstuurd waarop de naam 
van de op te richten afdeling nog was opengelaten. De bul is ge
dateerd 27 juni 1881 en ondertekend door Blavatsky en Olcott.

Damodar K. Malavankar, de 'Joint Recording Secretary', 
schreef in opdracht van Blavatsky de tweede brief. Hierin werd 
verteld dat voor de stichting van een afdeling een minimum van 
21 leden was vereist maar dat er in dit geval begonnen mocht 
worden met zeven. Aan het slot van de brief wees Damodar er nog 
op dat het occultisme, aangezien het slechts voor weinigen was 
weggelegd, niet het voornaamste doeleinde van de Vereniging vorm
de. Hiermee leek Damodar de Bourbon wat te willen afremmen in 
zijn enthousiasme voor het occultisme. Dit in tegenstelling tot 
Olcott en Blavatsky in wier brieven eerder het tegendeel blijkt. 
De laatste van de drie brieven was weer afkomstig van Olcott, 
geschreven vanuit Ceylon. Hij toonde zich hierin erg verheugd 
met het toetreden van de Bourbon. Volgens hem hadden mystici 
vaak de neiging om zelfzuchtig te zijn. Hij riep de Bourbon dan 
ook op niet een van die soort te zijn, integendeel, "als ge licht 
verkrijgt, deel het dan ook mee".10

Hierna zijn er in de maand september van hetzelfde jaar, 
zover bekend, nog twee brieven vanuit India verstuurd. Blavatsky 
schreef vanuit Simla, in de Himalaya's, een brief waarin ze de 
Bourbon dankte voor het boek en de foto die hij haar had toege
zonden. Vervolgens liet zij zich, evenals Olcott,11 nogal nega
tief uit over de vrijmetselarij. "Er is meer kennis van de wer
kelijke en waarachtige symboliek der dingen in de pink van een
onze Tibetaanse Chaberons of Indische Yogi's, dan in al Uw

12Groot-Loges. De brief eindigde met een teleurstellende mede
deling voor de Bourbon. Ze kon het door hem gevraagde potret 
van haar niet opsturen omdat ze er geen had en indien ze er 
wel een zou hebben hij er alleen maar nachtmerries van zou kun
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nen krijgen. De laatste brief is geschreven door Damodar. Hij 
zet hierin op verzoek van Blavatsky de voornaamste plichten uit
een van een afdeling der Theosofische Vereniging.

Met de toezending van de bul vanuit Adyar was de eerste 
theosofische loge in Nederland een feit. Op de bul werd de naam 
'Post Nubila Lux' (licht achter wolken) ingevuld, een naam die 
men ook binnen de vrijmetselarij nogal eens tegenkomt. Uit het 
weinige dat over deze loge bekend is blijkt dat niet alles even 
voorspoedig verliep. Om te beginnen schijnt het dat sommige 
leden nogal wat moeite hadden met de overgang van een spiritis
tisch seancegroepje naar een theosofische loge. Men miste waar-

13schijnlijk de beslotenheid en spanning van de seances. Boven
dien overleed binnen een jaar na de officiële oprichting de voor
zitter van de loge, de heer Thomas van Stolk. Hij werd opgevolgd 
door Edward Brooke Bonn die na een aantal jaren weer werd opge
volgd door de Bourbon zelf. Toen deze echter in 1887 overleed 
leek de Haagse loge zijn langste tijd gehad te hebben. dit blijkt 
uit het door Blavatsky in Engeland opgerichte blad 'Lucifer' van 
1889, bijna twee jaar na de dood van de Bourbon, waarin onder 
het kopje 'Theosophy in Holland' het volgende staat: "The Post 
Nubila Lux Branch, at the Hague, suffered a great loss by the 
death of Capt. Adalberth de Bourbon, the President, and ceased 
from their former activity; we are therefore glad to hear that 
a new nucleus is forming which promises to be more active and 
useful than even the old Branch."14 De kern waarover in dit be
richt gesproken wordt is waarschijnlijk de nog op te richten 
Nederlands-Belgische onderafdeling.

Voordat echter deze Nederlands-Belgische onderafdeling werd 
opgericht, in februari 1891, was het wat betreft de theosofie 
nog een tijdlang stil in Nederland. Wel bevonden zich gedurende 
die jaren nog leden van de Theosofische Vereniging in Nederland. 
Dit blijkt uit het algemeen verslag van de jaarlijkse bijeenkomst 
van de Theosofische Vereniging van 27 tot 29 december in 1890.15 
In dit verslag is een boodschap opgenomen van leden uit landen
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waar op dat moment geen theosofische loges bestonden en die op 
deze wijze toch een groet wilden uitbrengen aan de bijeenkomst. 
Op de lijst van ondertekenaars staan ook de namen van twee Ne
derlanders, Catherina Immerzeel en Hermance de Neufville en 
het is met name de laatste die een belangrijke rol zou gaan spe
len bij de oprichting van de Nederlands-Belgische onderafdeling. 
Hermance de Neufville maakte kennis met de theosofie in de pe
riode dat ze met haar man in Parijs woonde. Daar heeft ze ook 
Blavatsky ontmoet en het schijnt dat ze na haar terugkeer naar 
Nederland nog regelmatig persoonlijk contact had met haar. Bla
vatsky bleek in ieder geval zoveel vertrouwen in de Neufville 
te hebben dat ze haar in 1888 aanstelde als vertegenwoordigster 
van de zojuist opgerichte Esoterische School.

Vermeldenswaard is verder nog de oprichting van het Theo
sofisch Genootschap op 1 november 1890 door Dr. L.L. Plantenga, 
officier van gezondheid, magnetiseur en genezend medium. Dit 
genootschap was niet aangesloten bij de Theosofische Vereniging 
maar kwam er wel meer overeen wat betreft haar doelstellingen.16 
Al lijkt de nadruk bij het Theosofisch Genootschap van Planten
ga meer gelegen te hebben bij het onderzoek naar esoterische 
en occulte zaken. Plantenga was wel erelid van de 'Groupe In
dépendant d'études ésotériques', wat volgens hem een vereniging 
was van 'zedelijk en verstandelijk hoog ontwikkelde catholieken', 
en waarover hij sprak als zijn 'inwijders'. 17 Naast het genoot
schap hield Plantenga zich ook nog bezig met de uitgave van het 
blad 'Het Rozekruis'. Hierin verschenen arikelen over o.a. mag
netisme, symboliek en theosofie. Het tijdschrift werd grotendeel 
gedragen door Plantenga zelf. Hij schreef de meeste artikelen 
of vertaalde ze uit het frans. Het blad heeft slechts twee jaar
gangen gekend, van september 1889 tot september 1891 en ook het 
genootschap werd in november 1891 weer opgeheven. Het Theoso
fisch Genootschap is met name van belang omdat een aantal mede
oprichters van de Theosofische Vereniging in Nederland via dit
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genootschap en het blad ’Het Rozekruis’ kennis hebben gemaakt 
met de theosofie.

3. De Nederlands-Belgische Onderafdeling

Op 15 januari 1891 werd ten huize van mevrouw P.C. Meule
man van Ginkel besloten tot de oprichting van een Nederlands- 
Belgische onderafdeling van de Theosofische Vereniging. Het 
merendeel van de aanwezigen kende elkaar al via een seancegroep
je dat vanaf augustus 1888 regelmatig ij elkaar kwam. Het me
dium en daarmee tevens de centrale figuur van deze seances was 
mevrouw Meuleman van Ginkel. Andere vaste deelnemers waren de 
heren Tegel, Meuleman(echtgenoot van het medium), Fricke, de 
Lange junior, Wierts van Coehoorn en mejuffrouw Stout. Nog 
voordat dit groepje begon met spiritistische bijeenkomsten was 
mevrouw Meuleman al als medium actief op seances bij de fami
lie de Lange in Vlaardingen waar zij toen nog woonachtig was.
Ze raakte in contact met de heer Fricke doordat ze een uittrek
sel had gelezen van een brief van hem aan Dr. P. Huet, een be
kend spiritist de Goes. Fricke schreef in deze brief over de 
materialisaties die hij had bijgewoond te New York en over de 
geesten die hij had gezien, betast en zelfs had gesproken. Met
iemand die dat gezien had wenste mevrouw Meuleman kennis te ma
, 18 ken .

W.B. Fricke was op dat moment nog niet zo lang terug uit 
Zuid-Afrika. Als 17-jarige jongen was hij daar heengegaan en 
had er in de loop der jaren via de handel een fortuin gemaakt. 
Hij was er ook geïntereseerd geraakt in het spiritisme. In 1887 
keerde hij samen met zijn vrouw terug naar Europa en bezocht 
in Londen het medium Elington. Deze ried hem aan om naar Ameri
ka te gaan om daar nog andere mediums te bezoeken. De vrouw 
van Fricke was echter te ziek, ze leed aan tering, om hem te 
vergezellen. Fricke vertrok daarom alleen naar Amerika waar 
hij gedurende de maanden dat hij er verbleef getuige was van
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materialisaties en geestesverschijningen. Hij zou hierover 
later in zijn brief aan Dr. P. Huet verslag uitbrengen. Na zijn 
terugkeer in Nederland vestigden hij en zijn vrouw zich tijde
lijk in Hotel du Passage om van daaruit naar een geschikte wo
ning te zoeken. Hier organiseerde Fricke spiritistische seances

19waar ondermeer Wierts van Coehoorn aan deelnam.
Naar aanleiding van de brief van Fricke aan Dr. P. Huet 

begon mevrouw Meuleman hem regelmatig te bezoeken. Zij werd
daarbij meestal vergezeld door mejuffrouw Stout die hoofd was

* ' 2 0van een Fröbelschool in Vlaardingen. Met deze bezoekjes be
gonnen de eerste seances van het clubje dat later het initiatief 
zou nemen tot de oprichting van de Nederlands-Belgische onder
afdeling. Deze seances vonden over het algemeen plaats bij de 
heer Tegel, een boekhandelaar in de Chasséstraat. Er werd be
gonnen met christelijke gebeden en gezang, daarna hield me
vrouw Meuleman een toespraak. Vervolgens geraakte ze in trance 
en kreeg men via haar contact met de geesten van de 'andere 
zijde'. Vaak waren het dezelfde geesten die via het medium tot 
de bijeenkomst spraken, een priester, een arts. Mejuffrouw 
Stout of de heer Wierts van Coehoorn maakte aantekeningen van 
de seances die na het 'ontwaken' van het medium uit haar tran
ce aan haar werden voorgelezen zodat ook zij kon horen wat er 
allemaal gezegd was.

Voor het bijwonen van deze seances bleef mevrouw Meuleman 
op en neer reizen vanuit Vlaardingen. Fricke zou echter graag 
zien dat een medium met zo'n grote gaven in Amsterdam kwam wo
nen en hij was daarvoor zelfs bereid om alle kosten te dragen. 
Mevrouw Meuleman weigerde dit echter, ze wilde niet afhankelijk 
zijn van een rijk man. Toch speelde mejuffrouw Stout het klaar 
om haar ervan te overtuigen het voorstel van Fricke te accep
teren. Aangezien mevrouw Meuleman in 'normale' toestand niet 
over de kwestie wilde spreken sprak Mejuffrouw Stout er alleen 
met haar over als ze in trance was, als haar 'Hooger Zelf' aan
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het woord was. Op een gegeven moment gaf zij, in trance, te 
kennen dat ze besloten had om aan het verzoek van Fricke te 
voldoen. Nadat ze weer ontwaakt was geloofde ze mejuffrouw 
Stout onvoorwaardelijk over hetgeen ze 'in den geest' had be

i .  21Sloten.
Nu kon er begonnen worden met de voorbereidingen van de 

verhuizing van de heer en mevrouw Meuleman naar Amsterdam.
Voor de heer Meuleman werd er een werkruimte gezocht waar hij 
kon beginnen met een slijperij van diamantschijven. De woonruim
te werd uitgezocht door mevrouw Meuleman rond te rijden in een 
koets, in trance, en haar op die manier te laten kiezen. De 
keuze viel op een huis in de Westerdokstraat dat nog in aanbouw 
was. Op 15 maart 1889 konden mijnheer en mevrouw Meuleman de 
woning betrekken.

Een week voordat ze hun intrek namen in de nieuwe woning
overleed de vrouw van Fricke. Zij werd op 12 maart begraven op 
het kerkhof Zorgvliet aan de Amstel. De ddaropvolgende zaterdag 
ontving mejuffrouw Stout van mevrouw Meuleman, terwijl ze in 
trance was, de boodschap dat ze met z'n vieren, mevrouw Meule
man, mejuffrouw Stout, de heer Fricke en de heer Wierts van 
Coehoorn, diezelfde dag precies om zes uur moesten afrijden naar 
het graf van mevrouw Fricke. Met dezelfde paarden, hetzelfde 
rijtuig en met dezelfde koetsier als ze een week tevoren was 
begraven. Aldus geschiedde het en over hetgeen daarna gebeurde 
geeft Wierts van Coehoorn het volgende verslag:

"Zeer spoedig viel het medium in trance, deed haar hand
schoenen uit, liet den heer Fricke van plaats verwis
selen, zoodat ik tegenover haar kwam te zitten en de heer 
Fricke naast mij ter rechterzijde; nam daarop onze handen, 
de rechter, in de volgorde van den heer Fricke, van mij 
en juffrouw Stout, sloot de hare er boven op en hield ze 
eenige oogenblikken zoo; verbrak ze daarna, legde den vin
ger op haar mond als teeken voor ons om nog niet met haar 
daarover te spreken, deed de handschoenen weer aan, wik
kelde zich in haar mantel ontwaakte daarna, zonder iets 
te bemerken. Kort daarop kwam zij weder in trance en be
werkte zichzelf, opende telkens haar oogen en zei dicht
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bij het kerkhof tot juffrouw Stout, dat haar geest reeds 
vooruit was en zij in trance zou blijven en juffrouw Stout 
goed voor haar moest zorgen. Deze geleidde haar uit het rij
tuig, nam haar onder den arm en zij gingen samen vooruit; 
de heer Fricke en ik volgden. Haar houding was majesteus; 
de oogen waren geopend; de gang fier als die van een pries
ter. Er heerschte een plechtige stilte! Dicht bij het graf 
liet zij juffrouw Stout los en nam de heer Fricke onder 
den arm. Bij het graf stond zij stil, sloeg de oogen ten 
hemel en scheen een kort gebed te doen. (...) Onze handen 
werden weder in dezelfde volgorde op elkander gelegd en er 
werd bij het graf van mevrouw Fricke gezworen voor den 
troon van God, dat wij (juffrouw Stout en ik) hen (mevrouw 
Meuleman en den heer Fricke) zouden verdedigen wars van 
alle wereldsche gezegden, wanneer zij met slijk zouden be
morst worden. Deze eed zou opgedragen worden voor God.
Zij (mevrouw Meuleman en de heer Fricke) zouden alles doen 
met geloof, liefde geduld, hoop en trachten die te ver
spreiden. Wij beloven dit bij het graf van haar, wier echt
vriend hier staat.
'DE EEDGENOTEN' daar staan zij. Zweert bij uzelven voor den 
troon van God. Het is gehoord, William Fricke, het is ge
hoord, Henri Wierts van Coehoorn en Johannes Stout; nog 
eenmaal hebt gij die eed opgedragen voor den troon van 
God. De Pelgrimstocht is geëindigd, het leven in dit tra
nendal vangt aan, dat God ook voor een vreugdedal voor u 
zal maken. 'Ik zie U' (sprak de geest) met mijn oogen; zij, 
(het medium) staat daar (hij wees achter zich). Zij heeft 
alles gehoord en gezien en zij zal het u mededeelen. In het 
rijtuig ontwaakte zij en herinnerde zich, hoe zij ons had 
gezien en alles had gehoord; hoe zij had geschreid en hoe 
zij voor zich iemand had gezien, die zij niet herkende 
(haar eigen omhulsel). Diep getroffen gingen wij op aanra
den van den geestelijken Docter bij de heer Fricke thee
drinken; waar wij nog een rustig en heerlijk uurtje door
brachten." 22
Een jaar later zou dit 'eedgenootschap' op ongeveer gelij
ke wijze herdacht en hernieuwd worden.
In het najaar van 1890 hoorde men binnen dit seanceclub- 

je voor het eerst iets over de theosofie. Via een vriendin 
van mevrouw Meuleman kwam men in contact met de oprichter van het 
hiervoor besproken Theosofisch Genootschap, de heer Plantenga. 
Naast informatie schonk hij hun ook een aantal nummers van het 
blad 'het Rozekruis'. Niet alles hierin was echter nieuw. Wierts 
van Coehoorn merkte op dat men via het spiritisme al kennis had
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gemaakt met de reïncarnatieleer. Terugkijkend op de jaren voor 
de eerste kennismaking met de theosofie zag hij de spiritisti
sche bijeenkomsten dan ook als voorbereidingen op de theosofie. 
Naar aanleiding van de contacten met Plantenga zette de heer 
Fricke de volgende stap, hij schreef voor informatie naar het 
hoofdkwartier van de Europese afdeling van de Theosofische 
Vereniging in Londen. Hij ontving van de heer Mead, de secre
taris van de Europese afdeling, het bericht dat hij zich kon 
wenden tot mevrouw de Neufville. Mevrouw de Neufville was samen 
met haar vriendin mejuffrouw Immerzeel zojuist, in october 
1890, lid geworden van de Theosofische Vereniging.

Op 25 januari 1891 zijn toen ten huize van mevrouw Meule
man zes leden 24 van de Theosofische Vereniging bijeengekomen, 
waaronder ook mevrouw de Neufville. Daar werd toen besloten 
om een Nederlands-Belgische onderafdeling op te richten. Op 21 
februari ontving men hiervoor het Charter, ondertekend door 
H.P.Blavatsky en Gr.R.S. Mead. Van deze nieuwe organisatie werd 
mevrouw de Neufville presidente en mejuffrouw Stout secretares

25se. Opvallend is dat mevrouw Meuleman en de heer Fricke nog 
geen functie bekleedden maar slechts leden waren. Hierin kwam 
echter al snel verandering bij het kiezen van het nieuwe bestuur 
op 21 september 1891. Mevrouw de Neufville bleef presidente, 
mevrouw Meuleman werd vice-presidente en de heer Fricke secre
taris, 'tresaurier' en bibliothecaris. 26

Kort na de oprichting van de Nederlands-Belgische onder
afdeling stopte men met de seances. Mevrouw Meuleman had daar
voor al eens laten weten dat ze niet graag naar deze bijeenkom
sten ging omdat ze er als medium het minst aan had. Maar moge
lijk heeft ook de verhouding tussen de Theosofische Vereniging 
en het spiritisme iets met dit besluit te maken. Op 19 april 
1891 werd de laatste seance gehouden ten huize van de heer 
Tegel. Het medium, in trance, sprak toen als volgt:

"Mag ik u eens mijne gedachten mededeelen. Als ik goed

23
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weet, dan is de kring gehecht, ik bedoel geen aardsche ge
hechtheid, maar geestelijke gehechtheid aan het medium. 
Welnu, blijf bij haar, zij gaat ook leeren en volg met 
haar die lessen, en kunt ge ze niet geheel volgen en in 
u opnemen, werp niets weg, doch laat het staan tot straks, 
wanneer gij het wel in u opnemen kunt. (...) Dit is de 
eenige band om opwaarts te gaan, van waar en waarnaar toe, 
dan vindt gij alleen mij daar terug om u de hand te rei
ken in den naam van Christus, dan zullen wij daar bijeen
vergaderen, ik heb gezegd..." 27
De heer de Lange heeft daarna nogeens een verklaring ge

geven over hetgeen zich had afgespeeld tijdens deze seances.
In een gesprek met mevrouw Meuleman bracht hij het in verband 
met een artikel dat hij had gelezen in 'Het Rozekruis' over 
het kruis van Pythagoras. Daaruit maakte hij de gevolgtrekking 
dat zich tijdens deze seances geen verschillende zielen hadden 
geopenbaard maar steeds hetzelfde 'Ik' wiens ervaringen uit
verschillende incarnaties werden medegedeeld. "Gij begrijpt

28het" was daarop het antwoord van mevrouw Meuleman.
De seances hielden op en daarvoor in de plaats kwamen er

29theosofische lezingen en scholingsavonden. Het onderricht
van de nieuwe leden, die nog bekend moesten raken met de denk
beelden van de theosofie, stond daarbij in de beginperiode voor
op. Mevrouw de Neufville gaf onderricht uit De Geheime Leer 
en mejuffrouw Immerzeel vertaalde theosofische geschriften uit 
het Engels die vervolgens circuleerden onder de leden. Op dat 
moment waren er namelijk nog geen theosofische geschriften in 
het Nederlands verschenen. Tijdens de wekelijkse vergaderingen 
hield mevrouw de Neufville elke keer een lezing waarop een de
bat volgde. Uit Engeland was er een nieuwe kracht, mevrouw 
Esther Windust, gekomen om de nieuwe theosofische afdeling te 
helpen. Ze begon met een Lotusklas en een Engelse cursus met 
in het begin elk slechts een leerling. Bij haar thuis organi
seerde ze een 'debatingclub' waar ieder enkele minuten moest 
spreken over wat hij of zij wist van de theosofie.

Voor het verkrijgen van een koninklijke goedkeuring bleek 
het noodzakelijk te zijn een aparte Nederlandse afdeling op



Hermance de Neufville

van l. naar r.: Fricke, Stout, Coehoorn, Meuleman van 
Ginkel, Meuleman, Perk-Joosten en Windust.
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te richten. Aan een vereniging die twee naties omvatte werd 
deze niet verleend. Daarom werd de Nederlands-Belgische onder
afdeling opgesplitist in twee afzonderlijke afdelingen en ont
ving men op 9 juli 1892 alsnog de koninklijke goedkeuring.

In 1892 kocht mejuffrouw Immerzeel een pand aan de Utrech
tse zijde, Nieuwer Amstel, (de huidige Amsteldijk) waar het 
nieuwe hoofdkwartier van de Nederlandse afdeling van de Theo
sofische Vereniging gevestigd zou worden. Dit werd het nieuwe 
middelpunt van waaruit men propaganda voerde, waar men lezingen 
hield en elkaar kon ontmoeten. Het pand werd verdeeld in vier 
wooneenheden waar de heer en mevrouw Meuleman, de heer Fricke, 
mevrouw de Neufville en mevrouw Windust kwamen te wonen. De 
eigenares, mejuffrouw Immerzeel, bleef in Arnhem wonen, wel 
werd er voor haar een kamer op het hoofdkwartier vrijgehouden. 
In hetzelfde jaar werd ook het blad 'Theosophia' opgericht.
De redactie werd gevoerd door drie vrouwen, mevrouw Obreen-toe- 
Laer, mevrouw de Neufville en mejuffrouw Immerzeel. Mevrouw 
Obreen-toe-Laer was hoofdredactrice en zorgde in elk nummer 
voor een soort hoofdartikel onder het pseudoniem 'Afra'. Ver
der verschenen er veel vertalingen van belangrijke theosofische 
werken in het blad, naast mededelingen van de vereniging en 
brieven van leden.

Naast de interne scholing begon men ook steeds meer naar 
buiten toe te treden. Om te beginnen was er elke maand een le
zing op het hoofdkwartier, de wekelijkse vergadering was dan 
ook toegankelijk voor introducés. In het begin werden deze le
zingen verzorgd door mevrouw de Neufville, mejuffrouw Immer
zeel en de heer Fricke. Maar aangezien het op een gegeven mo
ment bezwaarlijk werd als telkens dezelfde personen spraken 
moesten ook de 'beginners' voordrachten gaan houden. In het
debat volgend op de lezing kon men dan mogelijk wel rekenen

30op de ondersteuning van de heer Fricke. Het was ook de heer 
Fricke die voor het eerst een lezing over de theosofie buitens
huis verzorgde en wel op 14 maart 1891 in het Odeongebouw te



Amsterdam. Zes maanden later zou hij weer over de theosofie 
spreken en dit keer op uitnodiging van de 'Vrije Gemeente', 
een liberaal-protestantse organisatie. Naast deze lezingen vorm 
de de publiciteit een belangrijk onderdeel van de theosofische 
propaganda. Vaak stuurde men zelf verslagen van lezingen of 
artikelen op naar kranten of tijdschriften. Erg nuttig daar
bij was het feit dat de zwager van mevrouw 0'breen-toe-Laer 
hoofdredacteur was van de zojuist opgerichte Telegraaf. Daar
naast begon men ook met de verspreiding van brochures en vlug
schriften. Later zouden ook de eigen bibliotheek en uigevers
maatschappij een rol gaan spelen bij de verspreiding van de 
theosofische denkbeelden.

Het geschil tussen Olcott en Judge had ook invloed op de 
nog jonge afdeling van de Theosofische Vereniging in Nederland. 
In 1894, de precieze datum is mij onbekend, vertrokken mevrouw 
Meuleman, mevrouw Windust en de heer Fricke in verband met de
ze kwestie naar Londen. Later lieten ze ook nog Wierts van 
Coehoorn overkomen. Zij kozen uiteindelijk voor Besant en Ol
cott. Waarom dat blijft onduidelijk, mogelijk was het de meest 
veilige keuze. Door voor Judge te kiezen zou men zich met hem 
afscheiden van de Theosofische Vereniging. De toenmalige pre
sidente mevrouw de Neufville en mejuffrouw Immerzeel schaarden 
zich echter achter Judge en trokken hieruit hun conclusie, zij 
verlieten de Nederlandse afdeling. Opmerkelijk is nu dat hier
over weinig in de bronnen is terug te vinden. Het lijkt er dan 
ook op alsof de hele kwestie, en met name het vertrek van me
vrouw de Neufville en mejuffrouw Immerzeel, wat is weggemoffeld 
In de notulen van de algemene vergadering van de Nederlandse 
afdeling wordt slechts gesproken van een brief die men ontvan
gen heeft van mevrouw de Neufville waarin ze schrijft dat ze 
ten gevolge van haar gezondheidstoestand en het voornemen tot 
het maken van een langdurige reis haar taak als presidente



van de vereniging neerlegt. Mevrouw Meuleman, die als vice- 
presidente de vergadering voorzat, sprak vervolgens de hoop 
uit dat er een tijd zou komen dat mevrouw de Neufville weer in 
hun midden zou zijn. Er wordt echter niets gezegd over een
verband tussen het aftreden van mevrouw de Neufville en de de

32kwestie Judge.
Ook in Theosophia werd weinig aandacht besteed aan deze 

zaak. In het nummer van maart 1895 staat er een ingezonden 
stuk van iemand die pas sinds kort lid was van de vereniging 
en daardoor nog onbevooroordeeld tegen de kwestie zou aankijken. 
Hij of zij, het stuk is slechts ondertekend met 'F.d.B.' , gaf 
de volgende enigszins uitzonderlijke verklaring voor wat er 
op dat moment speelde:

"In hetgeen heden onder de Theosophen gaande is, is 
klaarblijkelijk, over het geheel genomen minder eene 
begeerte om het overwicht te hebben (...) dan wel de 
uitdrukking van doodelijken haat uit het astrale ge
bied tegen de vrouw." 33

Naast dit ingezonden stuk werd er verder alleen nog maar mel
ding gemaakt van de afscheiding van Judge in de rubriek 'Me- 
dedeelingen' in de Theosophia van mei 1895. Maar ook bij later 
verschenen historische terugblikken in Theosofia wordt de kwes
tie Judge nauwelijks genoemd en lijken mevrouw de Neufville
en mejuffrouw Immerzeel verdwenen te zijn uit de geschiedenis

34van de Theosofische Vereniging in Nederland.
Het opstappen van mevrouw de Neufville en mejuffrouw Im

merzeel had ook praktische gevolgen. Het pand waarin het hoofd
kwartier was gevestigd was nog altijd in het bezit van mejuf
frouw Immerzeel. Ook vielen er door hun vertrek gaten in de re
dactie van Theosophia. Tenslotte bleek dat mevrouw de Neufvil
le bij het verlaten van de Vereniging ook de rechtspersoonlijk
heid van de vereniging mee genomen te hebben. Voor het eerste 
probleem werd een vrij eenvoudige oplossing gevonden, mevrouw 
Perk-Joosten kocht het pand gewoon over. Het gat in de redac
tie werd opgevuld door Wierts van Coehoorn, "Dat moet jij maar
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doen Coehoorn", kreeg hij te horen van mevrouw Meuleman. Dit 
viel hem echter nogal zwaar aangezien hij noch een opleiding
noch ervaring in deze richting had, maar de wens van mevrouw

35Meuleman was voor hem een bevel. Het zou echter nog tot 1897 
duren voordat er een oplossing voor het derde probleem was ge
vonden. Men had toen de vereiste zeven loges voor het opnieuw 
oprichten van een Nederlandse afdeling.

Na de kwestie Judge en het opstappen van de Neufville en 
mejuffrouw Immerzeel traden mevrouw Meuleman en de heer Fricke, 
als een Nederlandse variant van het koppel Blavatsky-Olcott, 
naar voren. Zij zouden de komende jaren in de Nederlandse Theo
sofische Vereniging de centrale figuren zijn. En dit gold met 
name voor mevrouw Meuleman. Illustratief voor de rol die ze 
speelde op het hoofdkwartier is het volgende fragment uit een 
brochure van Wierts van Coehoorn:

"Ons middelpunt in het hoofdkwartier was steeds mevrouw 
Meuleman-van Ginkel, een kracht, grooter dan wij konden 
vermoeden. Zij hield ons, heterogene bestanddeelen, bij- 
elkaar. Waar wij met ons tienen 36 waren, bestond er wel 
eens verschil van opinie, maar wij hadden allen slechts 
één doel voor oogen: Theosophie aan de wereld brengen. 
Mevrouw Meuleman zag altijd kans iedere breuk te herstel
len. Ze zei altijd: 'Kinderen dat is allemaal maar astra
le vibratie' en dan was de zaak weer in orde." 37

Ondanks haar eenvoudige achtergrond, ze had niets gestudeerd 
en was huishoudster geweest voordat ze trouwde, scheen ze 
toch op velen indruk te maken.

Onthullend in dit verband is het 'In Memorian van P.C. 
Meuleman-van Ginkel' dat kort na haar dood, op 23 november 
1902, verscheen. Hierin staan 65 bijdragen van 'vrienden en 
leerlingen' waarvan de meesten hun verering niet onder stoelen 
of banken steken. De bijdrage van Johan van Manen is hiervan 
een sprekend voorbeeld:

"0, 'P.C.M.'! Ik heb geen naam voor u. Mij waart gij 
'Piet' niet. Niet Vriendin-maar meer. Niet Leerares
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-maar meer, veel meer nog. Hoe kan ik mij tot u wenden.
Ik noem u niet Okkultist, niet Groote Ziel-dat alles 
geeft niet wat gij mij waart. Gij waart een mensch, de 
breede golfslag van het groote leven welde in en door 
u en doorploegde u geheel. In u zag ik het Leven, dat 
van God is, werken. Gij waart een spiegel van mijzelf 
en van uzelf, en van uw Zelf- 
Tat tram asi" 38

Niet alle bijdragen lopen zo over van adoratie, sommigen be
kennen dat ze in het begin moeite hadden met de persoon van 
mevrouw Meuleman. Mevrouw Dijkgraaf schrijft over haar eerste 
indruk van wat ze uiteindelijk 'onze geliefde Leerares' noemt:

"Zij leek mij eene eenvoudige, zich krachtig uitende 
vrouw, zonder boekenwijsheid of uiterlijke geleerd
heid en ik dacht: Moet ik van die vrouw leeren?" 39
Vaak zijn het dezelfde uitdrukkingen die steeds weer in 

al die bijdragen terugkeren, zoals een vriendin, een lerares, 
een geestelijke zieneres, een moeder. En het is vooral de laat
ste uitdrukking, een moeder, die illustratief lijkt te zijn voor 
de verhoudingen op het hoofdkwartier. Mevrouw Meuleman noemde 
de bewoners van het hoofdkwartier dan ook nogal eens een keer 
'kinderkens'. 40 Als 'moeder' was ze echter niet altijd zacht 
en kalm, integendeel. Toch, dit werd door Wierts van Coehoorn 
gezien als slechts een 'uiting der maskeerende persoonlijkheid', 
en uiteindelijk had dit ruwe optreden volgens hem ook vaak nog 
zijn functie. 41 De rol die mevrouw Meuleman binnen de Theosofi
sche Vereniging in Nederland speelde beperkte zich voornamelijk 
tot de kleine kring van intimi op het hoofdkwartier. In tegen
stelling tot bijvoorbeeld Fricke die zich veel meer bezighield 
met de uiterlijke verrichtingen van de Vereniging.

Geleidelijk breidde zich de Theosofische Vereniging ook 
buiten Amsterdam uit, hoewel het zwaartepunt daar altijd zou 
blijven liggen. De eerste centra ter bestudering van de theo
sofie werden opgezet in Den Helder, Rotterdam en Den Haag en 
daarmee groeide ook het ledental. Deze centra werden vervolgens
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omgezet in loges en in 1897 waren dat er zeven, het vereiste
42aantal voor de oprichting van een Nederlandse afdeling. Door 

deze uitbreiding veranderde de Theosofische Vereniging in Ne
derland van karakter. De intimiteit van het kleine clubje ge
schaard rondom 'Piet' ging langzaam verloren. Bovendien zorg
de de ruimheid van de doelstellingen voor een toeloop van per-

43sonen van uiteenlopend pluimage. Naast de groei van het le
dental nam ook van buiten de vereniging, met name bij de pers, 
de belangstelling voor de theosofie en haar denkbeelden toe.
Dit alles tezamen leidde bij sommige theosofen tot hooggestem
de verwachtingen wat betreft de toekomst van hun beweging. De 
heer Boissevain dacht bijvoorbeeld in die tijd lid te zijn 
van een nieuwe wereldreligie:

"Ik wil mij nu tot één punt bepalen, en dit is de rol 
die veel leden in de aanvang dachten dat de Theosofie 
zou gaan spelen. In korte woorden: de opvatting was, 
dat een nieuw geloof, een nieuwe godsdienst zijn ver
schijning in de wereld aangevangen had. Wij jongeren, 
die van het Gymnasium of de H.B.S. kwamen en daar (en 
ook op catechisatie) zoveel van geschiedenis hadden 
gehoord, stelden ons toen voor, dat de tijd voor een 
nieuwe Hervorming aangebroken was. Wij verkeerden in 
de verwachting dat over bijv. een twintig jaren half 
Nederland 'bekeerd' zou zijn. Ik herinner mij, dat ik 
eens met Johan van Manen door Amsterdam liep en dat 
wij tot elkaar zeiden, als wij langs een kerk kwamen: 
hier zullen wij later preken. Dit gold natuurlijk niet 
voor alle toenmalige leden, maar het denkbeeld van een 
nieuw geloof aan te hangen, heerste bij velen toen sterk."
De verwachtingen van Boissevain kwamen niet uit, het le

dental groeide wel maar niet in die mate als hij misschien 
gehoopt had. De Theosofische Vereninging bleef in Nederland 
slechts een kleine, marginale beweging. Echter over publici
teit had men in die tijd niet te klagen. En alle publiciteit, 
zowel positief als negatief, was welkom. Zelf deed men ook het 
nodige om de aandacht in de pers te krijgen. Bij lezingen stuur
de men verslagen op naar verschillende dagbladen en op kritische 
artikelen over de theosofie werd gretig gereageerd. Dergelijke 
kritische artikelen werden dan ook niet alleen als negatief be-
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oordeeld, 2eker niet als mannen van naam de moeite namen om 
de theosofie te bestrijden. Een voorbeeld hiervan is het ar
tikel in het franstalige blad Cosmopolis van de Sanskriet-Orien

45talist professor Max Muller in 1898 Fricke zou hierop re
ageren in de Stemmen uit de Vrije G e m e e n t e .  Professor Müller 
zou overigens zijn strijd tegen de theosofie later voortzet
ten in de vorm van een reeks lezingen waarvan verslagen in ver
schillende dagbladen verschenen.

Een wat groter bereik had het artikel in 'Onze Eeuw' van 
P.D. Chantepie de la Saussaye, professor in de godgeleerdheid 
in Leiden. Hierin liet hij zich in niet al te positieve bewoor
dingen uit over de theosofie:

"Zoo schijnt noch het innerlijk gehalte noch de uitwendi
ge wasdom van de nieuwere theosophie aanleiding te ge
ven haar onder de groote 'geestelijke machten' onzer da
gen te rekenen. (...) In weerwil van die nog nederige af
metingen moeten wij haar toch onder de belangrijke tee
kenen des tijds rekenen. Zij heeft zulk een groot, alom
vattend program. Zoovele oorzaken werken haar uitbrei
ding in de hand: al is ook 't geen tot haar drijft vrij 
wat krachtiger dan wat van haar uitgaat. Eindelijk: zij 
leeft van den afval, en die afval is groot; zij biedt 
hun die het geloof niet meer konden behouden en toch 
godsdienst niet willen missen, een welkom surrogaat, en 
vult de ledige plaats aan." 47

Kort daarop werd er in Theosophia als volgt gereageerd:
"Want het innerlijk gehalte der 'nieuwere' Theosofie is 
door den schrijver niet gepeild, noch heeft hij haren 
uitwendigen wasdom behoorlijk overzien. Toch heeft hij 
ons grooteren dienst bewezen met het schrijven van zijn 
artikel dan hij vermoedelijk bedoelde, want de praktijk 
leerde ons sinds jaren dat èn het innerlijk gehalte der 
'moderne' Theosofie, èn haar uiterlijke wasdom juist 
door bestrijding verbetert en toeneemt." 48
De Theosofische Vereniging kwam verder nog in de publici

teit door haar bijdrage aan de Nationale Tentoonstelling van 
Vrouwenarbeid die van 9 juli tot 21 september 1898 te Den Haag 
werd gehouden. Deze tentoonstelling had als doel een overzicht 
te geven van alle arbeid die in Nederland door vrouwen werd 
verricht. Daarnaast waren er tijdens de gehele duur van de ten-
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toonstelling congressen over verscheidene onderwerpen. Ze vormt 
een mijlpaal in de geschiedenis van de vrouwenbeweging omdat
het de eerste keer was dat vrouwen van de meest uiteenlopende

49richtingen zich verenigden voor dit ene doel. Op 5 augustus 
kreeg de Theosofische Vereniging de kongreszaal ter beschikking 
om de theosofische denkbeelden te bespreken. Sprekers waren 
mevrouw Perk-Joosten, de heer Johan van Manen en de heer J.J. 
Hallo jr..

4. Kentering 1905-1909

Na de eerste jaren van groei en het daarmee gepaard gaan
de optimisme trad er vanaf ± 1905 een kentering in. Het leden
tal begon minder snel te stijgen en ook de pers toonde niet 
meer zoveel belangstelling. Het nieuwe was er een beetje af. 
Gedurende deze periode werden ook de gevolgen van de ruime doel
stellingen steeds meer merkbaar. In de voorafgaande jaren wa
ren mensen van de meest uiteenlopende richtingen lid geworden.
Er hadden zich allerlei groepringen gevormd, autoritairen, niet- 
autoritairen, verstandelijken, ethischen, die zich steeds meer 
tegen elkaar begonnen af te zetten. De onderlinge tegenstellin
gen kwamen met name naar buiten tijdens de jaarlijkse bijeen
komsten wanneer de leden vanuit het hele land bijeen kwamen.
Maar ook in Theosophia en het in 1905 opgerichte officiële me
dedelingenblad 'De Theosofische Beweging' kwamen de conflic
ten ter sprake in artikelen en ingezonden brieven.

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst op 10 juni 1906 zouden 
de onderlinge verschillen in volle omvang naar buiten treden.
De heer Bakker vergeleek het bij de afsluiting met een socia
listenvergadering "waar sommigen menschen er ook een genot in

49vinden, verward door elkander te schreeuwen." En ook alge
meen secretaris Fricke was ontstemd, volgens hem hadden ver
scheidene sprekers "zich te buiten gegaan aan persoonlijkheden 
en aan argumenten die de onderwerpen dikwijls in het geheel
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niet r a a k t e n . " De heer Schoenmaekers gaf de volgende verkla- 
rin voor de strubbelingen binnen de vereniging. Hij onderscheid
de twee stromingen binnen de Nederlandse afdeling, de 'autori- 
taire' en de 'niet-autoritaire'. Bij de eerstgenoemde stroming 
hield men zich het liefst aan de bekende autoriteiten binnen 
de vereniging terwijl men bij de tweede stroming liever zelf 
dacht en oordeelde. Gezien de invulling die Schoenmaekers gaf 
aan deze twee begrippen is het niet verwonderlijk dat hij zich 
tot de tweede stroming rekende. Hij pleitte er echter voor 
om zich 'theosofisch' te gedragen en te erkennen dat beide stro
mingen recht hadden om te bestaan. Maar als 'niet-autoritair' 
theosoof miste hij binnen de vereniging de vrije beoefening 
der mystiek. Daarom deed hij het voorstel om hiervoor binnen 
de Nederlandse afdeling een intieme kring op te richten naar 
het voorbeeld van de Oosterse school. 51

Het belangrijkste geschilpunt tijdens de jaarlijkse bij
eenkomst in 1906, en het zou de Nederlandse afdeling daarna nog 
lange tijd bezighouden, was de zgn. 'sociale kwestie'. Welke 
houding diende de Theosofische Vereniging in Nederland aan te 
nemen ten aanzien van de sociale ongelijkheid en de arbeiders
beweging? Met name vanuit de Haarlemse loge, de loge die bekend 
stond om haar 'rood-republikeinse neigingen', werd tijdens 
deze bijeenkomst hieraan aandacht besteed. Het begon al direct 
bij de verkiezing van het nieuwe bestuur. De heer Hoegsma pleit
te voor de kandidatuur van F.W. Filarski met als argument dat 
het goed zou zijn om een arbeider in de Uitvoerende raad te heb
ben. Fricke bestreed dit, de maatschappelijke positie mocht 
volgens hem bij de keuze van nieuwe bestuursleden geen rol spe
len. Hoe groot hierbij Fricke's invloed is geweest is ondui
delijk maar de heer Filarski werd uiteindelijk niet gekozen.

Vervolgens was het de heer Meyer, woordvoerder van de Haar
lemse loge, die een aantal voorstellen indiende ter wijziging 
van de statuten. Dit met als doel de Nederlandse afdeling toe
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gankelijker te maken voor de 'bewust strijdende arbeiders', 
hetgeen volgens hem tot nu toe belemmerd werd door het te 
'autokratisch en aristokratisch' karakter van de vereniging.
Een fragment uit zijn toespraak:

"Wij Nederlanders hebben een grooten zucht naar zelf
standigheid in ons bloed; wij zijn een volk van pro
testeerders, een protestant volk. Leiders die het we
ten, en leden die volgen moeten, die hunne meening 
eerbiedig mogen neerleggen aan de voeten van het gezag, 
maar overigens alles moeten beamen; deze opvatting past 
niet voor ons volk; dit is goed voor Roomsch-Katholie
ken, maar die krijgen wij toch niet als leden." 53
Waarschijnlijk is het de heer Meyer niet gelukt om zijn 

wijzigingsvoorstellen erdoor te krijgen, wat blijkt uit de 
openingstoespraak van Fricke tijdens de jaarlijkse bijeenkomst 
een jaar later. Hierin blikte hij terug op hetgeen zich
de vorige bijeenkomst had afgespeeld. Hij concludeerde hieruit 
dat de zuiver democratische richting verworpen was en volgens 
hem terecht. Men was niet zomaar een vereniging met een ethisch 
of wetenschappelijk doel en er moest ook erkend worden dat:

"niet alle menschen gelijk zijn in evolutie en dat 
wel degelijk een zekere leiding dient erkend en aan
genomen, omdat nu eenmaal bepaalde personen verder 
gevorderd zijn in hunne geestelijke evolutie..." 54

De Haarlemse loge, kennelijk teleurgesteld, scheidde zich af 
van de vereniging om haar eigen weg te kunnen gaan. Nog in het
zelfde jaar zou ze echter opgeheven worden, de combinatie theo
sofie en socialisme bleek niet eenvoudig te zijn. Uit het voor
afgaande blijkt dat de 'linkse stroming' binnen de Theosofische 
Vereniging in Nederland een minderheid vormde en ze verloor 
alleen nog maar meer aan kracht door de afscheiding van de 
Haarlemse loge.

Ook in Theosophia werd aandacht besteed aan de sociale 
kwestie. Bovendien werd er in 1908 een bundel uitgebracht met 
de titel 'Theosofie en het maatschappelijk vraagstuk' waarin 
naast een aantal bijdragen van Nederlandse theosofen ook een 
artikel van Annie Besant was opgenomen. Uit zowel deze bundel
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als de artikelen in Theosophia blijkt dat er zeker geen eens
gezindheid bestond binnen de Nederlandse afdeling met betrek
king tot deze kwestie. De enige overeenkomst bij alle schrij
vers is dat ze in hun betoog gebruik maken van theosofische 
denkbeelden en begrippen.

Sommigen rechtvaardigden de bestaande klassenverschillen 
met behulp van karma en reïncarnatie:

"Het verschil bestaat, maar het doet er niets toe.
Wij komen allen honderden malen op aarde, en als 
ons bewustzijn in het einde zal kunnen meetrillen 
met alle menschelijke gevoelens, met alle nooden 
en behoeften, dan zullen wij ons in alle toestan
den moeten kunnen verplaatsen, en ze daarvoor alle 
moeten doormaken." 55

Anderen gingen uit van een vierdeling van de mensheid, geba
seerd op het beginsel van arbeidsverdeling. Hierin pasten zo
wel het oosterse kastensysteem als de westerse klassen. De eer
ste groep in deze vierdeling zijn de priesters of leraren.
Zij dragen zorg voor de geestelijke groei en ontwikkeling van 
het volk. De tweede groep, de bestuurders en krijgslieden, 
besturen en bewaken de samenleving. De kooplieden, de derde 
groep, zorgen voor de verdeling van hetgeen de vierde groep, 
de werklieden, voortbrengt. Wanneer deze verdeling zuiver gehan
teerd word is er volgens deze theosofen sprake van een even
wichtig en doelmatig ingerichte maatschappij. De taak van de 
Theosofische Vereniging hierbinnen is zorg te dragen voor de 
geestelijke evolutie van het volk. 56

Maar er waren ook nog theosofen met duidelijk socialis
tische sympathieën. De heer de Jager liet in zijn bijdrage 
aanbovengenoemde bundel duidelijk merken dat hij tot deze groep 
behoorde: "Eene vereeniging, die zich plaatst op den grondslag
van algemeene broederschap kan moeilijk vrede hebben met een

57maatschappelijke omgeving als de onze." Toch ging ook de 
Jager uit van het theosofische denkbeeld van de geestelijke 
evolutie der mensheid. Een ontwikkeling die volgens hem los-
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staat van de menselijke wil, men kan ze alleen bestuderen en 
erna handelen. Marx had nu, aldus de Jager, het inzicht van 
de 'geniale intuitie' gehad door te voorspellen dat deze gees
telijke evolutie zou leiden tot een communistische maatschap
pij:

"En wanneer wij ons nu laten leiden, eenerzijds door de 
theosofische beschouwingen omtrent de evolutie der men
schelijke rassen en onderrassen en haar kenmerkende ei
genschappen, in verband met de gedane verzekeringen, dat 
wij staan aan den vooravond van de geboorte van het zes
de onderras, anderzijds door de studie van de ontwikke
ling der techniek en de maatschappelijke verhoudingen, 
zooals zij zich onder onze oogen bewegen in de richting 
van een communistische maatschappij, dan meen ik, dat 
het niet al te gewaagd is, te voorspellen, dat de eco
nomisch—juridische structuur der komende beschaving die 
zal zijn, die door de Internationale Sociaal democrati
sche Arbeidersbeweging nu al een halve eeuw met steeds 
stijgende macht doelbewust wordt nagestreefd." 58

Als taak van de Theosofische Vereniging zag de Jager het on
dersteunen van deze ontwikkeling door de verspreiding van de 
noodzakelijke occulte kennis onder een breed publiek. En hier
mee benaderde hij toch weer de ideeën van zijn opponenten in 
de vereniging.

Hoewel de theosofen met socialistische sympathieën een 
minderheid vormden binnen de Nederlandse afdeling leefde er,
ook buiten Nederland, bij veel leden de behoefte om de eerste 
doelstelling van de vereniging in daadwerkelijk handelen om te 
zetten. Binnen de Nederlandse afdeling sprak men in dit verband 
van een 'ethische stroming'. Dit in tegenstelling tot de zgn.
'verstandelijken' die zich enkel bezighielden met de bestudering 
van de theosofie. Gezien deze 'ethische' behoefte besloot Annie 
Besant in 1908 de 'Order of Service', de dienende Orde der 
Theosofische Vereniging op te richten. Doel van deze orde was:

"Het praktisch beoefenen van de beginselen van Uni
verseele Broederschap door middel van een organi
satie van allen die liefhebben ten behoeve van al
len die lijden, beneden-menschelijk zoowel als
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menschelijk, en het toepassen van de leeringen 
der Theosofie ter oplossing van de vraagstukken 
betreffende alle toestanden in het leven." 59

De orde ressorteerde rechtstreeks onder het hoofdkwartier in 
Adyar en stond dus los van de antionale afdelingen. Ze bood de 
mogelijkheid om bonden te vormen "voor elk bijzonder doel waar
over groepen van leden overeenstemmen." Veel beperkingen 
waren er wat dat betreft dus niet. In Nederland zijn er dan 
ook bonden opgericht met uiteenlopende doenstellingen: de Theo
sofische Opvoedingsvereniging, de Bond van harmonische opvoe
dig, de Orde voor de Wereldvrede en Theosofie en Socialisme.

In 1907 stierf Olcott en zijn opvolging zou binnen de Engel
se en Amerikaanse afdeling tot heel wat problemen leiden. On
danks de vele conflicten binnen de Nederlandse afdeling geduren
de deze jaren lijkt de opvolging van Olcott hier nauwelijks, of 
zelfs helemaal niet, tot problemen geleid te hebben. Alleen de 
algemene secretarissen van de Nederlandse en de Italiaanse af
deling voldeden aan de wens van Olcott om de stemming over de 
voordracht van Annie Besant als presidente onverwijld te houden. 
En van alle hier uitgebrachte stemmen was een grote meerderheid 
voor de benoeming van Annie Besant tot opvolgster van Olcott. 
Fricke besloot zelfs een open brief te schrijven naar verschil
lende theosofische tijdschriften waarin hij het opnam voor Be
sant :

"Wordt de candidatuur van Mevr. Besant verworpen dan zal 
de Vereeniging een nieuwen weg betreden, den weg van het 
verstand alleen, dan zal zij wellicht bloeien zooals zoo
vele andere vereenigingen in de werled, maar dan zal zij 
geestelijk afsterven en het doel waarvoor zij is opgericht 
verloren zijn, dan zal ongedaan gemaakt worden datgene 
waarvoor H.P.B. en Kol. Olcott hun leven hebben gegeven. 
Daartegen met klem te waarschuwen acht ik mijne plicht."

Mogelijk dankzij deze brief werd Fricke door Annie Besant, toen 
zij eenmaal veilig in het zadel zat, voor een jaar benoemd tot 
secretaris op het hoofdkwartier in Adyar.
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5. Opleving en definitief verval

Na een aantal roerige jaren keerde in de loop van 1908 de 
rust binnen de Nederlandse afdeling weer terug. Waarschijnlijk 
had een groot aantal theosofen binnen de vereniging genoeg valt het 
gekibbel wat ondermeer blijkt uit een aantal ingezondern brie
ven in de Theosofische Beweging. 63 De jaarlijkse bijeenkomst 
in 1908 verliep in ieder geval voorbeeldig. De sfeer werd er 
zelfs 'theosofisch' genoemd en een mooier compliment kon men 
zich niet wensen binnen de Theosofische Vereniging. 64 Niet dat 
er geen meningsverschillen meer waren maar men kon er nu over 
praten zonder persoonlijk te worden en argumenten te gebruiken 
die het onderwerp niet raakten. De toename van het ledental 
was dat jaar echter bijzonder klein. Men weet dit aan de te ge
ringe propaganda en aan het feit dat de denkbeelden van de6 5theosofie zo langzamerhand genoegzaam bekend raakten. Tij
dens de daaropvolgende jaarlijkse bijeenkomst werd daarom be
sloten een cursus voor propagandisten op te zetten. Verder werd 
er gezocht naar nieuwe kanalen waarlangs men de theosofische 
denkbeelden zou kunnen verspreiden. Een mogelijkheid werd gebo
den door de verschillende bonden die onder de Dienende Orde 
vielen. Maar ook organisaties die geen direkte band hadden met 
de Theosofische Vereniging werden hiervoor aangegrepen:

"Er zijn vele lieden welke vatbaar zijn voor en een 
drang in zich voelen tot de theosofische denkbeel
den en welke toch voor de Theosofie en de Theoso
fische Vereeniging niet gevoelen (...) Dezulken kun
nen bereikt worden langs andere lijnen en het is me
de onze plicht daarin mede te werken (...) Daarom 
zullen wij ons niet tot de TV moeten bepalen maar 
meewerken tot het vormen of versterken van andere ve
reenigingen, welke mèt de onze, maar geheel daarvan 
afgescheiden, werken." 66

Al met al geeft de Theosofische Vereniging in Nederland gedu
rende deze jaren een indruk van stabilisatie, de roerige tijden 
lijken achter de rug maar ook de hooggestemde verwachtingen zijn 
verdwenen.
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Die zouden echter langzaam terugkeren nadat in 1908 de eerste 
geruchten uit Adyar kwamen over de spoedige reïncarnatie van 
Christus. Twee jaar later vestigde Annie Besant tijdens een be
zoek aan Nederland de aandacht op de mogelijke wederkomst van 
Christus en de vorming van een nieuw 'wortelras'. In 1911 werd 
er een Nederlandse afdeling opgericht van de Orde van de Ster 
uit het Oosten met daaraan verbonden de jeugdvereniging 'De Or
de van de Tafelronde'. Niet alle theosofen waren echter even 
opgetogen over deze nieuwe ontwikkelingen zoals blijkt uit het 
slotwoord van de algemeen secretaris bij de jaarlijkse bijeen
komst in 1912:

"Wij leven op het oogenblik in de Vereeniging onder 
hoogen druk, er is een zekere spanning, een afwach
ten van de dingen die komen zullen en die de een met 
vreugde, de ander met gelatenheid, een derde weder 
met wantrouwen ziet komen." 67
Voor Steiner vormde deze nieuwe ontwikkeling in ieder ge

val de aanleiding om de Theosofische Vereniging te verlaten 
en de Antroposofische Vereniging op te richten. 120 Nederland
se theosofen zouden hem volgen en werden lid van deze nieuwe 
vereniging. De afsplitsing van Steiner kwam binnen de Nederland
se afdeling niet geheel onverwacht, een jaar tevoren had men 
er tijdens de jaarlijkse bijeenkomst al op gezinspeeld. Ook 
was het niet zo verwonderlijk dat een aantal Nederlandse theo
sofen hem volgden in zijn beslissing. In de voorafgaande jaren 
had zich namelijk binnen de Nederlandse afdeling al een groep 
Steiner-bewonderaars gevormd. De loge in Zwolle had zelfs haar 
naam veranderd in 'Christiaan Rosenkreuz' waarmee men uiting 
wilde geven aan wat ze zelf noemden de 'Westersch Theosofische 
werkwijze' en in welk verband ook de naam van Steiner werd ge
noemd. 69 Een aantal Nederlandse theosofen die voor Steiner had
den gekozen zouden deze beslissing nog toelichten in een brief 
aan de algemeen secretaris van de Nederlandse afdeling:

"Met diepe treurigheid hebben wij waargenomen hoe de 
presidente in de laatste jaren voortdurend, bijna
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stelselmatig, de leeringen verdraaide van den grootsten  
hare algemeene secretarissen, dien der Duitsche afdeeling."

Ondanks het toch niet geringe aantal leden dat de vereniging 
verliet werd hierover vrij luchtig gedaan binnen de Nederlandse 
afdeling. De kwestie Leadbeater, die volledig aan de Nederlandse 
afdeling voorbij lijkt te zijn gegaan, en de afscheiding van 
Steiner werden slechts twee wolkjes aan de theosofische hemel 
genoemd.

De beweging rondom Krishnamurti nam, ondanks de afscheiding 
van de Duitse afdeling, alleen maar in omvang toe. Nederland 
zou hierbinnen een belangrijke rol spelen. In Ommen, op het door 
Baron van Pallandt geschonken landgoed, kwam een van de vier 
'speciaal gemagnetiseerde' middelpunten. Hier werden elk jaar de 
Stercongressen georganiseerd. De Nederlandse vertegenwoordig
sters van de Orde van de Ster waren mevrouw Kroesen-van Goens 
en mejuffrouw C.W. Dijkgraaf. In 1925 zouden zich van deze or
de al 40 afdelingen in Nederland hebben gevormd. Als ondersteu
nende organisatie van de Orde van de Ster kreeg ook de Vrije 
Katholieke Kerk in Nederland een vaste voet aan de grond. In

721924 ging Wegwood, een van de leiders van dit kerkgenootschap, 
in Nederland wonen. Hij vestigde zich in Huizen dat een van de 
belangrijkste centra van de Vrije Katholieke Kerk zou worden.
In Naarden, op een landgoed geschonken door mevrouw van Eeghen- 
Boissevain, richtte hij bovendien een opleidingscentrum voor 
priesters op.

Binnen de Nederlandse afdeling groeide echter de kritiek 
op de beweging rondom Krishnamurti. Toen Annie Besant in 1925 
bekendmaakte dat 'Lord Matreya' (de Christus uit het Oosten) 
binnenkort in Krishnamurti zou reïncarneren wekte dat nogal
wat beroering. De loge in Deventer distantieerde zich hier open- 

73lijk van. Een meer zonderlinge vorm van protest was afkomstig 
uit Den Haag. Daar beweerde de heer H. Kuneken in contact te 
staan met Meester Morya, dezelfde Meester waarmee ook Blavatsky
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had gezegd contact te hebben. In een open brief, ondertekend 
door een aantal Haagse theosofen werd dit bekend gemaakt aan 
de leden en oud-leden van de Theosofische Vereniging in Neder
land. In deze brief deed men een aanval op de Orde van de Ster 
uit het Oosten, een aanval die ondersteund werd door een schrij
van dat afkomstig zou zijn van Meester Morya. In juli 1927 
volgde er nog een brief die rechtstreeks afkomstig zou zijn 
van Meester Morya, wederom via het medium Kuneken, en waarin 
de koers van Besant nogmaals veroordeeld werd. 75

De Orde van de Ster bleef echter, ondanks alle kritiek 
groeien en elk jaar trokken de Stercongressen weer meer bezoe
kers. Maar tegelijkertijd begon het langzaam in de buitenwereld 
door te dringen dat Krishnamurti niet zo gelukking was met zijn 
rol als 'Lord Martreya’. Zijn verzet hiertegen groeide en het zou 
tot een climax komen tijdens het zevende Stercongres in Ommen in 
augustus 1929. Daar verklaarde hij dat ieder zijn eigen pad 
moest volgen, zonder leiders die vertelde welke kant men behoor
de op te gaan. En ook hij voelde zich niet meer geroepen om als 
geestelijk leider zijn volgelingen de juiste weg te wijzen. Hij 
hief daarom de Orde van de Ster uit het Oosten op en trok zich 
vervolgens terug uit de Theosofische Vereniging. De gevolgen 
bleven niet uit. Veel theosofen waren geschokt, het beeld dat 
zij van Krishnamurti hadden opgebouwd stortte voor hun ogen in. 
De Verlosser waarin zij hun geloof hadden gevestigd bleek er 
niet zijn. Maar ook de Theosofische Vereniging, als organisatie 
die Krishnamurti in deze rol naar voren had geschoven, kreeg 
een flinke klap te verduren. Het ledental van de vereniging liep 
flink terug en daardoor raakte men ook in allerlei financiële 
problemen.

Er werd geroepen om bezinning. Wat was er fout gegaan en 
wat stond de Theosofische Vereniging nu te doen? Vanzelfspre
kend werd als eerste oorzaak van de problemen het vertrek van 
Krishnamurti genoemd. Soms groef men dieper en werd er gewezen
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op de innerlijke tweeslachtigheid van de Theosofische Vereni
ging. Enerzijds was er de democratische vorm van de vereniging, 
anderzijds de erkenning van een hiërarchisch gestructureerde 
'innerlijke' leiding met aan top van de pyramide de Meesters.
Door de benoeming van Dr. J.J. van de Leeuw 76 als nieuwe al
gemeen secretaris leek men binnen de Nederlandse afdeling voor 
een nieuwe lijn te kiezen als mogelijke uitweg uit de malaise 
waarin men verkeerde. Nog voordat hij gekozen werd had van der 
Leeuw in een lang artikel al duidelijk uiteengezet wat er volgens 
hem binnen de Theosofische Vereniging aan schortte en wat hier 
aan gedaan moest worden.  77

In dit artikel stelt van der Leeuw dat een wezenlijk pro
bleem van de Theosofische Vereniging, een probleem dat door 
de kwestie rondom Krishnamurti alleen maar op z'n scherpst naar 
boven is gekomen, de leiding is op basis van occulte krachten.
Hij spreekt in verband hiermee van leiderschap op basis van het 
beginsel van 'openbaring', de theosofische leiders fungeerde 
als de erkende kanalen van ongeziene authoriteiten, de Meesters. 
Dit begon al bij Blavatsky en haar Mahatmabrieven, de geschre
ven boodschappen die ze van de Meesters ontving wanneer er bij
voorbeeld belangrijke besluiten moesten worden genomen. Van der 
Leeuw laat in zijn artikel duidelijk blijken dat hij het element 
van de openbaring binnen de Theosofische Vereniging afwijst.
Hij kiest voor een nieuwe koers die draait om het begrip 'verwe
zenlijking', de ervaring van het Eeuwige door de mens in zich
zelf. De ware theosoof laat zich volgens van der Leeuw niet lei
den door anderen bij het zoeken van zijn geestelijke bestemming, 
hij zal het zelf moeten doen:

"Voor het geval dat ik gekozen word als Algemeen Secre
taris wil ik, dat de leden beseffen, dat Theosofie voor 
mij is de verwezenlijking van het Eeuwige, en dat ik het 
element van openbaring verwerp als onverenigbaar daarmede, "  78

Van der Leeuw zou ook graag zien dat deze nieuwe koers ge
paard ging met een meer realistische en moderne houding van de
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Theosofische Vereniging. Volgens hem droeg de vereniging nog 
steeds het stempel uit de tweede helft van de negentiende eeuw, 
de periode waarin ze was ontstaan. Er heerste toen nog sterk 
de tegenstelling tussen materialisme en idealisme. En aangezien 
de Theosofische Vereniging deel uitmaakte van de tweede stro
ming werd haar karakter bepaald door haar reactie op het ma
terialisme. De nadruk lag op het bestaan van een geestelijke, 
'hogere' werkelijkheid. Binnen deze werkelijkheid zou de mens, 
althans zijn hoger 'Zelf' zijn tehuis hebben.

"Aldus is de theosofie een filosofie van geene zijde; haar 
uiterste werkelijkheid is niet de stoffelijke wereld, maar 
een wereld die er verscheidene trappen van verwijderd is, 
haar doel van volmaking ligt niet in het heden, maar in 
een verre toekomst. Aldus is zij in ruimte en in tijd een 
filosofie van geene zijde, van het verafliggende." 79
Een ander kenmerk van de negentiende eeuw dat volgens van 

der Leeuw ook doorwerkte binnen de vereniging, was de levens
angst. Men zocht in die periode een uitweg uit de onzekerheid, 
een stelse dat alle levensproblemen kon oplossen. En de theo
sofie was zo'n stelsel, Van der Leeuw hield zijn kritiek 
niet voor zich;

"Een denkstelsel brengt altijd een toestand van geeste
lijke zekerheid en rust, waarin slechts één vrees over
bleef, dat die rust door twijfel verstoord zal worden.
Daarom is er geen plaats geweest voor denkers in de 
Theosofische Vereeniging, want een denker is altijd een 
verstorende invloed. Doordat de theosofie beweerde een 
denkstelsel te zijn, dat het leven en deszelfs vraag
stukken kon verklaren, heeft zij niet alleen denkers 
en kunstenaars afgeschrikt, maar het middelmatige denkver
mogen aangetrokken, dat intellectueele rust zoekt en 
niet de waarheid." 80

Van der Leeuw, het zal duidelijk zijn, wilde af van deze ne
gentiende eeuwse erfenis. Een theosoof moest zich niet verschui
len achter allerlei occulte begrippen en theorieën maar zich 
bezig houden met het leven van hier en nu:

"Met betrekking tot ons werk als Theosofen zal ik een meer 
realistische houding aanmoedigen (...) De theosoof moet
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een kind zijn van den nieuwen tijd en niet een reliquie uit 
het verleden. Ik zie liever een theosoof met critisch be
grijpen een nieuwsblad lezen dan een gnostiek geschrift.
Ik zou hem liever bekend zien met Einstein, Freud, Montes
sori en Le Corbusier, met den Volkerenbond en met moderene 
bouwkunst, dan met de Vishu Purana, het Boek der Dooden, 
de leer der maan pitris of de zeven beginselen van den 
mensch." 81
De nieuwe algemeen secretaris ging niet alleen ver in zijn 

kritiek maar ook zijn oplossingen logen er niet om. Hij pleit
te ondermeer voor de afschaffing van de loges. Hij beschouwde 
ze als verouderde organisatievormen die onnodige scheidingsmu
ren aanbrachten tussen de Theosofische Vereniging en de buiten
wereld. Daarvoor in de plaats zou er een meer losse organisatie 
moeten komen, "waarin lidmaatschap een mensch evenmin deel van
een secte maakt, als b.v. lidmaatschap van de National Geogra

82phic Society dat zou doen." De reacties bleven natuurlijk niet 
uit. Wat bleef erover van de Theosofische Vereniging als de lo
ges verdwenen, als het occulte element, het onderzoek van on
verklaarde natuurwetten en sluimerende krachten in de mens werd 
afgeschaft? Wat bleef erover als de Meesters en Blavatsky ter
zijde werden geschoven als zijnde verouderd en achterhaald?
Zo'n vaart zou het echter niet lopen. Van der Leeuw had eens 
flink aan de bel getrokken maar daar bleef het voorlopig ook 
bij. Bovendien zag hij zich wegens drukke werkzaamheden elders, 
gedwongen om in 1932 zijn ambt als algemeen secretaris weer 
neer te leggen. Hij werd opgevolgd door de heer J. Kruisheer 
die een meer gematigde koers zou volgen.

De Mahatma's, Blavatsky, Besant, Leadbeater en andere gro
te namen uit de theosofische beweging bleven een belangrijke 
rol spelen binnen het theosofische leven. Wel werd er re
gelmatig benadrukt dat men alles zelf kritisch moest onderzoeken. 
En men bleef toch ook nog geloven in de belangrijke rol die 
de Theosofische Vereniging in de wereld had te vervullen:
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"In het vervullen van haar zending stuwt de T.V. 
telkens weer opnieuw een stroom van gedachtenkracht 83 
de wereld in. En dat is het grootse van haar taak."

De Theosofische Vereniging is niet verdwenen of opgeheven. Ook 
in Nederland bestaat er op dit moment nog een afdeling en zijn 
er in sommige steden nog loges. Wel is het ledenbestand sterk 
vergrijsd. De pers wordt niet vaak meer gehaald, soms, als 
blijkt dat de een of andere kunstenaar in een ver verleden 
theosoof is geweest. Intussen zijn er talloze andere occulte, 
oosterse, reilgieuze of semi-religieuze groeperingen bijgekomen. 
Was de Theosofische Vereniging in haar tijd nog vrij uniek nu 
blijkt ze een van de velen te zijn en moet ze door middel van 
lezingen, de verkoop van boeken en andere activiteiten haar 
plaatsje proberen te behouden.
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7 Poortman, Post Nubila Lux, 157.
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van Olcott aan de Bourbon.
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sprak men hier van afdeling (branch) omdat de op te richten 
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hypnotische, magische en theürgische verschijnselen.
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3. Het verzamelen van de verspreide elementen, die ons moe
ten helpen in den strijd tegen de wanhoop en onheil be
vorderende leerstellingen der materialisten.

Zie: Boissevain, Een en ander, 139.
17 Rozekruis, bijlage, 1 .
18 Coehoorn, Het ontstaan, 5.
19 Wierts van Coehoorn had Fricke leren kennen via een magneti

seur. Zie: Coehoorn, Het ontstaan, 3.
20 School volgens de principes van Friedrich W.A. Fröbel (1782- 

1852). Fröbel ging er als romanticus vanuit dat het heelal 
beheerst werd door één kosmische wet. Dus de ontwikkeling 
van de natuur, de cultuur en ook die van het kind verlopen 
langs dezelfde lijen. Taak van de opvoeding is dan ook om 
deze lijnen te accentueren. Dit geschiedt door het kind de 
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22 ibidem, 8-9.
23 ibidem, 13.
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seanceclubje rondom mevrouw P.C. Meuleman ook nog aanwezig 
mevrouw en meneer Meuleman, de heer Wierts van Coehoorn, 
mejuffrouw Stout en de heer Fricke. Zie: Notulen der Neder- 
landsch-Belgische Onderafdeeling der Theosophische Vereeni- 
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25 ibidem, verdere functies waren: Mej. Immerzeel hulpsecreta
resse en dhr. Rozeboom hulpsecretaris. De overige leden van 
de Nederlands-Belgische onderafdeling waren: dhr. Meeuwis
sen, dhr. H.P. Wierts van Choehoorn, dhr. W.B. Fricke, dhr.
E. Meuleman, dhr. E. Yuch, mevr. Windust, mevr. P.C. Meule
man van Ginkel, mevr. Cicolini, mevr. de Mann, mevr. 0'Brien 
en mevr. Wilmet.

26 ibidem, 2-3.
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28 In memorian, 90.
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47 Chantepie, Geestelijke machten, 440-441.
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West, 'De Sociale beteekenis der theosofie, in: Theosophia
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60 De Theosofische Beweging, april 1908, 58.
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stemmen ongeldig, 781 voor en een tegen Besant.
62 De Theosofische Beweging, april 1907, 56.
63 Voorbeeld hiervan is de ingezonden brief van Josephine Spoor 

in de Theosofische Beweging van maart 1908, blz.48-49 waaruit 
het volgende fragment: "Wat baat het of wij propaganda maken 
en nieuwe leden trachten te winnen, wanneer deze in de veree
niging zijnde een leven wacht dat alles behalve broederlijk 
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64 De Theosofische Beweging juli/aug. 1908, 114.
65 Verslag jaarlijkse bijeenkomst 1908, 12.
66 De Theosofische Beweging nov. 1907, 160.
67 Verslag jaarlijkse bijeenkomst 1912, 15.68 ibidem, 59.
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71 Verslag van de jaarlijkse bijeenkomst 1913, 6 .
72 Op 30 april 1925 werd de Vrije Katholieke Kerk in Nederland 

erkend als kerkgenootschap.
73 Verhaar, Theosophische beweging, 119.
74 Open brief aan de leden en oud-leden der theosofische vere

niging, Nederlandse afdeling. En daarop aansluitend het boekje: 
Levenshouding, onderricht uit de onzienlijke wereld door 
Morya, Den Haag 1926.

75 Open brief aan alle Christenen omtrent den Verschenen Chris
tus door Morya, Den Haag juli 1927.

76 Was op dat moment aspirant firmant bij de van Nelle fabriek. 
Zowel hij als zijn broer M.A.G. van der Leeuw jr. zijn actief 
geweest binnen de Theosofische Vereniging en de Orde van de 
Ster uit het Oosten. Zie: Bantje. Twee eeuwen, 89-90.

77 Dr. J.J. van der Leeuw, De crisis in de Theosofische Veree
niging en de weg daaruit te komen.

78 ibidem, 4.
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82 Leeuw, Openbaring of ervaring, 19-20.
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IV DE THEOSOFISCHE VERENIGING ALS 'CULT'

1. Het ideaaltype cult

In dit laatste hoofdstuk zal, in tegenstelling tot de hi
storische benadering in de voorafgaande hoofdstukken, de Theo
sofische Vereniging onderzocht worden vanuit een sociologische 
invalshoek. Per slot van rekening is er met name binnen dit 
vakgebied veel onderzoek verricht naar het verschijnsel gods
dienst. Vooraanstaande sociologen zoals Weber en Durkheim hebben 
zich er uitgebreid mee beziggehouden. Hier zal echter als uit
gangspunt worden genomen de ideaaltypen van Troeltsch. In de re
cente sociologische literatuur over de Theosofische Vereniging 
en andere occulte groeperingen wordt namelijk vaak een relatie 
gelegd tussen het door Troeltsch geïntroduceerde begrip 'tech
nisch mysticisme' en het nu meer gangbare begrip 'cult'. 1

Allereerst iets over het gebruik van het ideaaltype. Het 
ideaaltype is een intellectuele constructie waarmee men indi
viduele, concrete verschijnselen of patronen kan bestuderen.
Met behulp van een dergelijke constructie is het mogelijk de 
meest relevante kenmerken te benoemen. Troeltsch gebruikt het 
ideaaltype om te classificeren, om de verschillende religieuze 
organisaties in te delen bij duidelijk van elkaar onderscheid
bare 'typen'. Dit is alleen mogelijk met behulp van eenduidige, 
elkaar uitsluitende begrippen. De drie door Troeltsch geformu
leerde ideaaltypen zijn daarom tamelijk absoluut geformuleerd.
In werkelijkheid zal men meestal elementen van alle drie de 
ideaaltypen in de afzonderlijke religieuze organisaties tegen
komen.

Troeltsch onderscheidt de ideaaltypen kerk, secte en mysti
cisme. De kerk, als ideaaltype, heeft de volgende kenmerken.
Ze is universeel, ze beperkt zich dus niet tot een bepaalde klas
se of regio. Ze is hiërarchisch en bureaucratisch georganiseerd. 
De kerk staat positief tegenover de bestaande maatschappelijke
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orde en ze is daardoor sterk verbonden met de heersende klasse. 
Men is meestal door geboorte lid van de kerk, er zijn slechts 
weinigen die zich nog op latere leeftijd tot haar bekeren. De 
nadruk binnen de kerk ligt op de doctrines van het geloof. In 
vergelijking met de twee andere ideaaltypen neemt ze een soepe
ler houding aan ten aanzien van de moraal.

Het tweede ideaaltype, de secte onderscheidt zich in de 
eerste plaats van de kerk door de meer stricte houding ten aan
zien van religieuze doctrines en persoonlijke verplichtingen. 
Sectes staan meestal afwijzend tegenover de maatschappelijke 
orde. Men is dan ook minder snel bereid compromissen te sluiten 
met de omgeving. De secte is niet zoals de kerk hiërarchische 
gestructureerd maar egalitair van karakter. Men wordt vrijwillig 
lid en daarbij wordt iemand met name beoordeeld op zijn reli
gieuze kwaliteiten.

Het laatste ideaaltype, het mysticisme, zal hier wat uitge
breider worden behandeld gezien het feit dat de meerderheid van 
de door mij geraadpleegde auteurs zowel het spiritisme als de 
Theosofische Vereniging hierbij onderbrengen. Troeltsch ziet 
het mysticisme in de eerste plaats als een reactie op de gefor
maliseerde en geïnstitutionaliseerde religie. Het zet zich af 
tegen die vormen van godsdienstbeoefening waarbij de nadruk ge
legd wordt op vaste rituelen, doctrines en religieuze tradities. 
Het mysticisme benadrukt daarentegen juist de persoonlijk reli
gieuze ervaring. De formele organisatie is daarom los en provi
sioneel van karakter. Ze verandert al naar gelang de geestelij
ke behoeften van de leden. Evenals de secte kent het mysticisme 
een lidmaatschap op vrijwillige basis. De houding ten opzichte 
van de maatschappelijke orde is echter eerder onverschillig dan 
afwijzend.

Troeltsch maakt vervolgens ten aanzien van het mysticisme 
de volgende tweedeling. Hij onderscheidt enerzijds het mysti
cisme dat binnen de gevestigde religieuze traditie blijft. Hoe
wel het afwijkt van de gangbare vormen van godsdienstbeoefening
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maakt het zich hiervan niet los. Integendeel, binnen deze vorm 
van het mysticisme streeft men er juist naar vernieuwingen aan
te brengen binnen de bestaande religieuze traditie. De tweede

2vorm, die door Troeltsch technisch mysticisme wordt genoemd, 
breekt wel met de gevestigde religieuze traditie. Het vormt 
zijn eigen godsdienstig systeem dat de plaats inneemt van de 
doctrines en dogma's van de binnen de maatschappij van herkomst 
bestaande religies. Kenmerkend voor dit soort groeperingen is 
dat ze hun religieuze theorie zien als een onafhankelijk prin
cipe, tijdloos en a-historisch, dat het universele hart vormt 
van alle religies. De kern van deze theorie wordt gevormd door 
het idee van het goddelijk vonkje of zaadje. Ieder mens herbergt 
deze goddelijke kern in zich. Ze blijft echter verborgen door 
zonde en onwetendheid. Dit zaadje of vonkje vormt de bron van 
al het religieus verlangen, een verlangen naar het volledig be
wustzijn van en de eenwording met deze goddelijke kern.

Binnen de recente sociologische literatuur wordt het ideaal
type mysticisme van Troeltsch, meer in het bijzonder het tech
nisch mysticisme, geassocieerd met het begrip 'cult'. Cults 
zijn niet-traditionele groeperingen waar de nadruk ligt op de 
individuele religieuze ervaring. Binnen de cults gaat men uit 
van het geloof in een goddelijk element in ieder mens. Campbell 
splitst in zijn artikel over dit onderwerp deze categorie weer
uit in drie delen: de illuminatiecult, de instrumentele cult en

3de dienst-georienteerde cult. De illuminatiecult komt daarbij 
het meest overeen met het ideaaltype technisch mysticisme van 
Troeltsch. Een tijdloze, universele religie die zich bezighoudt 
met het eeuwige zelf. Gezien de nadruk die er gelegd wordt op 
de onthechting van de persoonlijkheid, het zoeken naar grotere 
mogelijkheden in de mens, weerspiegelt de illuminatiecult volgens 
Campbell een protest tegen de heersende opvattingen ten aanzien 
van de menselijke vermogens. Zowel de Theosofische Vereniging 
als het spiritisme worden door hem bij deze vorm ondergebracht.

Bij de tweede vorm, de instrumentel cult, ligt de nadruk
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op bepaalde technieken waarmee men zichzelf en daarmee de eigen 
positie in de samenleving kan verbeteren. Innerlijke ervaringen 
worden nagestreefd voor hun effecten, om het individu beter 
te laten functioneren in de samenleving. De dienst-georienteer
de cult is niet zozeer een onafhankelijk type maar een tendens 
die men in meer of mindere mate bij alle cults kan terugvinden, 
het streven om anderen te helpen in het bijzonder bij hun gees
telijke groei.

2. De kenmerken van de Theosofische Vereniging

Op basis van hetgeen er tot nu toe gezegd is over deze ide
aaltypen moet het mogelijk zijn om ten aanzien van de Theosofi
sche Vereniging, en meer in het bijzonder de Theosofische Vere
niging in Nederland, de belangrijkste kenmerken te benoemen en 
dit ook te toetsen aan wat er gevonden is in het beschikbare 
bronnenmateriaal.

Het belangrijkste kenmerk bij zowel technisch mysticisme 
als cult is het ontraditionele karakter van de religieuze be
wegingen die eronder vallen. Men breekt met de gevestigde reli
gieuze traditie wanneer deze niet meer blijkt te voldoen. Het 
tekortschieten van de bestaande christelijke kerken blijkt on
dermeer uit het volgende citaat uit een redevoering van Wierts 
van Coehoorn:

"Daar wij in dien tijd leefden en evenals velen, een op
lossing zochten voor de vraagstukken die zich aan ons 
voordeden met betrekking tot het leven, het vanwaar, het 
hoe en het waarheen, waarop de bestaande Godsdiensten 
ons het antwoord schuldig bleven, is het begrijpelijk, 
dat wij in verrukking kwamen toen wij een lichtpunt za
gen in de duisternis, waarin wij leefden." 4
Het zich losmaken van de gevestigde christelijke traditie 

geschiedde meestal geleidelijk. Daarbij speelde het spiritisme 
vaak een soort brugfunctie. Het spiritisme, dat zijn oorsprong 
had in de Verenigde Staten en via Engeland in Nederland was 
geïntroduceerd, was nog duidelijk christelijk georiënteerd.
Het seancegroepje rondom mevrouw Meuleman maakte, nog voordat
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men van de theosofie had gehoord, tijdens haar bijeenkomsten 
gebruik van christelijke gebeden en gezangen. Ook had men con
tact met de geest van een overleden priester. Anderzijds waren 
veel theosofen door het spiritisme in aanraking gekomen met het 
denkbeeld van de reïncarnatie, een toen nog betrekkelijk nieuw 
begrip in de westerse wereld. Het betrof hier de invloed van de 
Franse stroming binnen het spiritisme waarin gebruik werd ge
maakt van oosterse ideeën en begrippen.
Uit het feit dat de Theosofische Vereniging, als cult, een re

actie vormde op de bestaande christelijke traditie volgen lo
gischerwijze een aantal andere kenmerken. Het verklaart bijvoor
beeld waarom Blavatsky en Olcott inspiratie zochten bij de Azia
tische religies. Met behulp hiervan en van de bestaande occulte 
literatuur vormde Balvatsky een eigen religieus systeem dat 
draait om het idee van de goddelijke kern die in ieder mens is 
terug te vinden. Verder verweten theosofen de christelijke ker
ken dat ze dogmatisch waren. De Theosofische Vereniging zou daar
entegen net zoals de wijsbegeerte een beroep doen op het ver
stand en net zoals de wetenschap verifieerbaar zijn.

Duidelijk is ook het individualistisch karakter van de Theo
sofische Vereniging. Men verklaarde geen dogma's of doctrines 
te hebben en het stond de leden vrij om hun eigen religieuze 
overtuiging aan te houden. Vaak werd echter door dit individua
lisme een zeker gemeenschapsgevoel gemist dat men wel kende bin
nen de traditionele kerken met hun rituelen en gebedsdiensten. 
Binnen het spiritisme waren het nog de seances die voor dit sa
menhorigheidsgevoel konden zorgen. Theosofen moesten het echter 
doen met loge-vergaderingen, spreekbeurten en 'debatingclubs'.
Uit het voorafgaande hoofdstuk bleek dan ook dat bijvoorbeeld 
de groep rondom Adelberth de Bourbon nogal wat moeite had met de 
overgang van een spiritistisch seancegroepje naar een theosofi
sche loge. Bij de oprichting van de Nederlands-Belgische onder
afdeling kon het intieme karakter van het oorspronkelijk seance- 
groepje rondom mevrouw Meuleman van Ginkel nog enige tijd worden 
behouden. Echter bij het verder groeien van de vereniging deed
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zich het gebrek aan gemeenschapsgevoel steeds meer voelen.5
Internationaal probeerde de Theosofische Vereniging dit ge

mis goed te maken door de oprichting van de Vrije Katholieke 
Kerk. Men had daardoor de beschikking over de rituelen, de ge
bedsdiensten op katholieke leest geschoeid zonder dat men zich 
hoefde te onderwerpen aan katholieke dogma's en doctrines. Maar 
ook de beweging rondom Krishnamurti, de Orde van de Ster uit 
het Oosten, kon aan deze toch wezenlijke behoefte tegemoet ko
men. Niet alle theosofen waren echter blij met deze nieuwe ont
wikkelingen die door Besant en Leadbeater in gang waren gezet.
Zij beschouwden het als strijdig met de oorspronkelijke begin
selen van de Theosofische Vereniging. Waarschijnlijk deed het 
hen ook teveel denken aan hun eigen religieuze achtergronden 
waarvan ze zich juist hadden losgemaakt.

Kenmerkend voor veel nieuwe religieuze groeperingen aan het 
eind van de negentiende eeuw was dat ze een antwoord probeerden 
te vinden voor de bedreiging van de steeds verder oprukkende 
wetenschap. Een al eerder gebruikt voorbeeld is de evolutie-theo
rie van Darwin die de mens volgens velen zou reduceren tot slechts 
een van de vele dierlijke soorten. De christelijke kerken ble
ven wat dit betreft in gebreke. Het antwoord van de spiritisten 
hierop was dat hun geloofsovertuiging was gebaseerd op zintui
gelijke waarnemingen. Een ieder kon zich met zijn eigen ogen 
en oren ervan laten overtuigen dat er een leven na de dood was.
En de theosofen stelden tegenover het geloven van het christen
dom de wijsgerige en rationele benadering van de theosofie. 
Theosofie was de kennis van de goddelijke wijsheid, kennis die 
weliswaar rustte in handen van de Meesters en slechts toeganke
lijk was voor een kleine groep van vergevorderden. Ook de evolu
tietheorie vormde geen probleem voor de Theosofische Vereniging.
Ze werd ingepast in de theorie van het goddelijk zaadje. Door 
reïncarnatie zou de mens, maar ook de mensheid in zijn geheel, 
zich steeds verder geestelijk evolueren:

"... beschouwen wij haar thans bij het licht van den 
Wijsheid-Godsdienst. Zij wordt om te beginnen, uit-
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gelegd, en bekrachtigd door twee pilaren der Theoso
phische wijsheid: door Karma en Reïncarnatie. Karma 
spoort ons aan onophoudelijk beter en meer te doen; 
Reïncarnatie geeft er ons in de reeks van levens, 
gelegenheid toe. Zoo krijgt deze ontwikkelingswet al 
dadelijk iets vasters, iets ernstigs en heiligs, dan 
wat in de opvatting der materialisten het hoogste is," 6
Het ontraditionele karakter van de Theosofische Vereniging 

bleek zich niet tot het religieuze leven te beperken. Er waren 
ook overlappingen met o.a. het socialisme, het anarchisme, het 
vegetarisme en de vrouwenbeweging. Een voor de hand liggende ver
klaring hiervoor is dat theosofen snel geneigd waren zich soli
dair te voelen met andere niet-traditionele groeperingen die 
evenals zij afweken van de culturele hoofdstroom. 7 Romein zag 
de verschillende nieuwe religieuze groeperingen, waaronder ook 
de Theosofische Vereniging, als onderdeel van een brede anar8
chistische onderstroom. Deze zgn. anarchistische onderstroom 
moet daarbij ruimer worden gezien als alleen de anarchistische 
beweging. Romein spreekt van een anarchistisch gevoel, het zich 
afzetten tegen het traditioneel gezag, waaronder natuurlijk 
ook de gevestigde christelijke kerken vielen.

Binnen de Theosofische Vereniging Nederland is er sprake 
geweest van een stroming met duidelijk socialistische sympathieën. 
Dit zal duidelijk zijn geworden uit het vorige hoofdstuk. Ook 
is het via enkele voorbeelden bekend dat er Nederlandse theo
sofen afkomstig waren uit de anarchistische beweging. Toch ging 
het hier om een minderheid. De meeste theosofen hielden er niet 
zo'n revolutionaire ideeën op na, teminste niet wat betreft de 
materiële wereld. De meerderheid van de leden binnen de Neder
landse afdeling zag de taak van de vereniging meer op het gees
telijk vlak, de verbreiding van occulte kennis en de geestelij
ke scholing van de mensheid. Ten opzichte van de politiek-maat
schappelijke verhoudingen stond men meestal vrij onverschillig.
Wel ziet men in de loop der jaren een tendens om zich maatschap
pelijk dienstbaar te maken. Binnen de Theosofische Vereniging 
in Nederland werd in dit verband gesproken van een 'ethische
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stroming'. Er werd ook hier een afdeling van de theosofische 
dienstorde opgericht en de hieronder vallende groepen hielden 
zich ondermeer bezig met onderwijs, opvoeding en de wereldvrede.

Er zijn ook contacten geweest tussen de Theosofische Vereni
ging in Nederland en de vrouwenbeweging. Juist in de periode van 
de oprichting van de Nederlandse afdeling was er sprake van de 
eerste feministische golf in Nederland. Vrouwen verenigden zich 
voor het eerst om te strijden voor kiesrecht en meer mogelijk
heden op de arbeidsmarkt. In de joods-christelijke religies heb
ben vrouwen altijd een ondergeschikte rol gespeeld. Opvallend
is nu de belangrijke plaats die ze innamen binnen de occulte 
beweging en dus ook binnen de Theosofische Vereniging. De basis 
voor de betrokkenheid van theosofen met de rechten van de vrouw 
werd gevormd door het idee van de noodzakelijke kosmische ba
lans tussen het mannelijk en het vrouwelijk principe. In een 
samenleving waar vrouwen ongelijkwaardig werden behandeld was
deze balans afwezig wat weer allerlei maatschappelijke proble

9men tot gevolg had. Illustratief voor deze manier van den
ken is de reactie die in Theosophia stond naar aanleiding van de 
problemen rond de opvolging van Blavatsky.

"De eindelijke verlossing der menschheid is nauw ver
bonden met en innig afhangend van de oplossing van 
den diepgaanden strijd ten opzichte der Goddelijke en 
onbetwistbare "Rechten der Vrouw". Daarom is het lo
gisch en ook te verwachten dat de occulte en kwade mach
ten, onrustig opgejaagd, zich gaan concentreren en opma
ken om hunne uiterste krachten in te spannen ten einde 
in de menschheid dat gedeelte ten onder te brengen 't 
welk het vrouwelijk principe daarstelt (...) en dat in 
waarachtige waarheid steeds zich kenmerkt als: Ziel, In
tuïtie, Liefde. (...) De ontelbare gebreken van onze maat
schappij zullen toch nimmer kunnen worden verbeterd en 
overwonnen, zonder medewerking van hare stem, hare krachts
inspanning, haren invloed!" 10
Uit het bovenstaande fragment blijkt het dubbele karakter 

van de houding die de Theosofische Vereniging innam ten aanzien 
van de vrouwenemancipatie. Men maakte zich sterk voor de rech
ten van de vrouw maar baseerde zich daarbij op zeer traditione
le opvattingen van wat dan typisch vrouwelijke eigenschappen
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zouden moeten zijn. Wel moet er hier enige voorzichtigheid be
tracht worden omdat het vrouwelijk principe niet hoeft samen 
te vallen met de vrouwelijke sekse.

Vrouwen hebben in ieder geval vaak een vooraanstaande rol 
gespeeld binnen de Theosofische Vereniging, denk bijvoorbeeld 
aan Blavatsky en Besant. In Nederland was het mevrouw Meuleman 
van Ginkel die het middelpunt vormde van de vereniging in de 
eerste jaren na de oprichting. De meerderheid van de Theosofi
sche Vereniging in Nederland bestond ook uit vrouwen, in 1927 
waren 1600 van de 2744 leden van het vrouwelijk geslacht. Naar 
aanleiding van het overwicht van vrouwen binnen de Nederlandse 
afdeling werd daarom door kritici gesuggereerd dat het hier
voornamelijk ongehuwde en kinderloze vrouwen betrof die door 
het lidmaatschap van de Theosofische Vereniging nog enige be
tekenis trachtten te geven aan hun nutteloze levens. Hofstra 
wijst er in zijn artikel echter op dat 900 van de 1600 vrouwe
lijke leden in 1927 huisvrouw waren en dus gehuwd waren of wa
ren geweest. Vermeldenswaard is tenslotte nog de bijdrage die 
de Theosofische Vereniging in Nederland heeft geleverd aan de 
Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid in 1898. Op 6 augus
tus was de theosofie toen onderwerp van bespreking en mogelijk 
waren ook een aantal theosofes betrokken bij de organisatie 
van de tentoonstelling.

3. De cult en het charismatisch leiderschap

Het ideaaltype cult wordt in de sociologische literatuur 
vaak verbonden met charismatisch leiderschap, een begrip dat 
door Weber in de sociologie is geïntroduceerd. Een van de be
langrijkste kenmerken van deze vorm van leiderschap is dat het 
de dagelijkse routine doorbreekt en het staat in dit opzicht 
lijnrecht tegenover de traditionele, bureaucratische vorm van 
gezag. Het inspirerend vermogen ontleent een charismatisch lei
der vaak aan de veronderstelde contacten met hogere of goddelij
ke krachten. Deze vorm van leiderschap heeft volgens Weber dan
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ook dikwijls een revolutionair karakter en lijkt zich vooral 
voor te doen tijdens crises en periodes van extreme onzekerheid. 
Het is daarom over het algemeen instabiel van aard. Vaak gaat 
het over in een meer stabiele autoriteitsvorm, Weber noemt dit 
de 'veralledaagsing' van het charisma.

Kijkt men naar de Theosofische Vereniging dan is het na
tuurlijk Blavatsky die het meest voldoet aan bovenstaande type
ring van het charismatisch leiderschap. Haar gezag binnen de 
vereniging berustte op haar gave als medium en daarbij in het 
bijzonder op haar contacten met de Meesters. In de geschiedenis 
van de Theosofische Vereniging ziet men deze vorm van gezag, die 
zich beroept op de contacten met de Meesters, steeds terugkeren. 
Vaak vormde het echter ook aanleiding tot verdeeldheid binnen 
theosofische kringen. Niet alle theosofen bleken evenveel ver
trouwen te hebben in ofwel het bestaan van de Meesters ofwel de 
contacten die sommigen beweerden te hebben met deze geheimzin
nige Broederschap. Het charismatisch leiderschap van Blavatsky 
vond zijn tegenwicht in het meer formele leiderschap van Olcott. 
En dit vormde waarschijnlijk tevens een garantie voor een meer 
stabiele organisatie van de vereniging.

In Nederland is het mevrouw Meuleman van Ginkel geweest 
waarvan men kan zeggen dat ze een zekere charismatische uitstra
ling moet hebben bezeten. Na het lezen van het 'In Memorian 
P.C. Meuleman-van Ginkel' kan hierover geen twijfel meer bestaan. 
Toch lijkt haar gezag zich beperkt te hebben tot een kleine kring 
van vaste bezoekers en inwonenden van het hoofdkwartier. Haar 
rol als medium tijdens de seances van nog voor de oprichting van 
de Theosofische Vereniging in Nederland heeft hierbij zeker een 
belangrijke rol gespeeld. Naar buiten toe was het echter Fricke 
die gedurende vele jaren het gezicht van de Nederlandse afdeling 
bepaalde. Men kan hem zien als een Nederlandse Olcott, een ver
tegenwoordiger van het meer formele gezag, berustend op zijn 
functie als algemeen secretaris van de Nederlandse afdeling. Het 
lijkt kenmerkend voor de Theosofische Vereniging in Nederland dat
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er niet zoveel ruimte was voor de wat buitenissige vorm van het 
charismatisch leiderschap. De Haagse theosoof H. Kuneken die be
weerde in contact te staan met Meester Morya kreeg dan ook niet 
al teveel respons binnen de vereniging. De Nederlandse afdeling 
maakte wat dat betreft en ondanks alle kibbelarijen toch een 
vrij stabiele en homogene indruk. Er waren hier geen grote spre
kers of schrijvers zoals bijvoorbeeld in de Amerikaanse, Engel
se of Duitse afdeling. Van Ginkel merkte er in zijn brief in de 
'Theosofische Beweging' dan ook het volgende over op: "Liever 
zeer middelmatig met alle kleuren vertegenwoordigd dan zeer

12schitterend met één kleur.

4. De leden van de Theosofische Vereniging

Wie werden er nu lid van de cults en in dit geval meer in 
het bijzonder van de Theosofische Vereniging in Nederland? In 
het merendeel van de door mij geraadpleegde literatuur is men 
hier vrij summier over, uitgebreide kwantitatieve gegevens lij
ken te ontbreken. Maar men is het over het algemeen met elkaar 
eens dat de leden van de Theosofische Vereniging voornamelijk 
afkomstig waren uit de middenklasse. Ilse Bulhof spreekt met 
betrekking tot de Romantische onderstroom, waartoe zij ook het
spiritisme en de Theosofische Vereniging rekent van 'moderne'

13mensen, de sociale elite en de progessieve burgerij. Wilson 
geeft een wat negatievere typering van de leden van wat hij de 
'manipulationist sects' noemt. 14 Hij spreekt van semi-intellec
tuelen voor wie het gedachtengoed van de religieuze groep waar
toe zij behoren een soort 'short-cut' vormt naar intellectueel 
prestige. De nadruk binnen dit soort groeperingen ligt volgens 
Wilson dan ook op het uitdragen en verbreiden van hun occulte 
kennis.

In het bronnen materiaal vindt men slechts enkele aanwijzin
gen met betrekking tot wat voor een soort mensen lid werden van 
de Theosofische Vereniging in Nederland. Een voorbeeld is de 
eerste indruk van de heer Duwaer, die zelf afkomstig was uit de
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vakbeweging. Zijn eerste gedachte op dat moment was "wat een 
pruikenboel." Naderhand viel het hem overigens toch nog mee.
En in het verslag van de jaarlijkse bijeenkomst in 1912 wordt 
gezegd: "over 't algemeen bestaat de Theosofische Vereeniging 
uit studeerende menschen." 16 Gelukkig zijn er ook harde cijfers 
beschikbaar door het onderzoek dat S. Hofstra in 1927 verichtte 
naar nieuwe religieuze bewegingen in Nederland. 17 Hieruit blijkt 
dat het merendeel van de 2744 leden inderdaad tot de middenklas
se behoorde. Opvallend is het groot aantal ambtenaren (125), 
kantoorbedienden (178), onderwijzers (162) en verpleegsters (87). 
Maar ook de hoger geschoolden waren goed vertegenwoordigd met 3 
hoogleraren, 72 leraren, 15 artsen, 13 meesters in de rechten en 
27 ingenieurs. Opmerkelijk is verder het aantal officieren en 
lagere militairen, respectievelijk 32 en 23. De arbeidende klas
se was echter slecht vertegenwoordigd binnen de Nederlandse af
deling, slechts 124 waarvan de relatief hoog ontwikkelde dia
mantbewerkers het talrijkst waren.

De enigszins negatieve typering van Wilson wordt door som
mige kritici bevestigd. Er werd theosofen nogal eens verweten 
dat ze veel dure woorden gebruikten zonder dat ze de indruk 
wekten de betekenis ervan te weten. Frederik van Eeden zei tij
dens een spreekbeurt over de theosofie sommige theosofen te ver
denken van een zekere mate van eerzucht en oppervlakkigheid. Dit 
kwam niet ten goede aan wat van Eeden toch zag als de zeer hoge
en diepzinnige wijsheid die in de Theosofische Vereniging lag 

18besloten. Dominee Wisse jr. deed zeer smalend over de leden 
van de Theosofische Vereniging die volgens hem slechts lid wer
den om voor een interessant iemand gehouden te worden:

"En wordt men lid van de Theosophische Vereeniging dan 
kan men er op rekenen in menigen kring voor een 'fijne 
kop', voor een niet alledaagsch mensch te worden gehou
den." 19
Ilse Bulhof spreekt met betrekking tot de Romantische onder

stroom van een culturele, sociale elite. Maar zij voegt hieraan 
toe dat juist degenen die zich gekwetst voelden door de ontluis-
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stering van de werkelijkheid zich er het meest door voelde aan
gesproken. Door tijdgenoten werden ze vaak gezien als 'losers',
mensen die het versnelde tempo van de veranderingen niet meer 

20hadden kunnen bijhouden. Met name dit laatste aspect wordt 
door verschillende auteurs verder uitgewerkt. Nelson heeft het 
in het verband met het ontstaan van het spiritisme in Amerika 
over ethische en psychische 'deprivatie', oftewel gemis of on
bevredigdheid. Het wegvallen van oude waarden en normen veroo
zaakte een vorm van psychische onzekerheid. De traditionele ker
ken konden die zekerheid niet meer geven. Die werd daarom ge
zocht binnen de nieuwe religieuze bewegingen waaronder het spiri

2 1tisme en de Theosofische Vereniging.
Ellwood voegt hier nog een bijzonder aspect aan toe. In 

zijn studie 'Alternative Altars' introduceert hij het begrip 
'excursus-religion', wat staat voor een religieuze beweging die
afwijkt van de traditionele of gangbare maatschappelijke en psy

2 2chische structuren. Nu merkt Ellwood wat betreft de psychi
sche kenmerken van de leden van dit soort bewegingen-en hij be
handelt hierbij met name de Theosofische Vereniging- het vol
gende op. Volgens hem is er bij deze mensen een dissonantie, een 
ongerijmdheid tussen hun sociale en hun niet-sociale identiteit.
Ze voelen zich gedwongen om een sociale rol aan te nemen waarin 
ze zichzelf niet helemaal kwijt kunnen. Ellwood noemt hierbij als 
voorbeeld mensen met een hoge intelligentie en creativiteit die 
door gebrek aan scholing of middelen niet in staat zijn hier ui
ting aan te geven. Men is dan vaak geneigd dit toe te schrijven 
aan krachten buiten zichzelf, wat vervolgens weer gepersonifi
ceerd kan worden in bovennatuurlijke vormen. Vandaar dat leden 
van dit soort bewegingen, en met name de oprichters, het idee 
hebben in twee werelden te leven. De gewone dagelijkse wereld, 
die hen beperkt in hun mogelijkheden en een andere wereld vol 
geheimzinnige figuren, met allerlei mogelijkheden en betekenis
sen .

Een uitdrukking die men in dit verband ook kan tegenkomen is



85

dat men 'zoekende' was, de term 'zoekende zielen' is hiervoor
al eens gevallen. Deze geestelijke zoektocht begon vaak wanneer

23men ontevreden was met de eigen persoonlijke situatie. De idea
len die men had bleken niet overeen te stemmen met de werkelijk
heid. De bestaande 'zingevingssystemen', de kerk waarmee men was 
opgegroeid, konden niet de antwoorden geven op de levensvragen 
die zich juist in dit soort situaties voordoen. Er werden dan 
alternatieven gezocht, op religieus gebied of, wat ook mogelijk 
was, in de politiek.

Deze geestelijke zoektochten lijken zich omstreeks de eeuw
wisseling voor het eerst voor te doen. Daarvoor beperkte men zich 
tot hoogstens één bekering in een mensenleven. Veel theosofen 
schenen echter al het een en ander geprobeerd te hebben voordat 
ze lid werden van de Theosofische Vereniging. Uit het artikel van 
Hofstra blijkt bijvoorbeeld dat een aantal van de door hem ge
ënquêteerde theosofen achtereenvolgens orthodox gelovig, atheist 
en spiritist waren geweest voordat ze uiteindelijk in de theo

2 4sofie hun geestelijke bestemming vonden. Overigens zal voor 
sommigen ook de theosofie slechts een tussenstation zijn geweest 
op hun geestelijke zoektocht.

Het bovenstaande kan worden bevestigd en geïllustreerd door 
een aantal voorbeelden die terug zijn te vinden in het bronnen
materiaal. In een al eerder gebruikt fragment, blz. 75, vertelt 
Wierts van Coehoorn dat hij geen bevrediging kon vinden bij de 
bestaande godsdiensten. De kennismaking met de theosofie was voor 
hem een lichtpunt in de geestelijke duisternis waarin hij ver
keerde. Van 'vadertje' Fricke is het ook bekend dat hij lang op 
zoek is geweest voordat hij zijn rust vond in de theosofie. In 
Zuid-Afrika had hij zich laten bekeren tot de Lutherse kerk maar 
dat liep uit op een desillusie. Het gaf hem niet de 'innerlijke 
verheffing' waarnaar hij verlangde. Ook zijn lidmaatschap van de 
vrijmetselarij scheen hem niet datgene te kunnen geven wat hij 
zocht. De eerste kennismaking met het spiritisme deed zijn hoop 
weer opleven: "toen hij hoorde dat er een andere wereld was
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sprong hij drie voet hoog." Het spiritisme bracht hem echter nog 
verder van huis, in plaats van de gewenste zekerheid putte het 
hem lichamelijk en geestelijk uit. Op de heer Hallo maakte hij 
indertijd de indruk van "een afgetobden vijftiger, naar lichaam 
en geest uitgeput door een rusteloos leven van zoeker, zoeker 
naar een op werkelijkheid gegrondvesten geestelijken levensgang." 
De ontmoeting van Fricke met mevrouw Meuleman en zijn kennis
making met de theosofie zouden hem definitief zijn geestelijke 
rust schenken.

In het artikel 'Wat de Theosophie en de Theosophische Veree
niging voor mij beteekenen', beschrijft mevrouw Ros-vrijman 
haar weg tot de theosofie. 26 Ze had zich eerst op nog jonge leef
tijd losgeworsteld van het geloof waarmee ze was opgegroeid 
omdat ze er hevig in was telerugesteld. Dit gold met name de 
manier waarop veel gelovigen hun overtuiging in praktijk brach
ten, of juist niet in praktijk brachten.

"Indien het mogelijk was, dat menschen, die bij de geeste
lijken van de kerk zoowel als daarbuiten zoo hoog ston
den aangeschreven als trouwe geloovigen, in staat waren 
te handelen zooals ik hen dagelijks zag doen tegenover 
anderen en zooals ik zelf ondervond, dan was er met dat 
geloof iet niet in orde."

Toen ze haar moeilijkheden besprak met haar geestelijk herder
leverde dat slechts een 'alleronchristelijksten uitbrander' op.

Een jaar later had ze zich losgemaakt van elk kerkelijk 
27verband. Maar daarmee was haar geestelijke worsteling nog niet 

ten einde. De vraag of God nu wel of niet bestond bleef haar 
achtervolgen. Het antwoord, de innerlijke zekerheid van Zijn be
staan, kreeg ze nog voordat ze had gehoord van de theosofie.
Toch heeft de beschrijving van de eerste kennismaking met de 
Theosofische Vereniging iets weg van een bekering:

"Wij luisterden ademloos; gordijn na gordijn werd 
voor ons denken weggeschoven, moeilijkheden opge
lost, verwarringen verhelderd... hier was het, 
waarnaar wij hadden gezocht!"
Een vraag die nog overblijft is waarom juist zoveel vrou

wen lid werden van de Theosofische Vereniging. Een voor de hand
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liggende verklaring is dat er binnen dit soort bewegingen een 
positieve houding was ten aanzien van 'typisch' vrouwelijke 
eigenschappen zoals gevoel en intuïtie. De occulte beweging 
vormde voor vrouwen ook een van de weinige mogelijkheden om een 
leidinggevende functie te vervullen. Hogelijk waren het ook 
veel vrouwen die ontevreden waren met de bestaande godsdiensten. 
Vrouwen zijn namelijk over het algemeen religieuzer dan mannen. 
Zij waren dus eerder geneigd de traditionele kerken de rug toe 
te keren om hun geestelijk heil elders te zoeken.

5. Oorzaken voor het ontstaan van cults

In de door mij geraadpleegde literatuur over cults is men 
over het algemeen voorzichtig met het leggen van oorzakelijke 
verbanden tussen het ontstaan van nieuwe religieuze bewegingen 
en het optreden van bepaalde maatschappelijke toestanden. Er 
wordt soms gewezen op de relatie tussen crises, periodes van
grote onzekerheid en het ontstaan van cults. Maar het gaat blijk

2 8baar te ver om deze relatie in algmene zin te leggen. Nelson 
doet dit wel met betrekking tot het ontstaan van het spiritisme 
in Amerika. Hij wijst op de enorme toevloed van immigranten, de 
snelle industrialisatie en het sterke individualisme in het 
negentiende eeuwse Amerika. Een samenleving ontstaat, met nieuwe 
sociale structuren wat vraagt om een nieuwe vorm van sociale 
regulering. Als die echter nog achterwege blijft ontstaat er een 
situatie van anomie, van normloosheid en hierbij verwijst Nel
soen naar de anomie-theorie van Durkheim. Als reactie hierop
zochten veel Amerikanen zekerheid en houvast in allerlei nieuwe

29religieuze en politieke bewegingen.
In het eerste hoofdstuk is in grote lijnen al een beeld 

gegeven van de context waarin allerlei buitenkerkelijke en oc
culte groeperingen in Nederland een gunstige voedingsbodem von
den om op te schieten. Ook hier breidde de industrie zich steeds 
verder uit en nam de verstedelijking toe. En dit ging gepaard
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met een opkomende twijfel ten aanzien van de oude normen en waar
den. Een duidelijk teken hiervan was de groeiende ontkerkelij
king aan het eind van de negentiende eeuw. Mogelijk hing hier ook 
het gevoel van decadentie mee samen, het besef dat de oude orde 
had afgedaan en de onzekerheid over hetgeen daarna moest komen.

Naast de twijfels ten aanzien van de traditionele normen 
en waarden speelde ook het verzet tegen het positivisme en ra
tionalisme een rol bij het ontstaan van allerlei occulte bewe
gingen in Nederland. Men kan dit bijvoorbeeld terugzien in de 
wijsbegeerte waar een draai naar het subjectieve plaatsvond en 
waar men ook weer meer aandacht kreeg voor de metafysica. Men 
zag het in de kunst waarbinnen de mystiek een steeds grotere 
rol ging spelen. Maar ook op religieus gebied was er sprake van 
een groeiend verzet tegen het rationalisme. Dit betrof met name 
het protestantisme waar het rationalisme het sterkst was door
gedrongen. 30 De aanhang van de Theosofische Vereniging in Ne
derland concentreerde zich dan ook in het noorden en het westen 
van het land.

Verder ziet men dat bij de verschillende nieuwe religieuze 
bewegingen de nadruk weer gelegd wordt op de mystiek en de per
soonlijke religieuze ervaring. Romein wijst er echter terecht op 
dat het rationalisme bleef doorwerken binnen deze bewegingen.
Men trachtte volgens hem met de rede gebieden te veroveren die

31naar hun aard voor de rede ontoegankelijk zijn. Binnen de Theo
sofische Vereniging blijft men benadrukken, ondanks het geloof 
in het bestaan van Meesters, wortelrassen en astrale gebieden, 
dat de theosofie een beroep doet op het verstand en ook verifi
eerbaar is.
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Noten hoofdstuk 4

1 Ik heb geen geschikte vertaling kunnen vinden voor het Engel
se woord 'cult' en zal het daarom in het vervolg onvertaald 
laten. In de recente sociologische literatuur wordt wel ge
sproken van 'nieuwe religieuze bewegingen', maar dat lijkt
me niet zo van toepassing op de Theosofische Vereniging die 
toch al weer ruim een eeuw geleden is opgericht.

2 Troeltsch spreekt van 'technisch' mysticisme omdat het vol
gens hem een technisch proces omvat voor de verwezenlijking 
van de mystieke ervaring.

3 Campbell, Typology of cults.
4 Coehoorn, Het ontstaan.
5 "Waar het ledental der Afdeeling zich steeds uitbreidt wordt 

de band der leden onderling, uit gebrek aan bekendheid, losser 
en dit is steeds een verkeerd ding." In: De Theosofische Be
weging, juli/augustus 1906, 143.6 'Afra' over de evolutiewet in Theosophia, sept. 1892,34.

7 M.F. Bednarowski, Women in Occult America, in: Kerr, Occult, 180.8 Romein, Breukvlak, 640.
9 In de werken van Blavatsky wordt ook nog gesproken van de zgn. 

Moeder Godin. Naar de mening van H.P.B. is deze Moeder Godin 
ouder als het op dit moment in de westerse cultuur overheersen
de beeld van God als vader. Het moederschap wordt dan ook als 
de essentie van het vrouwelijk principe opgevat en als nood
zakelijk gezien voor de geestelijke vervolmaking van de vrouw.
Men moet overigens hier het moederschap eerder overdrachtelijk 
dan letterlijk zien. Zie: Bednarowski, Women, 185.

10 Theosophia, nov. 1894, 497; ingezonden brief van F.d.B.
11 Hofstra, Religieuze bewegingen, 530.
12 Theosofische Beweging, maart 1908, 52.
13 Bulhof, Freud en Nederland, 36.
14 Wilson, Religious sects, 44. Wilson vermijdt de discussie 

rondom de definiëring van cult door een 7-deling van de 
secte te maken. De zgn. 'manipulationsit sect' valt echter 
ongeveer samen met wat andere sociologen 'cult' noemen.

15 Verslag jaarlijkse bijeenkomst 1906, 55.
16 Verslag jaarlijkse bijeenkomst 1912, 38.
17 Hofstra, Religieuze bewegingen, 531.
18 Eeden, Studies, vierde reeks, 54.
19 Wisse jr., Theosophie, 109.
20 Bulhof, Freud en Nederland, 36 en 112.
21 Nelson, Spiritualism, 266-269.
22 Ellwood jr., Altars, 21.
23 Ik baseer me hierbij overigens op de door mij geraadpleegde 

sociologische literatuur. Hoewel die over het algemeen betrek
king heeft op hedendaagse cults en haar leden lijken de be
langrijkste conclusies ook van toepassing te zijn op theo
sofen en spiritisten uit de negentiende eeuw. Zie:Ellwood,
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Alternative altars; Lans, Volgelingen.
24 Hofstra, Religieuze bewegingen, 531.
25 De Theosofische Beweging, 1931, 159.
26 De Theosofische Beweging, 1933, 119-124.
27 Het lijkt niet noodzakelijk te zijn dat men eerst een lang

durige persoonlijke crisis moet doormaken om op zoek te gaan 
naar religieuze alternatieven. Het begin lijkt eerder te lig
gen bij de ontevredenheid met het traditioneel geloof waarmee 
men is opgegroeid. En volgens van de Lans, en hij heeft het 
over bekeerlingen van hedendaagse nieuwe religieuze bewegingen, 
zijn het juist degenen die zich in hun jeugd al serieus met 
hun geloofsovertuiging bezighielden die dergelijke geestelijke 
zoektochten ondernemen. Juist zij ervaren de leegte wanneer
ze zich losmaken van het geloof waarmee ze zijn opgegroeid.
Zie: Lans, Volgelingen, 99-100.

28 Keith Thomas, Religion and the decline of magic, in: Kerr, 
Occult in America, 26. "This is not to say that crisis and 
related factors are irrelevant in explaining modern occultism, 
but simply that they are not universally valid."

29 Nelson, Spiritualism, 68-69.
30 Sterker nog, volgens Weber heeft juist het calvinisme het 

rationalisme, in de zin van de uitsluiting van alle magie, 
sterk bevorderd. Zie: Rademakers, Encyclopedie, 810.

31 Romein, Breukvlak, 632.
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CONCLUSIE

Toen in 1881 de eerste theosofische loge in Nederland werd 
opgericht was, zoals men pleegt te zeggen, de tijd er rijp voor. 
Hoewel minder extreem was de situatie hier te vergelijken met 
die in Frankrijk en de Verenigde Staten waar de verschillende 
occulte bewegingen hun oorsprong hadden. De industrialisatie 
en de toenemende verstedelijking zorgden voor ingrijpende veran
deringen van de sociaal-maatschappelijke structuren. De traditio
nele normen en waarden, die al in de verdrukking waren gekomen 
door het positivisme en het rationalisme, werden hierdoor nog 
verder aangetast. Er ontstond een toenemende twijfel aan wat 
daarvoor als vanzelfsprekend was ervaren. Een van de uitingen 
van deze crisis der zekerheid was de ontkerkelijking die vanaf 
1879 voor het eerst noemenswaardige vormen begon aan te nemen. 
Velen verlieten de kerk zonder een andere geloofsovertuiging 
aan te nemen, een verschijnsel wat nog niet eerder in de geschie
denis was voorgekomen. Een kleine groep van onkerkelijken kon 
hier echter geen vrede mee hebben en zochten hun toevlucht in 
allerlei nieuwe politieke en religieuze bewegingen.

Een van deze nieuwe bewegingen was de Theosofische Vereni
ging die in 1875 te New York werd opgericht door Henry S. Olcott 
en H.P. Blavatsky. Het karakter van deze vereniging werd in gro
te mate bepaald door het feit dat ze een reactie vormde op de 
gevestigde religieuze traditie. De bestaande christelijke kerken 
konden veel van hun leden geen bevredigende antwoorden geven op 
de nieuwe levensvragen die zich in deze tijd voordeden. De theo
sofie bleek dat voor sommigen wel te kunnen. Ze onderscheidde 
zich van de traditionele kerkgenootschappen door haar indivi
dualisme en afkeer van dogma's. Bovendien beweerden de theoso
fen dat binnen hun denkstelsel de tegenstelling tussen wetenschap 
en godsdienst zou worden opgeheven. Een voorbeeld hiervan was de 
manier waarop de evolutietheorie van Darwin, die het christendom 
voor onoverkomelijke problemen stelde, werd ingepast in het theo
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sofisch gedachtengoed met behulp van de doctrines van karma en 
reïncarnatie. Daarmee leek de theosofie tegenover de toenemen
de twijfel in deze periode weer zekerheid op religieus gebied 
te kunnen bieden.

Degenen die lid werden van de Theosofische Vereniging waren 
in hoofdzaak afkomstig uit de middenklasse. Maar in de litera
tuur vindt men bij de verdere specificering hiervan tegenstrij
dige mededelingen. Er wordt enerzijds gesproken van een cultu
rele elite, de progessieve burgerij en anderzijds worden er ook 
termen gebruikt als 'losers' of semi-intellectuelen. De verschil
lende typeringen zullen allen wel enigszins van toepassing zijn, 
de Theosofische Vereniging was een heterogeen gezelschap. Moge
lijk was er wel sprake van een verschuiving naar het wat minder 
kritisch ingestelde publiek dat in de loop van de jaren lid werd 
van de vereniging. De culturele elite verloor na verloop van 
tijd weer haar interesse in het occultisme en dit geeft in zeke
re mate het modieuze karakter ervan aan.

Met betrekking tot de motieven en de persoonlijke achter
gronden van de leden van nieuwe religieuze bewegingen (cults) 
wordt de term 'deprivatie' gebruikt. Men wordt lid uit ontevre
denheid met de mogelijkheden die het leven biedt, bepaalde be
hoeftes, materieel of immaterieel, blijken niet te kunnen wor
den vervuld. Deze onvervulde behoeftes kunnen natuurlijk ook 
op het geestelijk vlak liggen, wanneer bijvoorbeeld het kerk
genootschap waartoe men behoorde geen bevredigende antwoorden 
had op de vragen die men stelde. Het waren de ontevredene en de 
teleurgestelde kerkleden die op zoek gingen naar alternatieven. 
Opvallend is dan ook dat verscheidene theosofen zich omschreven 
als 'geestelijke zoekers'.

Ondanks het geringe ledental van de Theosofische Vereniging 
in Nederland, het bedroeg tijdens haar hoogtijdagen aan het eind 
van de jaren dertig nog geen 3000, mocht ze op een ruime belang
stelling rekenen vanuit de pers. Dit is van niet geringe invloed 
geweest bij het onder een groot publiek bekend worden van de
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theosofische denkbeelden. De stimulerende rol van de schrijven
de pers bij de verspreiding van nieuwe religieuze ideeën was 
een nog betrekkelijk recent verschijnsel. Slechts een klein aan
tal jaren voor de oprichting van de Nederlandse afdeling was, 
in 1869, het dagbladzegel opgeheven waardoor er geen belasting 
meer betaald hoefde te worden op het uitbrengen van periodieken. 
Door het verlagen van de prijzen konden de dag- en weekbladen 
toegankelijker worden gemaakt voor een groter publiek. Juist bij 
de verbreiding van nieuwe religieuze groeperingen zouden de 
schrijvende pers en later ook de radio en tv, een steeds belang
rijkere rol spelen. Het vaak modieuze karakter van dit soort be
wegingen zou hierdoor echter wel versterkt worden.

Wanneer men tracht in te schatten wat de betekenis is ge
weest, en misschien nog steeds is, van de Theosofische Vereni
ging in Nederland dan ligt het voor de hand dit in de eerste 
plaats op religieus gebied te zoeken. Het eerste wat dan genoemd 
moet worden is de rol die ze heeft gespeeld bij de verspreiding 
en popularisering van de kennis aangaande oosterse religies. 
Daarvoor beperkte deze zich nog hoofdzakelijk tot filosofisch- 
wetenschappelijke kringen en een enkele kunstenaar of schrijver. 
Het was echter de Theosofische Vereniging die met werkjes zoals 
'boeddhistische katechismus' van Olcott en 'esoterisch boeddhis
me' van Sinnet het grote publiek op een toegankelijke manier liet 
kennismaken met zaken als boeddhisme, hindoeïsme, reïncarnatie 
en karma.

De invloed van de theosofie heeft zich verder ook doen gel
den met betrekking tot het uitdragen van occulte ideeën en denk
beelden. Hierbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de 
omvangrijke werken van Blavatsky. Een ander produktief schrijver 
en occult onderzoeker was Leadbeater. Veel andere occulte groe
peringen zijn bovendien voortgekomen uit de Theosofische Vereni
ging, voorbeelden zijn de Antroposofische Vereniging van Rudolf 
Steiner en de Rozenkruisersvereniging van Max Heindel.
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Samen met het spiritisme en andere occulte bewegingen lijkt 
de Theosofische Vereniging ook de aanzet gegeven te hebben tot 
een nieuwe tendens binnen het religieuze leven. Deze bewegingen 
onderscheidden zich namelijk van de bestaande christelijke ker
ken door hun individualisme en het eclecticisme van hun filoso
fisch-religieuze systemen. Binnen de Theosofische Vereniging 
stond het een ieder vrij zijn eigen geloofsovertuiging aan te 
houden zolang men de eerste doelstelling van de vereniging maar 
kon onderschrijven. Er waren dan ook geen belemmeringen om ideeën 
of denkbeelden uit verschillende religies te combineren, integen
deel het werd eerder aangemoedigd. Dit religieus eclecticisme en 
het steeds persoonlijker worden van de godsdienstige overtuiging 
lijkt in de loop van de twintigste eeuw alleen maar te zijn toe
genomen. De rol van religie, als integrerende factor vervaagde 
daardoor steeds meer. Een toenemend godsdienstig pluralisme en 
individualisme zijn ervoor in de plaats gekomen.

Een gebied waar de theosofie zeker enige invloed heeft ge
had en waarover nogal wat literatuur is te vinden is de kunst, 
met name de schilderkunst, geweest. Kunstenaars,schilders maar ook 
schrijvers en dichters, bleken wel open te staan voor de nieuwe 
en vreemde ideeën van de theosofie. Binnen de denkwereld van dit 
soort bewegingen namen de kunstenaars bovendien een belangrijke 
plaats in, ze werden beschouwd als een soort profeten of zieners. 
Een dergelijke opwaardering van het kunstenaarschap kwam erg ge
legen omdat de maatschappelijke positie van kunstenaars steeds 
moeilijker werd. De vaste opdrachtgevers, zoals de kerk en de 
adel waren weggevallen en men had daarmee zijn vaste plaats bin
nen de samenleving verloren. In deze scriptie is echter verder 
geen aandacht besteed aan de relatie theosofie en kunst. Ik acht
te me niet terzake kundig hier nog iets nieuws toe te voegen aan 
de al bestaande literatuur of om er zelfs maar een verantwoord 
overzicht van te geven. Het enige wat mij dan ook rest is om de 
lezer te verwijzen naar een aantel titels over dit onderwerp die 
in de literatuurlijst zijn opgenomen.
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Ledental Theosofische Vereniging Nederland
1891 15 1908 1056 1925
1892 1909 1158 1926 2712
1893 1910 1284 1927 2744
1894 1911 1502 1928 2759
1895 1912 1179* 1929 2680
1896 1913 1150 1930 2469
1897 124 1914 1931 2321
1898 177 1915 1932
1899 223 1916 1933 2168
1900 278 1917 1934 207 5
1901 337 1918 1935
1902 453 1919 1936
1903 597 1920 2000 1937 2000
1904 727 1921 2153
1905 882 1922 2275
1906 967 1923 2365
1907 1013 1924 2479

* Nederlands-Indië vormde een eigen afdeling, vandaar deze daling.
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BRONNEN/LITERATUURLIJST

Bronnen
Het voor dit onderzoek gebruikte bronnenmateriaal bevindt zich 
voor het merendeel in het archief van de Theosofische Vereni
ging in Amsterdam. Het materiaal is nauwelijks geordend en er 
bestaat slechts een zeer onvolledige inventaris. Het is naar 
mijn mening daarom ondoenlijk om hier een volledige lijst te 
geven van wat ik tijdens mijn speurtocht zoal in handen heb ge
had. Ik beperk me daarom tot een kort en onvolledig overzicht 
om slechts een indruk te geven.
Seanceschriften, verslagen van de seances van het groepje rondom 

mevr. Meuleman-van Ginkel, 1887-1890.
Schriften met voordrachten van mevr. Meuleman van Ginkel.
Notulen der Nederlands-Belgische onderafdeling 1891-1896.
Notulen Uitvoerende raad, 1898-1913.
Notulen Algemene raad, 1913-1921.
Notulen Nationale raad 1922-1928.
Notulen Dagelijks bestuur, 1914-1927.
Verslagen van de jaarlijkse bijeenkomsten, 1897-1913.
Plakboeken met krantenknipsels, uitnodigingen, folders, enz., 

onderverdeeld naar verschillende thema's.
Mappen met divers materiaal, folders, boekjes, enz., onderver

deeld naar verschillende thema's.
Geraadpleegde literatuur

Bantje, H.F.W.,'Twee eeuwen met de weduwe. Geschiedenis van De 
Erven de Weduwe, J. van Nelle N.V. 1782-1981' (Rotterdam 1982) 

Bähler, L.A., 'Het boeddhisme in Europa', Kerk en Secte V:3 
(Baarn 1911)

Bakker, H., 'Stroomingen en sekten in onzen tijd'(5e druk;
Utrecht 1939)

Barger, G., 'Redenen waarom Swedenborgianen geen spiritisten 
zijn' ('s-Gravenhage 1914)

Barger, G., 'De Swedenborgianen', Kerk en Secte 111:3 (Baarn 1909) 
Bauer, Roger hrsg., Fin de siècle. Zur Literatur un Kunst der 

Jahrhundertwende (Frankfurt an Main 1977)
Bazel, Karei Petrus Cornelis de. Buitengewwon nummer gewijd aan 
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