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DE NIEUWERE RELIGIEUZE BEWEGINGEN IN ONS LAND
DOOR

S. HOFSTRA.
Het religieuze leven der laatste decenniën, voorzoover het tot
uiting komt in groepsvorm, vertoont twee in het oog vallende ken
merken: eenerzijds sterke achteruitgang van het lidmatental der
kerkgenootschappen, anderzijds toename van het aantal buitenkerkelijk-religieuze bewegingen. De omvang van den achteruitgang der
kerken in ons land komt duidelijk uit in de cijfers, medegedeeld door
Prof. Mr. W. A, Bonger in een statistische studie, welke berust op de
gegevens der volkstelling van 1920. Uit deze studie blijkt o.a., dat het
aantal Nederlanders, die niet tot een kerkgenootschap behooren, is
gestegen van 12.253 in 1897 tot 533.714 in 1920, dat is van 0.31 tot
7,78 pCt. der bevolking. Sinds 1909 is dit aantal met meer dan 240.000
toegenomen. *)
Over den groei der nieuwere religieuze groepen ontbraken voor
alsnog nauwkeurige gegevens. Wel hoort men omtrent het aantal en
den invloed dezer bewegingen allerlei beweringen en beschouwingen;
deze zijn echter, wijl te zeer afhankelijk van subjectieve beoordeeling,
onbruikbaar als grondslag voor objectief onderzoek. Aanhangers toch
neigen uiteraard tot overschatting van een bepaalde beweging, bestrij
ders of onverschilligen tot het tegenovergestelde. Nu zijn er over
enkele van bedoelde groepen (onder meer over Theosophie, Christian
Science), zeer goede studies verschenen2), doch deze gaven voor
namelijk theologische en psychologische uiteenzetting of critiek der
leer, lieten evenwel de sociale zijde zoo goed als onbelicht. Daarom
kwam een poging tot sociographisch onderzoek op dit gebied mij nut
tig voor. In de eerste plaats was het noodig te weten de quantitatieve
sterkte dezer bewegingen, teneinde daaruit af te leiden hoevelen van
hen, die zich van de kerken afscheiden, naar deze beweginggen over
gaan. Gegevens over ledental, vergadering- en bijeenkomstenbezoek,
enz. dienen hiervoor. In dit artikel zal verder een korte karakteriseering, en een overzicht van geschiedenis en leer van eenige groepen
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worden gegeven. Voorts zullen vermeld worden enkele uitkomsten
van twee enquêtes, die dank zij de welwillendheid van besturen en
leden, in de kringen der „Theosophische Vereeniging” en de vereeniging „De Nieuwe Gedachte” gehouden konden worden. Dit artikel,
door zijn bestek noodzakelijkerwijs zeer schetsmatig, is bedoeld als
inleiding tot een meer uitvoerige studie op dit gebied en als samen
vatting van enkele concrete resultaten van onderzoek. Voor mijn doel
kwam de statistische methode allereerst in aanmerking. Tegen deze
methode bestaan verschillende bezwaren. Erkennend, dat cijfers zon
der meer geen volstrekte wetenschap van het qualitatieve vermogen
te geven, verliezen wij echter niet uit ’t oog, dat zij anderzijds onmis
baar zijn bij 't speuren naar samenhangen en overeenkomsten en dat
de sociale wetenschappen nog over te weinig andere methoden be
schikken dan dat we de statistische zouden kunnen missen 3).
Voorop stellen wij de principieele vraag: welke bewegingen zijn
religieus? De verwarrende veelheid der bestaande omschrijvingen van
het begrip religie bood geen uitzicht op een voor ons onderzoek
bruikbare definitie 4). Wij hebben daarom een anderen weg gekozen,
n.1. om af te gaan op het eigen getuigenis van bewegingen, die zich
zelve religieus noemen. Hiermede is getracht willekeurige onder
scheiding te vermijden.
Ten aanzien van de indeeling der religieuze groepen in het alge
meen, doen zich twee criteria voor: men kan kerkelijke en buiten
kerkelijke of oudere en nieuwere groepen onderscheiden. De over
weging, dat bij eerstgenoemde indeeling een karakteristieke nieuwere
beweging als de reeds officieel erkende Vrije Katholieke Kerk en b.v.
ook het religieus socialisme en de Woodbrookersvereeniging, waar
van vele aanhangers tot een kerkgenootschap behooren, strikt geno
men niet in ieder opzicht tot de buiten-kerkelijke religie gerekend
mogen worden, deed me besluiten de hier behandelde stroömingen
als „nieuwere” te groepeeren. Echter zijn deze voor het meerendeel
wel buiten-kerkelijk. Een organisatie van zoo traditioneel kerkelijken
aard als de pas gestichte „Gereformeerde Kerken binnen hersteld
kerkverband” valt buiten ons onderzoek. Wij onderscheiden de nieu
were religieuze bewegingen verder in twee groepen: bij de eene groep
valt de nadruk op het spontaan religieuze, op intuïtie en sociaal gevoel,
de andere is voornamelijk spiritualistisch, occultistisch. Er zijn natuur
lijk tal van overgangen, terwijl eenzelfde beweging ook wel beide
kanten vertoont. Tot de eerste groep behooren Woodbrookersveréeniging, religieus socialisme, Nieuwe Gedachte, enz.; tot de tweede
groep theosophie, anthroposophie, spiritisme, enz.
Thans volgt een overzicht dezer bewegingen. Opgemerkt zij nog,
dat aan het verschijnsel der nieuwere religie als gehéél, een onder
linge eenheid ontbreekt. Wel is er tusschen verschillende organisaties
nauwe verwantschap.
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Het ontstaan der sociaal en meer irrationeel religieuze stroomingen is veel meer dan dat der occultistische in verband met het ker
kelijk leven, voornamelijk met het moderne Protestantisme te begrij
pen. Het Modernisme, omstreeks het midden der vorige eeuw belang
rijk in het religieuze leven, was in de laatste helft dezer eeuw sterk
aan invloed verminderd. Tegenover de groote massa, eenerzijds van
„ongeloovigen” , intellectueelen en arbeiders, anderzijds der ortho
doxie, vormden de vrijzinnigen toen slechts een geringe minderheid.
Het Modernisme was gemoedelijk, individualistisch, optimistisch ge
worden; het had meer zedelijk idealisme, dan metaphysische diepte.
Omstreeks 1890 kwam het echter onder invloed van nieuwe, opko
mende krachten. Roessingh noemt als zoodanig drie groepen: de
socialisten, de malcontenten en de W oodbrookers6). Het sociale
vraagstuk, in dezen tijd allerwege aandacht vragend, bracht ook vrij
zinnige kringen in beroering, en in deze sfeer ligt het begin van het
religieus socialisme (waarover straks nader). De malcontenten lieten,
temidden van nuchterheid en optimisme een meer mystieken, pessi
mistischen toon hooren, onder invloed der intuïtieve en irrationalis
tische stroomingen in het Europeesche geestesleven. Onder inwerking
dezer richtingen ontstonden aan beide zijden van het traditioneele
moderne Protestantisme twee groeplm: het rechtsmodernisme, dat
dichter kwam bij de pessimistische waardeeringen en terminologie der
orthodoxie en de meer radikaal modernen, meer humanistisch, voor
een deel buiten-Christelijk, een breeder religieus leven willend. In een
groep der Woodbrookers en in de „Nieuwe Gedachte” komen de
denkbeelden dezer radikalen tot uiting.
De Woodbrookersbeweging is voortgekomen uit een kring van
Hollandsche theologische studenten, die het Quaker-seminarie „W oodbrooke” , nabij Birmingham, hadden bezocht en die, onder invloed van
aldaar opgedane indrukken van een ondogmatisch religieus en kame
raadschappelijk samenleven, besloten om te trachten ook in ons land
voor een religieuze gemeenschap in dezen geest, te werken. Voor dit
doel werd in 1910 te Lunteren door dezen kring een cursus georgani
seerd, tot welken cursus zonder onderscheid vrijzinnigen en orthodoxen
waren uitgenoodigd, enkel onder voorwaarde om te komen „in zedelijken ernst en met een oprecht verlangen naar Qod” 6). Deze eerste
cursus slaagde goed en sindsdien is de Woodbrookersvereeniging, die
in Barchem een eigen centrum kreeg, gegroeid tot een organisatie,
die in het religieuze leven van ons land een bijzondere plaats inneemt.
Niet door uiterlijke sterkte — de beweging telt 279 gewone en 519
buitengewone leden en hare cursussen, waarvan er eiken zomer eenige
gehouden worden, tellen 50— 100 bezoekers — , doch doordat in Bar
chem menschen van zeer uiteenloopende geloofsovertuiging in een
zoeken naar religieuze eenheid samenkomen. Op de cursussen, met
wijdingsstonden, lezingen en besprekingen is een sfeer van vrije
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gedachteuiting in vertrouwden kring, welke sfeer tegelijk ook stich
telijk en weinig omlijnd is. Vooraanstaande figuren in deze beweging
zijn o.a. Prof. dr. H. T. de Graaf, dr. C. E. Hooykaas, dr. G. H. van
Senden, dr. C. U. Ariëns Kappers, ds. W. Banning, Just Havelaar;
eertijds was wijlen Prof. Roessingh hare leider. De aanhangers behooren voor het meerendeel nog tot een kerkgenootschap. Ondanks
dit streven naar eenheid heeft de Woodbrookersvereeniging zich ech
ter niet zonder schokken ontwikkeld, wat begrijpelijk is bij menschen
van zoo verschillende religieuze gezindheid. De reeds genoemde groep
van radikaal modernen werd ontevreden met de richting der bewe
ging, welke, volgens den leider dezer groep, dr. Van Senden, van
1910— 1920 bepaald rechts georiënteerd w as7). Doordat ’t aan gelijk
gezinden toegestaan werd zich in z.g. werkverbanden, min of meer
zelfstandige onderdeden der vereeniging, aaneen te sluiten, bleef deze
groep deel der Woodbrookers. Zij houdt zelfstandig cursussen, welke
goed bezocht zijn. In een ander werkverband, de „Arbeidersgemeen
schap” , zijn de socialistisch gezinde Woodbrookers vereenigd. Zij is
ontstaan, toen in de revolutionnaire tijden vlak na den oorlog de maat
schappelijke vraagstukken op cursussen der vereeniging aan de orde
kwamen en de behoefte gevoeld werd om „de arbeidersbeweging in
religieuzen geest te dienen” . Op deze groep komen wij bij ’t religieus
socialisme terug.
Het religieus socialisme, voorzoover het in ons land in groepsvorm voorkomt, dankt zijn ontstaan, behalve aan de reeds aangeduide
veranderde gezindheid in modern religieuze kringen, ook aan gewij
zigde houding tegenover den godsdienst bij socialisten; deze veran
deringen werden in ’t laatst der vorige eeuw voorbereid. In den tijd
der utopisten was het socialisme veelal religieus, bezield om de scherpe
tegenstelling tusschen maatschappelijk onrecht en christelijke moraal
op te heffen8). Later, als Marxisme werd het meer wetenschappelijk
en ging geheel de belangstelling uit naar het economische. Bovendien
kwam de arbeidersbeweging in botsing met het conservatisme der
kerken, waardoor vervreemding bevorderd werd9). In ons land had
den in de oude socialistische beweging — vóór de oprichting der
S.D.A.P. in 1894 — Multatuli en Domela Nieuwenhuis veel invloed10);
hierna vond het historisch materialisme ingang, tenminste bij de socia
listische leiders, want ook hier is ’t de vraag hoe diep nieuwe denk
beelden in een massa doordringen. Een andere oorzaak van de ver
wijdering tusschen godsdienst en socialisme was de in het algemeen
meer critisch wordende geest. De klassenstrijd verving allengs de
religie, het geloof in het transcendente werd verdrongen door tdekomst-idealen; zoo werd het socialisme zelf voor velen religie, met
eigen dogma’s, symboliek en ethiek11).
In de laatste jaren echter, nu de sociaal-democratie invloedrijk is
geworden en zij zich veiliger en sterker weet, is de houding van vele
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socialisten in dezen langzamerhand wel iets gewijzigd ; wellicht bij de
meesten tot neutraliteit of onverschilligheid, bij kleine groepen echter
ook tot sympathie. Deze verandering, hoewel noodig als voorwaarde,
zou echter op zichzelf niet voldoende geweest zijn voor ’t ontstaan
van religieus-socialistische bewegingen. Uit de geschiedenis dezer be
wegingen blijkt, dat de impuls ’t meest van religieuze zijde uitging.
’t Begin van een religieus-socialistische beweging was er, toen in
1902 enkele vrijzinnige, sociaal-democratische predikanten een christen-socialistisch weekblad, de „Blijde Wereld” oprichtten12). Deze
predikanten hadden behoord tot een groep radikaal gezinde jonge
theologen, die in de beginjaren der S.D.A.P. te Leiden studeerden, en
die, onder indruk der sociale onrust, in verzet kwamen tegen de ge
moedelijke sfeer van vrijzinnige vroomheid en daarin beroering te
weegbrachten. Sommigen van deze theologen trachtten hunne maat
schappelijke idealen door koloniestichting te verwerkelijken, anderen,
de Blijde Wereld-groep, traden tot de S.D.A.P. toe. In Friesland,
waar enkelen van hen predikant werden, kregen zij eenigen invloed.
Een eigenlijke organisatie bestaat niet; het weekblad (met 1450 abonné’s) en tweejaarlijksche bijeenkomsten vormen den eenigen band
tusschen de aanhangers. De Blijde Wereld-groep bewaarde steeds een
eigen karakter: religieus vrijzinnig en politiek sociaal-democratisch.
Anders was het met den in 1907 opgerichten „Bond van Christensocialisten” , welke een zelfstandige politieke partij vormde. Deze bond
heeft een zeer emotioneel bestaan gehad. In politiek opzicht was hij
een verzamelplaats van révolutionnaire, niet-sociaal-democratische
richtingen, in religieus opzicht stond hij aanvankelijk, onder leiding
van Mevr. Tjaden—v. d. Vlies (tot voor eenige jaren onder ’t pseu
doniem „Enka” een bekende spreekster), op een orthodox-protestantsch, later, onder leiding der toenmalige predikanten B. de Ligt en
J. W. Kruyt op een vrij-religieus standpunt. Zooals meermalen ’t geval
is bij kleine bewegingen, bepaalde hier de richting van den leider ge
heel die der beweging. Tijdens den oorlog kwamen uit de kringen van
dezen bond verscheidene dienstweigeraars voort. In 1920 is de slechts
100—200 leden tellende bond uiteengegaan, tengevolge van sectarische versplintering. Een deel der leden werd lid der communistische
partij, een ander deel vormde, onder leiding van ds. A. R. de Jong, in
vereeniging met een groepje christen-anarchisten, den Bond van reli
gieuze anarcho-communisten. De ideeën van deze kleine groep (ruim
100 leden) zijn zeer verwant aan die van Tolstoi. Zij geeft een maand
blad „Bevrijding” uit; zeer actief is zij verder niet.
Uit een kring'van theosophische sociaal-democraten, die, geor
ganiseerd in een „Socialistisch Verbond” van 1912— 1914 drukbezochte
religieus-socialistische lezingen deed houdçn, ontstond in 1915 het
Religieus Socialistisch Verbond. Deze organisatie heeft zich, on
danks allerlei meeningsverschillen onder hare leden (b.v. over
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dienstweigering, verhouding tot de S.D.A.P.) staande kunnen houden.
Haar werkzaamheid bestaat voornamelijk in ’t beleggen van bijeen
komsten, gehouden op Zondag. Sprekers, veelal predikanten, zoowel
als aanhangers behooren tot velerlei religieuze en politieke richtingen,
al zijn vrijzinnigen en sociaal-democraten in de meerderheid. Plaat
selijke verhoudingen zijn ook van invloed; zoo is de afdeeling Rotter
dam in meerderheid communistisch. Deze bonte samenstelling werkt
natuurlijk belemmerend op de activiteit. In 1925 telde deze organisatie
18 afdeelingen met gezamenlijk 668 leden (Amsterdam 129, Den Haag
68, Rotterdam 78, Leeuwarden 119 leden). De meeste afdeelingen be
leggen bijeenkomsten (alleen de afdeeling Amsterdam iedere week, op
hare bijeenkomsten komen gemiddeld ongeveer 100 bezoekers, in Den
Haag 60, in Rotterdam slechts 10 a 20).
De jongste en meest werkzame religieus-socialistische groep
vormt de reeds genoemde Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers.
Zij houdt te Barchem zomercursussen, waar vraagstukken, die met de
arbeidersbeweging verband houden, en zedelijke en religieuze onder
werpen besproken worden. Er is in deze groep een nog frisch enthou
siasme en een eensgezinde geest. Alle socialistische richtingen worden
toegelaten, doch de sociaal-democraten zijn in de meerderheid. De
belangstelling voor de cursussen groeit: de eerste in 1920 telde 43
deelnemers, in 1926 werden er reeds 6 gehouden met gezamenlijk
317 deelnemers (zie onderstaande tabel). De handarbeiders zijn op
deze bijeenkomsten echter nog zeer in de minderheid.
Cursussen der Arbeidersgemeenschap.
Aantal cursussen
Aantal deelnemers
Mannen en vrouwen

1921
1923
1920
1922
1924
1925
1
2
4
3
4
5
43
88
144
267
222
333
30 en 13; 45 en 43; 64 en 80; 90 en !132; 114 en 153; 137 en
Beroep der bezoekers.

Handarbeiders
Kantoorpersoneel
Ambtenaren
Intellectueelen
Huishoud, werk

Juli 1921
16
12
6
20
12

Juli 1923
11
10
6
17
18

Sept. 1923
18
12
5
13
18

Juli 1924
15
9
8
7
13

Aan ’ t slot van dit overzicht der verschillende religieus-socialis
tische groepen13), valt het volgende op te merken: lo. Quantitatief
zijn ze zwak. 2o. Zij vormen geen geestelijke eenheid, een theoretisch
gefundeerde religieus-socialistische wereldbeschouwing ontbreekt14).
De aanhangers, hoewel in meerderheid modern godsdienstigen, be
hooren tot verschillende religieuze richtingen. 3o. Wel kan worden
gesproken van een religieus-socialistische sfeer, waarvan kenmerken
zijn: de nadruk wordt gelegd op de zedelijke en kultureele roeping
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van het socialisme en op de innerlijke vernieuwing van den mensch.
Men ziet liet als taak om, waar partij en vakbeweging op politiek en
economisch gebied werkzaam zijn, vooral aan de geestelijke vorming
der socialisten te arbeiden. Daarnaast wordt aan wetenschappelijke
zekerheid van het socialisme minder waarde gehecht. Een eschatolo
gische stemming, ’t gevoel van mede te werken aan een toekomstrijk.
Verder een begin van religieuze symboliek, zich b.v. uitend in wijdingsavonden, in groote steden, o.a. met Kerstmis en 1 Mei-dag gehou
den15). 4o. In politiek opzicht behooren de meeste aanhangers tot de
S.D.A.P. (de „Bond van rel. anarcho-communisten” moet natuurlijk
worden uitgezonderd). Voor de veranderde houding in socialistische
kringen wijzen wij in dit verband nog op het feit, dat de soc.-dem.
Kamerleden Alberda, Cramer, Drop, Qerhard sprekers bij de „Ar
beidersgemeenschap” zijn, voorts dat het „Instituut voor arbeidersont
wikkeling” ook lezingen met religieuze onderwerpen doet houden16).
Mogelijk is echter ook, dat deze verandering alleen diepgaand is bij
enkele personen. De religieus-socialistische beweging, hoewel in de
laatste jaren aan invloed winnend, beroert in ’t geheel niet de groote
massa. Hiervoor zou zij waarschijnlijk ook andere middelen moeten
aanwenden. De wensch van enkele leiders, dat de arbeidersmassa in
de kerken zal komen17), zal wel onvervuld blijven. Daarvoor zijn de
arbeiders, vooral in de groote steden, te onverschillig voor de kerken
geworden18).
De reeds aangeduide radikaal-moderne mentaliteit stond scherp
critisch tegenover het Modernisme, waaraan zij halfheid verweet, (n.1.
door wetenschappelijk critisch te zijn, doch practisch in de oude reli
gieuze sfeer en terminologie te blijven). Zij was gericht op cultuur en
breede religiositeit, wilde zich aansluiten bij wat er in de maatschappij
leefde. De symboliek van het moderne Christendom voelde men daarbij
als belemmering, zijne ethische sfeer vond men te zelfgenoegzaam 10).
Een dezer radikaal modern godsdienstigen (een kleine, bonte groep
zonder strenge theoretische omlijning), de Heer Kees Meyer, richtte,
om uiting te geven aan deze denkbeelden, ongeveer twintig jaar ge
leden het maandblad „Het Nieuwe Leven” op, en in 1916 stichtte hij,
na kort te voren als voorzitter van het Rel. Soc. Verbond te hebben
bedankt, de vereeniging de Nieuwe Gedachte. Deze vereeniging was
bedoeld voor hen, die, van kerk en geloof vervreemd, „zoeken naar een
wereldbeschouwing welke hun eenigen steun geeft in het leven.” De
wereldbeschouwing der „Nieuwe Gedachte” is gekenmerkt door een
pantheïstisch Godsbegrip, een optimistische stemming, streven om
geestelijk sterk te staan in het leven, opwekken van kunst- en natuur
genot20). Theoretisch gaat deze wereldbeschouwing niet diep (bij de
eveneens radikale groep-Van Senden der Woodbrookers is meer
probleemstelling); doordat zij echter eenvoudig en „diesseitig” is, kon
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zij bij een betrekkelijk breeden kring ingang vinden. In verhouding tot
andere nieuwere religieuze bewegingen trekt de „Nieuwe Gedachte”
tamelijk veel belangstelling door hare Zondagmorgenbijeenkomsten,
die zij in het winterseizoen in enkele groote steden doet houden21).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gezamenlijk aantal
bezoekers dezer bijeenkomsten (de ongeveer 1500 leden zijn hierbij
niet inbegrepen).
1922— ’23
Amsterdam .....................
11.280
Rotterdam ......................... 14.142
Den Haas ............................
6.783
Utrecht ............................. 11.001
Haarlem ................................
7.936

1923— ’24

1924— ’25

1925^-’26

1926— ’27

9328
9203
8108
7293
5391

13.499
8.564
6.970
3.720
1.530

13.429
9.635
6.711
4.581

11.052
7.662
5.543
3.823

Oorzaak van het verschil in het aantal bezoekers kan zijn: het
aantal lezingen, en ook de populariteit van den spreker.
Omtrent den invloed der „Nieuwe Gedachte” geeft de in ’t begin
van dit artikel genoemde enquête eenige bijzonderheden. Van de 1300
verzonden vragenlijsten kwamen er 178 (van 112 mannen en 66 vrou
wen) ingevuld terug. In weerwil van dit kleine percentage (ruim 13.5)
levert deze enquête een merkwaardig resultaat. De leeftijden van hen,
die antwoordden, liggen tamelijk gelijkelijk verdeeld tusschen 20 en
60 jaar. Bij de beroepen is opvallend een percentsgewijze overwegend
aantal kantoorbedienden (50, n.1. 33 m. en 17 vr.) en ambtenaren (16,
n.1. 13 m. en 3 vr.). De middenstandsberoepen zijn in de meerderheid;
slechts 10 handarbeiders zonden antwoord. Op de vraag naar hunne
verhouding tot de kerk, antwoordden 28 niet tot een kerkgenootschap
te behooren en er niet toe behoord te hebben; 93 daartoe behoord te
hebben (26 Ned. Herv., 25 R.K., 7 Rem. en verschillende andere kerk
genootschappen) ; 48 er nog toe te behooren (31 Ned. Herv., 6 Rem.,
3 Doopsgez., enz.), van hen deelden 21 echter mede, slechts in naam
tot de kerk te behooren. De voornaamste beweegreden, die tot afschei
ding voerde, was: onbevredigdheid met de kerk. Helaas ontbreekt in
20 gevallen nadere motiveering. Hoogstens is met het vage woord
uitgedrukt, dat het hier geen religieus onverschilligen betreft. De
overige antwoorden zijn eenigszins uitvoeriger, spreken van ongeloovigheid, zich niet meer met leer of godsbegrip der kerk te kunnen
vereenigen, meer vrijzinnige denkbeelden te hebben gekregen, enz.
Ontevredenheid met de kerk als maatschappelijk instituut was slechts
voor 9 personen reden tot afscheiding, van wie bovendien 5 nog be
zwaren tegen dogma’s hadden. Hieruit volgt, dat in ’t algemeen als
motief geen sociaal gevoel, maar veeleer individueele behoefte over
woog. Voorts blijkt, dat vele aanhangers uit orthodoxe kringen afkom
stig zijn.
•
Een tamelijk positief resultaat leveren de antwoorden op de
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vraag: „Welke gevolgen had Uwe kennisname met de ideeën van de
„Nieuwe Gedachte” voor Uwe levenshouding?” Er is bij deze ant
woorden, waarin meermalen de uitdrukkingswijze uit geschriften en
redevoeringen der leiders te bespeuren valt, doch waarbij.ook ver
scheidene spontane en eenvoudige, openhartige uitlatingen voorkomen,
een in ’t oog vallende eenstemmigheid. We laten enkele, soms ver
kort, volgen: „Zij hebben mijn leven inhoud gegeven, mijn persoon
lijkheid en zelfstandigheid doen groeien.” — „De bevrijding en opbloei
der persoonlijkheid.” — „Vermindering van disharmonie en minder
pessimisme.” — „Ik ben meer zelfstandig geworden en laat mij niet
meer zoo spoedig op zij schuiven; ook heb ik meer oog voor de
natuur.” 92 dergelijke antwoorden wijzen op meer optimisme, ver
ruiming van inzicht, een sterker in het leven staan. Andere antwoorden
zijn voorzichtiger en minder stellig, doch spreken toch van invloed,
b.v.: „Kees Meyer sleept mij dikwijls mee in zijn gedachtengang en dit
zal wel eens invloed hebben op mijn levenshouding, evenals dit kan
gebeuren door literatuur en door muziek.” — „Voldoet bij gemis aan
bepaalde godsdienstige gevoelens aan behoefte aan het hoogere.” —
„Meerdere interesse voor literatuur.” 19 antwoordden niet op bedoelde
vraag; slechts 6 deelden mede, geen gevolgen te hebben ondervonden
of niet te hebben gevonden, wat men zocht. Uit ’t geheel der antwoor
den mag worden geconcludeerd, dat de meerderheid der aanhangers
steun bij hun levenshouding ontving (voor deze aanhangers beteekent
de „Nieuwe Gedachte” dus een „mind cure religion” ) en dat bij ver
schillenden kunst- en natuurgenot opgewekt werd. Uit den aard der
antwoorden, die veelal van persoonlijk zoeken spreken, en uit het
bezoek der bijeenkomsten, dat in verhouding tot de zeer vele nietkerkgangers, gering is, blijkt evenwel tevens, dat deze vereeniging
nog geen belangrijke sociale beteekenis heeft.
Een drietal organisaties, waarvan het ontstaan nauw met de ge
schiedenis van het Modernisme samenhangt, n.1. de Nederlandsche
Protestantenbond, de Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden en de
Vrije Gemeenten, dienen in dit overzicht nog genoemd, hoewel in ’t
kort, wijl zij als oudere en semi-kerkelijke bewegingen minder karak
teristiek zijn. De Ned. Protestantenbond, opgericht in 1870, in den
bloeitijd van het moderne Protestantisme, heeft als verzamelplaats van
vrij-religieuzen van velerlei schakeering voor het vrijzinnig leven
veel beteekend, en nog steeds is deze vereeniging, met hare 129 afdeehngen en ruim 20.000 leden, invloedrijk, hoewel zij niet meer de
zelfde beteekenis heeft als eertijds. De Vereen, van Vrijz. Hervormden,
groepeering van vrijzinnige leden der Ned. Herv. Kerk, die in enkele
plaatsen met orthodoxe meerderheid eigen kerkdiensten houdt, heeft
onlangs haar arbeidsveld uitgebreid door de beroeping van twee eigen
predikanten te Amsterdam. De stichting van de Vrije Gemeente te
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Amsterdam, in 1877 door de twee gebroeders Hugenholtz, beiden
predikant aldaar, was een reactie tegen het kerkelijk leven dier dagen.
Vele vrijzinnigen voelden zich in de Ned. Herv. kerk niet meer thuis
en zochten bevrediging in een eigen, ruime organisatie. Deze Vrije
Gemeente neemt in het religieuze leven van Amsterdam een niet on
belangrijke plaats in; hare Zondagmorgenbijeenkomsten, beurtelings
de eene week door den voorganger, ds. H. G. van Wijngaarden, de
andere week door sprekers, ook niet-predikanten, van zeer uiteenloopende religieuze richting, geleid, worden door ongeveer 800— 1400
bezoekers bijgewoond. De Vrije Gemeente te Den Haag is in 1918 ge
sticht door ds. J. C. Wannée, vroeger Rem. predikant aldaar. Hare
bijeenkomsten worden eveneens goed bezocht, bijna uitsluitend door
intellectueelen; haar ledental bedraagt 300.
De in 1916 door theosophisch en Hegeliaansch denkende kringen
opgerichte Internationale School voor Wijsbegeerte, die verdieping
wil brengen in het wijsgeerig denken, is geen religieuze organisatie;
waar echter bij deze school de synthese sterk voorop staat en op hare
cursussen vaak religieuze onderwerpen behandeld worden, mag bij
vele cursusbezoekers religieuze belangstelling worden aangenomen.
Religieuze elementen heeft ook de vrijdenkersvereeniging, de
Dageraad. In de laatste jaren komt n.1. in haar een religieuze strooming op, welke niet meer uitsluitend negatief, bestrijdend tegenover
den godsdienst staat22). De „Dageraad” , een der oudste en meest
eigenaardige uitingen, als organisatie, van het streven naar vrije ge
dachte, heeft reeds vele fazen doorloopen. Zij werd, in den bloeitijd
van het liberalisme, in 1856 opgericht door eenige vooraanstaande
liberalen, die tegenover orthodox geloof een „redelijken godsdienst”
wilden stellen. Een sterk atheïstisch karakter had de „Dageraad” van
1880— ’90 ongeveer, onder leiding van sociaal-democraten. Lang
zamerhand, onder invloed der leuze „godsdienst is privaatzaak” ver
lieten de sociaal-democraten de vereeniging. Haar bloeitijd was nu
voorbij en een tiental jaren geleden was er zelfs ernstig sprake van
haar te ontbinden. In de laatste jaren gaat zij echter weer in ledental
vooruit. Het tegenwoordige bestuur streeft er naar het tengevolge van
onderlinge twisten om de leiding en een weinig voorname strijdwijze
sterk gedaalde peil der vereeniging te verhoogen en op vergaderingen
en cursussen spreken ook weer vooraanstaande intellectueelen. Toch
is het, gezien de nog steeds sensationeele belangstelling voor debatten
en de titels en toon van vele redevoeringen zeer de vraag of de bedoe
lingen van dit bestuur overeenstemmen met ’t geen er onder andere
voormannen en aanhangers leeft. Eigenaardig is bij de „Dageraad” ,
dat de bestrijding van het dogmatisme hier veelal een dogmatisch
karakter kreeg. Maatschappelijk behooren de leden meest tot den
kleinen burgerstand. Meer dan uit het ledental (1469 leden over 23 afdeelingen) blijkt de invloed dezer vereeniging uit het bezoek der open-
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bare vergaderingen, waarvan er ’s winters iedere week een 20 a 30
over het geheele land worden gehouden. De Zondagmorgenbijeenkomsten te Amsterdam worden door 8 a 900 personen bezocht, die te
Rotterdam door 5 è. 600. Belangwekkend ware het te weten uit welke
beweegredenen deze belangstelling voortkomt.
Hoewel de tot nu toe genoemde bewegingen invloed ondergingen
van Europeesche geestelijke stroomingen, staan zij in onmiddellijk
verband met de religieuze toestanden in ons land. In veel mindere
mate is dit ’t geval met de spiritualistische, occultistische bewegingen,
die bijna alle een buitenlandschen oorsprong hebben, al moesten zij
natuurlijk in ons land een gunstigen voedingsbodem kunnen vinden.
De voornaamste van laatstgenoemde bewegingen zijn theosophie en
anthroposophie.
Theosophie, een strooming in het religieuze leven van verschil
lende volken en tijden, is, volgens omschrijving van Chantepie de la
Saussaye, „dat geheel van inzichten, dat aan ingewijden wordt mede
gedeeld, de verborgen wijsheid, die goddelijke kennis is, waarin de
mensch dus de grenzen van zijn eigen begrip en zijn verbrokkeld on
derzoek vermag te overschrijden” 23). Deze wijsheid heeft een uiter
lijKe, exoterische vorm, bestemd voor de menigte, en een verborgen,
esoterische zijde voor de ingewijden. De hoofdgedachte der zeer in
gewikkelde theosophische cosmologieën is, dat uit God, „Het” , de
onpersoonlijke Geest, al het zijnde voortkomt, en dat dit, evolueerend
van onorganische tot planten-, dieren-, menschenvormen, volmaakt in
het Absolute terugkeert. Het leven is een vloeien van en naar de cosmische bron, volgens een Indische uitdrukking, een in- en uitademing
van Brahman. Velerlei ontwikkelingsgangen, toestanden en ervaringen
moet de geest doormaken, tot hij eindelijk, tot wijsheid en het hoogste
inzicht gekomen, geen evolutie meer noodig heeft en volstrekte rust
vindt. De bewegende kracht in dit groote proces is Karma, de strenge,
onontkoombare wet van oorzaak en gevolg, waardoor de vroegere
daden het tegenwoordige leven en de tegenwoordige daden het toe
komstige leven bepalen24). Deze gedachten treft men gemeenschap
pelijk aan in de verschillende theosophische stelsels, die gewoonlijk
onderscheiden worden als Indische, Christelijke en moderne theoso
phie, te vinden in Brahmanisme en Boeddhisme, in de Grieksche mys
teriën, bij de Pythagoreeërs, in de middeleeuwsche gnostiek, in de
leeringen van Rozenkruisers en alchemisten, bij mystici als Eckart,
Tauler, Ruusbroeck, Boehme25).
Het ontstaan van de moderne theosophie valt samen met den op
bloei van spiritisme en occultisme, welke omstreeks 1870 in verschil
lende landen begon. In 1875 werd door Mevrouw Blavatsky en kolonel
Olcott te New York de Theosophische Vereeniging opgericht20). Deze
vereeniging had in ’t begin een overwegend occultistisch karakter;
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naderhand kwamen hier ethische idealen bij. De moderne theosophie,
zooals zij uiteengezet is in de werken van Mevrouw Blavatsky en
Mevrouw Besant, is zeer verwant aan de Indische wijsbegeerte; meer
malen is gezegd, dat zij een samenvatting is van elementen uit het
Brahmanisme en het Boeddhisme en ook uit het Christendom27). Zij
wil de kern der wijsheid van alle religies zijn, een synthese ook van
godsdienst, kunst en wetenschap.
Deze theosophie heeft in de laatste vijftig jaar over de geheele
wereld aanhangers gevonden. Gunstige factoren voor dezen groei
waren o.a.: de onvoldaanheid in vele godsdienstige kringen, ’t zoeken
naar een nieuwe religie; ’t synthetische en stellige karakter der theo
sophie, die een antwoord geeft op vragen, waartegenover de weten
schap aarzelend of nog zonder kennis staat; de zucht naar het Oostersche in de laatste jaren, ’t bekend worden ook van Oostersche cul
tuur en gedachtenwereld; ’t populair worden der evolutiegedachte28).
In ons land werd in 1897 een theosophische afdeeling gevormd. Zij
telde op 1 Jan. 1927 2744 leden (geen groot getal, in verhouding tot
de betrekkelijke bekendheid der theosophie)29).
Deze leden behooren maatschappelijk meerendeels tot den mid
denstand. Bij de beroepen is opvallend het groote aantal ambtenaren
(125), kantoorbedienden (178), onderwijzers (162), verpleegsters (87).
De intellectueelen zijn verder met 3 hoogleeraren, 72 leeraren, 15 art
sen, 13 meesters in de rechten, 27 ingenieurs (hangt dit getal samen
met het systematische van het theosophische stelsel?), 31 studenten
vertegenwoordigd. Merkwaardig is het aantal officieren en lagere
militairen (resp. 32 en 23). Dat der handarbeiders is klein (124); on
der hen zijn de diamantbewerkers ’t talrijkst. Hoewel het aantal
vrouwelijke leden overweegt, is de vaak geuite bewering als zou het
meerendeel der leden ongehuwde vrouwen zijn, niet juist. Van de 1600
vrouwelijke leden zijn ruim 900 huisvrouw, d.w.z. dat zij gehuwd zijn
of zijn geweest. Er zijn onder de leden 286 gehuwde paren. Zonder of
met een bij het secretariaat der vereeniging niet bekend beroep zijn
276 vrouwen en 113 mannen.
Als poging om de verhouding der theosophen tegenover de kerk,
ethische vragen, enz. nader te leeren kennen, stelden wij onder hen
een enquête in. Van de 2700 verzonden vragenlijsten werden 470 (van
300 vrouwen en 170 mannen) terug ontvangen, dus ruim 17 pCt. De
leeftijden van hen, die antwoordden, liggen overwegend tusschen 30
en 60 jaar; hun beroepen zijn zeer verschillend.
Van deze 470 theosophen zijn er 72, die niet behoorden en ook
niet behoord hebben tot een kerkgenootschap; 121 zijn lid der Vrije
Katholieke Kerk (van hen behoorden 82 eertijds tot een ander kerk
genootschap: 34 Ned. Herv., 6 R. K., enz.,); 110 behooren nog tot een
kerkgenootschap (42 Ned. Herv., 25 Doopsgez., 11 Rem., enz.; 6 deel
den mee niet meer een kerk te bezoeken); 157 hebben er toe behoord
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(96 Ned. Herv., verder verschillende kleinere kerkgenootschappen).
Uit deze cijfers blijkt, dat het overgroote deel dezer theosophen van
kerkelijke afkomst is of nog tot een kerkgenootschap behoort (echter
is niet bekend of zij nog kerkgangers zijn). De beweegredenen tot
kerkafscheiding komen meerendeels neer op onbevredigdheid voor
religieuze, aesthetische en intellectueele behoeften, op individueel
zoeken; uit slechts 6 antwoorden blijkt een sociaal motief (b.v.: „Om
dat de handelingen der kerken een bespotting der verheven Chris
telijke leer zijn” ).
Aangaande de ethische zijde der theosophie valt allereerst op te
merken, dat in hare literatuur (evenals in die van verwante bewegin
gen) occulte kennis, weten en inzicht de belangrijkste plaats inneemt.
Daarnaast, maar in de tweede plaats, wordt de nadruk.gelegd op de
groote waarde van naastenliefde, zelfopoffering, een rein leven en
andere deugden, noodig voor hoogere ontwikkeling of om occulte ver
mogens aan te kweeken. Welk deel der theosophie zou voor hare aan
hangers de meeste waarde bezitten?
Op de desbetreffende enquêtevraag: „Is U door ethische denk
beelden of vanuit ethische vereenigingen tot de theosophie gekomen of
omgekeerd?” werd door 65 (22 m. en 43 vr.) geantwoord, dat zij door
de theosophie tot ethische denkbeelden zijn gekomen; daarentegen
door 206 (71 m. en 135 vr.) dat ethische gevoelens hen tot de theoso
phie voerden. Uit dit laatste getal (44 pCt.) kan met eenige waar
schijnlijkheid de gevolgtrekking worden gemaakt, dat deze theosophen
een sterke waardeering voor het ethische hebben. De korte antwoor
den drukken echter te weinig van diepere beweegredenen uit. Waar
begint dit ethische? De een zal hooger eischen aan zichzelf stellen
dan de ander30).
Uitvoeriger, minder rechtstreeksch, doch meerzeggend zijn de
overige antwoorden op deze vraag (33 lieten haar oningevuld, 9 ant
woordden, dat geen van beide ’t geval was). B.v.; „De theospphie was
voor mij plotseling een verklaring voor alle schijnbaar en tot nu toe
onoplosbare vraagstukken.” — „Ik was een „zoekende” ziel en de
theosophie was voor mij een openbaring, een vreugdevolle herkenning
en bevestiging van wat vaag en onbegrepen in mij leefde.” — „Ik was
zoekende, daar de kerk mij niet meer bevredigde; de theosophie gaf mij
een heerlijken, ruimen kijk op het leven, dien ik voor alles ter wereld
niet meer zou willen missen.” Antwoorden van dezen aard zijn er 23.
Enkelen deelen mee, dat de theosophie uitdrukt wat men tevoren reeds
gevoelde; anderen, dat zij door ’t lezen van theosophische boeken,
door gesprekken met theosophen of ’t bijwonen van een lezing tot de
theosophie kwamen. Zes antwoorden, na droevige omstandigheden
troost in de theosophie gevonden te hebben. Een paar preciseeren, dat
zij door de groote rechtvaardigheid der karma- en reïncarnatieleer
aangetrokken worden. 16 zijn door het spiritisme tot de theosophie
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gebracht (van hen beschrijven twee hun ontwikkelingsgang als: orthodox-geloovig, atheïst, spiritist, theosoof)31). Uit ’t geheel der antwoor
den blijkt, dat er onder de theosophen, die aan de enquête deelnamen
twee even sterke groepen zijn: bij de eene ligt de nadruk op het
ethische, bij de andere op een rationalistische verklaring der levens
problemen 32).
Wij hebben in verband met deze enquête eenigszins uitvoerig bij
de „Theosophische Vereeniging” stil gestaan. Aangetoond zou kunnen
worden, dat enkele der gemaakte opmerkingen ook gelden voor ver
wante bewegingen. In ’t bestek van dit artikel kan daarop echter,
evenmin als op verdere bijzonderheden der enquête, niet dieper wor
den ingegaan-. Van deze bewegingen zijn de „Orde van de Ster” en de
„Vrije Katholieke Kerk” , hoewel naar den vorm onafhankelijk, in den
geest nauw met de „Theosophische Vereeniging” verbonden. Volgens
theosophische leering wordt bij ’t begin van elk nieuw, groot beschavingstijdperk, door de Meesters, wijze, onzichtbare helpers der
menschheid, haar een nieuwen godsdienst, passend bij hare behoeften
en ontwikkeling, gegeven. Daarvoor incarneert een dezer Meesters
zich in dien tijd in een mensch, — zoo Christus eertijds in Jezus. Zulk
een nieuw tijdperk is, naar deze leering, thans aanstaande. In 1909
kondigde Mevrouw Besant de komst van den Meester, den Wereldleeraar aan, en in 1911 werd te Benaris de Orde van de Ster in het
Oosten (thans „Orde van de Ster” geheeten) gesticht, om het geloof
aan zijn komst te verbreiden en deze komst te helpen voorbereiden.
Deze Orde is sindsdien tot een wereldorganisatie gegroeid. Hare aan
hangers — voornamelijk theosophen — gelooven, dat de Wereldleeraar zich reeds openbaart en wel in den persoon van den ongeveer
30-jarigen Hindoe J. Krishnamurti. Zij voeren ijverig propaganda voor
dit geloof. Vanaf 1921 houdt de Orde jaarlijksche congressen in Om
men, het centrum, waar baron Van Pallandt haar het kasteel „Eerde”
ten geschenke heeft gegeven. Voor deze congressen bestaat groote
belangstelling: in 1926 en ’27 namen er resp. 2500 en 2600 personen
aan deel. Ook het ledental van de in 1911 gevormde Nederlandsche
afdeeling der Orde is groeiende: in 1913 bedroeg het 608, in 1927
reeds 2178. Het lijkt echter meer waarschijnlijk, dat het religieuze
leven steeds verder individueele wegen zal gaan dan dat het theoso
phische denkbeeld eener universeele religie werkelijkheid zal worden.
De tweede met de „Theosophische Vereeniging” in verband
staande organisatie, de Vrije Katholieke Kerk, is in 1915 door eenige
vooraanstaande Engelsche theosophen gesticht33). De inrichting dezer
kerk — met bisschoppen, priesters, ritueel, sacramenten — gelijkt
veel op die der Roomsch-Katholieke Kerk. In de liturgie wordt echter
de landelijke taal gebruikt, ’t Vrije Katholieke beginsel ziet in de cere
moniën een verborgen, diepe beteekenis, een middel, waardoor Chris
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tus Zijn kracht in de menschelijke sfeer brengt34). Eigenaardig komt
hierin uit het stelselmatige der theosophische gedachtenwereld: ook
goddelijke krachten zijn aan wetten gebonden; de magische gedachte
ook, dat de mensch deze krachten tot zich kan trekken. Uit het feit,
dat de leden der Vrije Katholieke Kerk meerendeels theosophen zijn,
blijkt, dat er bij een deel der theosophen behoefte aan ritueel en uiterlijken steun bestaat30).
In Sydney heeft de Vrije Katholieke beweging haar middelpunt.
Haar ledental in de verschillende landen wordt op 6 a 7000 geschat.
In ons land worden vanaf 1920 diensten gehouden. Er zijn gemeenten
te Rotterdam, Haarlem, Leiden, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Arn
hem, Ommen, terwijl in Helder en Amersfoort gemeenten in voorbe
reiding zijn. In eerstgenoemde drie plaatsen beschikt men over een
eigen kerkgebouw. Het Europeesche middelpunt der beweging is nabij
Huizen gevestigd. Het ledental in ons land is mij niet bekend. Den
Haag telt de meeste leden, Amsterdam ongeveer 120 leden.
Staan de hiervoor behandelde drie theosophische organisaties in
nauw verband met elkaar, een aparte theosophische beweging vormt
de Universeele Broederschap en het Theosophisch Genootschap. Deze
beweging is ontstaan, toen er na den dood van Mevrouw Blavatsky in
de Theosophische Vereeniging scheuring kwam, tengevolge van strijd
om het leiderschap. Haar leidster, Mevrouw Tingley, noemt zich de
opvolgster van Mevrouw Blavatsky. In Amerika heeft deze beweging,
die zich voornamelijk op onderwijshervorming toelegt, haar centrum
en meeste aanhangers. In ons land wonen slechts weinig leden.
Zeer verwant aan de theosophie is de anthroposophie of „Geistes
wissenschaft” . Het onderscheid wordt door critici voornamelijk hierin
gezien, dat de anthroposophie meer aansluit bij westersche cultuur en
christendom, terwijl er ook methodisch verschil bestaat30). Dr. Rudolf
Steiner37), de stichter der anthroposophische leer, wilde volgens de
exacte methode der natuurwetenschap de occulte gebieden, het inner
lijk van den mensch onderzoeken. Meer nog dan door theosophen werd
hierbij door dr. Steiner nadruk gelegd op de waarde van helderziend
heid, welke eigenschap volgens hem ontwikkeld kan worden door
oefeningen in meditatie en concentratie 3S). Behalve occulte leeringen
zijn in de anthroposophie opgenomen denkbeelden over opvoeding,
geneeskunde, maatschappij, kunst. Het geheele leven is vanuit één
punt verklaard. In verband met deze inzichten bestaan in Duitschland
van anthroposophische zijde in enkele plaatsen medische inrichtingen.
Te Den Haag heeft de arts dr. F. W. Zeylmans van Emmichoven, de
leider der beweging in ons land, een kliniek in anthroposophischen
geest; in deze stad is ook een anthroposophische lagere met middel
bare school, welke vier jaar geleden met 8 kinderen en 3 leeraren
begonnen, thans 180 leerlingen met 16 leeraren telt. Bij de „Anthropo
sophische Gesellschaft” zijn in ’t geheel 13 a 14000 leden aange-
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sloten39). In ons land, waar de beweging in 1913 aanving, heeft zij
360 leden (over 1925 en ’26 kwamen er resp. 90 en 60 leden bij). In
Den Haag wonen de meeste leden40). Dan volgen Rotterdam en Am
sterdam en kleinere groepen in enkele andere plaatsen. De aanhangers
komen voornamelijk uit de kringen der meer ontwikkelden.
Met de anthroposophle verwant is de Christengemeenschap.
Karakteristiek voor haar is een, aan Christelijke symbolen aanslui
tende cultus, waarbij het heilig avondmaal een belangrijke plaats in
neemt. Deze beweging is in 1922 in Duitschland begonnen door een
groepje Protestantsche theologen, ontevredenen met de kerken. Dr.
Fr. Rittelmeyer, vroeger predikant te Berlijn, was hun leider, Steiner
inspireerde hen. De aanhangers der „Christengemeenschap” zijn dan
ook bijna allen anthroposoof. Zoo blijkt er dus ook onder anthroposophen, evenals onder theosophen, behoefte aan ritueel te bestaan. In
enkele landen — Duitschland, Zwitserland, Tsjecho-Slowakije en ons
land — zijn gemeenten ontstaan. Sinds 1926 worden geregeld diensten
— menschen-wijdingsdiensten geheeten — gehouden te Den Haag
en te Amsterdam, bezocht door gemiddeld 20—50 personen.
Theosophisch zijn ook de leeringen der Rozekruisers. De oor
spronkelijke Rozekruisersorde 41) laat, hoewel zij in verschillende lan
den nog wel moet bestaan, weinig van zich hooren. Wel zijn er in de
laatste jaren nieuwe Rozekruisersorden opgericht, van welke het in
1909 in Amerika gestichte „Rosecrusian Fellowship” in ons land
eenigen invloed heeft. Het telt hier ruim 200 leden (in 1916 10 leden),
bij wie, in tegenstelling met vele andere religieuze bewegingen, het
aantal mannen (meer dan twee derde deel) overweegt. Deze leden be
lmoren tot den arbeiders- en den kleinen middenstand.
Zijn de cosmologische beschouwingen der Rozekruisers intellec
tualistisch, meer mystiek zijn de bespiegelingen der Soefi-beweging,
waarin overheerschend is de gedachte der eenheid, der broederschap
van al het zijnde 42). Deze beweging, die het oude Perzische Soefisme
aan de westersche wereld wil brengen, is door een Britsch-Indiër,
Inayat Khan (in 1927 overleden), gesticht. In enkele landen heeft zij
reeds ingang gevonden; in ons land werd zij in 1921, door lezingen
van Inayat Khan, bekend, en zij houdt hier thans kerkdiensten te Am
sterdam (met gemiddeld 20 a 30 bezoekers), Rotterdam, Den Haag,
Delft, Haarlem, Deventer en Nijmegen. In deze diensten worden zeven,
op een altaar staande kaarsen, symbolen der wereldgodsdiensten, „in
naam van den eenigen Qod” ontstoken en er wordt uit de zeven heilige
boeken dezer godsdiensten door den leider van den dienst een ge
deelte voorgelezen.
Na dit overzicht der theosophische en anthroposophische groepen
nog een paar algemeene opmerkingen. Omtrent de sociale activiteit
der leden konden wij nog weinig met zekerheid nagaan. Wel kan
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worden gewezen op hunne werkzaamheid op onderwijsgebied (anthro
posophische school te Den Haag, theosophische scholen te Ommen en
te Amersfoort, plannen tot oprichting van een theosophisch lyceum te
Naarden en van drie theosophische werelduniversiteiten, waarvan er
één in ons land zal komen). Voor practische deelname aan politiek
bestaat in deze kringen blijkbaar minder belangstelling43).
Psychologisch is er bij deze groepen nog veel te onderzoeken. We
kunnen hier slechts enkele onderwerpen en vragen aangeven. B.v.:
Een theosoof behoeft alleen aan de broederschap der menschheid te
gelooven. Doch in hoeverre en bij hoevele theosophen zijn de overige
leeringen der leiders ook niet reeds tot dogma’s geworden? Voorts:
de mythische denkwijze, verstoffelijking van begrippen, neiging tot
symboliseeren, getallen-mystiek44), autoriteit van en vereering voor
den leider, enz.
De opbloei van spiritisme en occultisme in de laatste helft der
vorige eeuw had ook ten gevolge, dat er talrijke spiritistische vereenigingen opgericht werden, waarvan een deel, na een kort bestaan
ook weer verdween. Zucht naar sensatie, de aantrekkingskracht van
het geheimzinnige speelden hierbij een rol naast ernstig verlangen
naar wetenschap omtrent een voortbestaan na den dood. Het spiritis
me, belichaamd in vereenigingen, heeft'langzamerhand het karakter
van een geloof gekregen en voor velen beteekent het religie. We kun
nen hierop niet dieper ingaan, alleen kort de voornaamste spiritis
tische vereenigingen in ons land noemen. De oudste is „Harmonia” ,
opgericht in 1888 met 62 leden, telt thans 1600 leden, verdeeld over
27 afdeelingen (in de laatste drie jaar ging het.ledental met 400 voor
uit) ; „Veritas” te Amsterdam werd omstreeks denzelfden tijd opge
richt, heeft 90 leden; de Vereeniging van Christen-Spiritualisten
„Excelsior” te Den Haag dateert van 1924; verder bestaan er enkele
plaatselijke vereenigingen.
In de laatste helft der vorige eeuw ligt, mèt die van het spiritisme,
ook de opkomst der Amerikaansche „mental healing-movements” , die
de groote invloed der gedachtekracht op den mensch en op diens wel
zijn leeren45). Met deze bewegingen verwant is Christian Science,
waarin de erkenning van suggestie-macht in een religieus systeem is
opgenomen40). De metaphysica van Christian Science, gebaseerd op
bepaalde bijbelteksten en op de openbaringen van Mrs. Eddy, hare
„ontdekster” , gaat uit van de idee, dat Ood — gewoonlijk „Mind”
genoemd — geest is en de eenige werkelijkheid. Daar Qod ook liefde,
goedheid, leven, gezondheid is, kunnen er geen stof, zonde, ziekte, dood
bestaan, en is de toekenning van werkelijkheid hieraan een dwaling.
Van deze dwaling moet men zich door gedachtekracht bevrijden. Het
is duidelijk, dat in deze Christian Science-leer, die een sterk dogma
tisch en autoritair karakter draagt, de vitale belangen een groote
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plaats innemen; in „Science and Health” wordt dan ook voortdurend
over ziekte en gezondheid gesproken. Waar religie en practische geest
hier zoo nauw verbonden zijn, vormt Christian Science godsdienstsociologisch een bijzonder verschijnsel.
Sinds 1875, toen „Science and Health” voor ’t eerst verscheen,
heeft deze beweging vele aanhangers gevonden, vooral in Amerika47),
en dit is, in verband met haar practisch karakter, zeer begrijpelijk.
Ook in ons land breidt zij zich uit en kerkdiensten (waarbij, in voor
alle landen gelijk ritueel, door twee personen beurtelings gedeelten
uit den Bijbel en uit „Science and Health” voorgelezen worden) wor
den gehouden te Den Haag (gemiddeld 250 bezoekers), Amsterdam
(100 a 150 bezoekers), Utrecht, Rotterdam, Leeuwarden, Groningen,
Apeldoorn, Dordrecht, Amersfoort, Leiden en Haarlem. Ook hier zijn,
zooals bij vele religieuze bewegingen, onder de aanhangers, meerendeels middenstanders, de vrouwen ’t talrijkst4S).
Nog een andere religieus gekleurde beweging, die tegelijk een
psycho-therapeutisch karakter heeft, vond in ons land ingang, n.1. de
Mazdaznan-beweging49). Voor de grootst mogelijke ontplooiing van
de geestelijke krachten van den mensch acht zij volkomen gezondheid
noodzakelijk en deze wordt voornamelijk bereikt door ademhalings
oefeningen en een speciale voeding (te Amsterdam bestaat zelfs een
Mazdaznan-broodbakkerij). Ook hier dus, evenals bij Christian
Science een metaphysische omkleeding van vitale belangen. Een op
timistische stemming spreekt uit de Mazdaznan-leer, welke de „wijs
heid van alle tijden” , de „leeringen van Zarathustra” , de „meestergedachte” (Mazdaznan) aan de wereld teruggeven wil. De beweging
voert, sinds 1923, in Nederland propaganda door een maandblad en
door cursussen in ademhaling en voedingsleer, welke cursussen ge
regeld te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Delft worden
gegeven. Het aantal cursisten bedroeg tot nu toe 400.
Een paar kleinere nieuwere religieuze groepen vormen nog: de
Vrij Religieuze Tempel te Amsterdam, die, door 20 a 30 bezoekers
bijgewoonde Zondagmorgenbijeenkomsten, met sprekers van velerlei
religieuze schakeering, houdt; de vereenigingen „Psycho-synthese” ,
die te Amsterdam en „W ie denkt, overwint” , die te Rotterdam en te
Haarlem Zondagmorgenlezingen in vrij-religieuzen geest geven. De
Swedenborgianen, zij, die gelooven in de leeringen en openbaringen
van den beroemden Zweedschen mysticus Emanuel Swedenborg
(1688— 1772) hebben in ons land sinds 1921 te Den Haag een gemeente,
genaamd de „Eerste Gemeente van de Algemeene Kerk van het
Nieuwe Jeruzalem” . Bij de oprichting telde deze gemeente 39 leden,
thans 48. Er bestaat te Den Haag bovendien een genootschap, dat de
werken van Swedenborg in ’t Hollandsch uitgeeft.
Twee Islamitische richtingen, de Ahmadyya-beweging en de
Bahdi-beweging beginnen in Nederland ook propaganda. Eerstge-
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noemde beweging heeft hier echter nog slechts één aanhanger! Van
de Bahaï-beweging is het aantal volgelingen eveneens gering.
Hiermede hebben wij ons overzicht geëindigd. Tot slot nog en
kele gevolgtrekkingen en opmerkingen, lo. De uitkomst van ons on
derzoek is, dat de quantitatieve sterkte dezer bewegingen gering is.
Tezamen tellen zij niet meer dan tien duizend aanhangers. In ver
houding tot het aantal kerklidmaten, doch ook — en dat is hier belang
rijk — in verhouding tot het aantal van hen, die zich van de kerken
hebben afgescheiden, is dit cijfer van weinig beteekenis. Het aantal
dezer bewegingen (er zijn er meer dan 30) zou grooter invloed doen
verwachten. Door haar nieuwheid, haar eigenaardig karakter, hare
propaganda trekken zij echter méér belangstelling dan in verhouding
staat tot hare numerieke sterkte. 2o. ’t Geheel dezer bewegingen vormt
evenmin een innerlijke als een uiterlijke eenheid. Wel is kenmerkend,
dat zij grootendeels buitenkerkelijk zijn en niet orthodox Protestantsch.
Gedeeltelijk hebben zij een vrij-religieus karakter, met vage formu
leringen (Woodbrookers, religieus-socialisme, Nieuwe Gedachte),
gedeeltelijk een betrekkelijk dogmatischen aard (theosophie, anthro
posophie, christian-science), zich in kleine groepen (Vrije Katholieke
Kerk, Christengemeenschap) ook in behoefte aan ritueel uitend. Een
pragmatisch karakter krijgt religie bij Christian Science, Mazdaznanbeweging en gedeeltelijk bij de „Nieuwe Gedachte” . 3o. Waar de nieu
were religieuze gemeenschappen zoo weinig aanhangers hebben, rijst
de vraag, waar thans zij, die zich van de kerken afscheidden, religieuze
bevrediging zoeken. Wellicht individueel, buiten een organisatie?
Mogelijk is ook, dat vele vroegere kerklidmaten reeds niet religieus
waren. Literatuur, tooneel, populaire wetenschap, bioscoop, radio ver
vangen of verdringen misschien veler religieuze gevoelens; het gees
telijke leven wordt al bonter, het verdeelt de aandacht. Gedachten van
Tagore, Maeterlinck, Rolland, Keyserling, Trine, Van Eeden en zoo
vele anderen, ook metaphysische stelsels, geven velen voldoening.
Hier ligt nog een wijd gebied open voor onderzoek, waartoe ook be
hoort de vraag in hoeverre de verschillende jeugdbewegingen religieus
zijn. 4o. Vaak is beweerd, dat de opkomst dezer bewegingen een ge
volg zou zijn van de moedelooze stemming na den oorlog, welke stem
ming naar metaphysische waarden deed verlangen. Hoewel het waar
schijnlijk is, dat de geestelijke ontreddering in vele landen de behoefte
aan steun door een vastomlijnd stelsel versterkte, kan echter zeer
goed deze ontreddering slechts als één factor worden gezien. In alle
tijden immers hebben er naast de officieele kerken secten bestaan.
Men denke b.v. aan de vele secten en geheime genootschappen in de
middeleeuwen. Trouwens, reeds vóór den oorlog waren verschillende
bewegingen aan ’t opkomen. Wij bedoelen hiermee niet, dat zij los
zouden staan van andere geestelijke en van maatschappelijke in-
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vloeden. Waarschijnlijk is er b.v. verband tusschen de opkomst van
enkele dezer bewegingen en den opbloei van kunst- en literatuur, om
streeks 1880—’90. Verwantschap is er ook met hedendaagsche intuï
tieve, mystieke stroomingen in religie en wijsbegeerte, met ’t ver
langen naar synthese in wetenschap50). De democratie is ook een
belangrijke factor van de ontstaansmogelijkheid van nieuwe groepen.
Immers, zij bracht aan een breede massa meer ontwikkeling en daar
mee onvoldaanheid. Ook meer zelfbewustheid bij den enkeling, die
wil meespreken, tot zijn recht komen, wat het best mogelijk is in een
kleine groep. De Hollandsche neiging tot sectarisme kan niet de eenige
oorzaak zijn, waar ook in andere landen soortgelijke bewegingen
bestaan. We kunnen dit alles hier slechts aanduiden. 5o. De vraag
naar de toekomst dezer bewegingen moet natuurlijk onbeantwoord
blijven. Zij nemen wel langzaam in groei toe, doch hare verdere ont
wikkeling hangt van vele, nog onbekende factoren af.
AANTEEKENINGEN.
‘ ) Deze toename was het sterkst in de groote steden; in Amsterdam bijna
84 pCt.; de niet tot een kerkgenootschap behoorenden vormen er meer dan één
vijfde gedeelte der bevolking! Van de protestantsche kerkgenootschappen was
de achteruitgang het sterkst bij de Christelijk-Gereformeerden (23 p C t.),'d e
Doopsgezinden (10 pCt.) en de Nederduitsch Hervormden (6,8 pC t). De laatsten
zijn in 40 jaar van 55 pCt. der bevolking op ruim 41 pCt. gedaald. De Katholieken
verloren van 1909 tot 1920 9,7 pCt., de Israëlieten 2,5 pCt. (Prof. Mr. W . A. Bonger,
Geloof en ongeloof in Nederland (1909— 1920), een statistische studie, Amsterdam,
1924, bl. 4— 13).
2) Wij verwijzen nader naar deze literatuur. In ons land behandelen een
viertal geschriften het geheel der buitenkerkelijke groepen, n.L: Prof. Slotemaker
de Bruine, Buitenkerkelijke religie, Groningen—Den Haag, 1919; Dr. Nicolette
A. Bruining, Geestelijke stroomingen, Amsterdam, 1923; Ds. H. Bakker, Stroomin
gen en sekten van onzen tijd, Utrecht, 1925; Joh. de Heer, Anti-Christelijke
stroomingen, Zeist, 1925; echter theologisch, terwijl laatstgenoemd geschrift boven
dien zeer subjectief is.
3) Merkwaardig en leerzaam is de lof van James voor de statistische studie
van E. D. Starbuck (The psychology of religion, Londen, 1914, b.v. bl. VIII en IX)
over bekeeringsverschijnselen, in zijn inleiding tot dit werk. Men zie ook Starbuck’s eigen argumenten.
4) Dr. J. G. Geelkerken (De empirische godsdienstpsychologie, Amsterdam,
1909, bl. 13), zegt, dat er bijkans evenveel begripsbepalingen van het wezen van
den godsdienst bestaan als zich geleerden met deze studiën hebben bezig ge
houden. Voor de kwestie der definieering verwijzen wij verder naar: Prof. H.
Hackmami, Ueber Objekt und Gebietsumfang der Religion, Nieuw Theol. Tijdschr.,
1918, bl. 307 enz. en b.v. naar Leuba, A psychological study of religion, New York,
1912, bl. 23—54 en 339—361. Het zou slechts schijnbaar een oplossing, immers
willekeurig, geweest zijn om aan de vele definities een nieuwe toe te voegen.
Moeilijk is het ook, bij zoovele overgangen, streng te onderscheiden tusschen
religie en wereldbeschouwing (wat b.v. Hellpach, Nervenleben und Weltanschau
ung, Wiesbaden, 1906, bl. 1—4, doet). W el zou men met de Bussy kunnen onder
scheiden tusschen (wetenschappelijke) wereldbeschouwing, welke ons kennen en
begrijpen der dingen betreft, en wereldaanschouwing, welke betreft de wereld,
die gekleurd is door aesthetische en godsdienstige aandoeningen (Dr. N. Westen
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dorp Boerma, inleiding tot „Opstellen” van I. J. de Bussy, Amsterdam, 1926, bl.
44 en 45).
5) K. H. Roessingh, Het Modernisme in Nederland, Haarlem, 1922, bl. 207.
Het meegedeelde over de vrijzinnige richtingen ontleenen wij aan dit boek.
6) „De Barchem-beweging” , Huis ter Heide, 1927, bl. 7, een inlichtend ge
schriftje, samengesteld door Woodbrookersleiders.
7) „De Barchem-beweging” , bl. 12.
8) Quack beschrijft het religieus-socialisme in dezen tijd, vooral in Frankrijk.
(De Socialisten, Amsterdam, 1922, 3de dl., bl. 284—388).
e) Voor Duitschland vermeldt Gerda Soecknick (Religiöser Sozialismus der
neueren Zeit mit besonderer Berücksichtigung Deutschlands, Jena, 1926, bl. 43),
dat teiwijl zich vóór 1906 jaarlijks slechts 2 a 3000 personen van de kerken af
scheidden, dit cijfer daarna rees tot 22.000 in 1913. In 1920 bereikte het een
maximum van 305.000. Moge op dit laatste cijfer de revolutionnaire stemming van
invloed zijn geweest, in elk geval moet, volgens Soecknick, de snelle toename
vóór 1914 aan de sterke propaganda der sociaal-democraten en vrijdenkers voor
kerkafscheiding worden toegeschreven. Toch dient, in elk geval wat ons land
betreft, niet uit het oog te worden verloren, drvt de arbeiders voor ’t meerendeel
reeds lang geen kerkgangers meer waren, tenminste in de steden niet (op ’t platte
land was en is de toestand wel anders), al mogen zij in naam tot de kerk behoord
hebben. Prof. dr. J. Reitsma deelt mee, dat in Amsterdam slechts 5 pCt. van het
aantal lidmaten der Ned. Herv. kerk „levende leden” zijn. (Geschiedenis van de
Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden, Utrecht, 1916, bl. 882).
10) B. Bymholt, Over religieus-socialistische stroomingen in ons land, Socia
listische Gids, Juli 1923, bl. 728. '
“ ) Voor de hiermee samenhangende vraagstukken verwijzen wij naar het
belangwekkende boek van Hendrik de Man: Zur Psychologie des Sozialismus,
Jena, 1927.
'
12) Vóórdien waren er ook reeds religieus-socialistische uitingen (van de
predikanten Tenthof en Bax, omstreeks 1890; van een groep christen-anarchisten,
die in 1897 met de uitgave van een blad „Vrede” begonnen; van dr. H. W . Ph. E.
v. d. Bergh van Eysinga), doch een beweging vormden zij niet. Voor ’ t ontstaan
der Blijde Wereld-groep zie men: S. K. Bakker, Het Christen-Socialisme, 1919.
Voor een meer uitvoerig overzicht der religieus-socialistische bewegingen: H. J.
Nieman, Het religieus-socialisme, ’s-Gravenhage, 1917 en Daan van der Zee, Het
christen-socialisme, Schiedam, 1914. Korte, goede overzichten geven het reeds
genoemde artikel van B. Bymholt en een artikel van ds. W . Banning in „Neue
W ege” , Juni, 1925.
13) In ’t kort zij nog vermeld de groep, die zich om Kees Boeke, den bekenden
Quaker uit Bilthoven heeft gevormd. De denkbeelden van Kees Boeke berusten op
een uiterst radikale uitlegging der Evangelische eischen op zedelijk en maatschap
pelijk gebied. Hoe men daarover moge denken, zeker is hier een voorbeeld van
iemand, die een strenge ernst maakt met zijn beginselen; ook van wat Jaspers
noemt een „verabsolutierende Einstellung” , de ethische (Psychologie der Welt^
anschauungen, Berlijn, 1922). Over Kees Boeke en zijn vrouw geeft een boekje van
den evangelist Hilbrandt Boschma een goede karakterschets (Kees en Betty Boeke,
Ruurlo, z. j.).
14) Een poging tot theoretische fundeering in Hegelschen geest is gedaan
door dr. H. A. W eersma: Socialisme en wereldbeschouwing. Amsterdam, 1922.
Ook wijzen wij op het boek van Hermann Cohen: Die Religion der Vernunft, Leip
zig, 1919, waarin deze Marburger wijsgeer tracht te komen vanuit Joodschen gods
dienst en Kantiaansche ethiek tot een ethisch-rationalistische religie, voor hem
samenvallend met socialistische idealen.
15) Deze verschijnselen bij het socialisme behandelt Hendrik de Man, bl. 90—
125. Er is bij het religieus-socialisme terrein voor psychologisch onderzoek, voor
typologie. In dit verband zij genoemd de waardevolle poging van Spranger om
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„ideale Grundtypen” vast te stellen, al is zijn methode veel te synthetisch-schema
tisch en te generaliseerend. Tusschen Spranger’s „socialen mensch” en een type
religieuze socialist is verwantschap (Lebensformen, Halle, 1924).
16) Merkwaardig is ook, dat wanneer te Rotterdam socialistische predikanten
voor de S.D.A.P. spreken, er gewoonlijk 1000— 1600 toehoorders komen, terwijl dit
getal bij politieke sprekers aanmerkelijk geringer is.
17) Zoo pleitte de Heer G. van Veen, voorzitter van het „Rel. Soc. Verbond”
er in 1916 voor, dat de socialisten zouden trachten in de Ned. Herv. Kerk de
meerderheid te verkrijgen (in een rede „Verbond en Kerk” , in brochure-vorm uit
gegeven).
18) Leerzaam is een enquête, door den socialistischen predikant Piechowski
onder Duitsche socialisten en communisten gehouden, uit welk onderzoek bleek,
dat het overgroote deel van hen onverschillig of vijandig tegenover de kerken
staat (Paul Piechowski, Proletarischer Glaube, Berlijn, 1927).
lö) Roessingh, bl. 237— 241.
20) Verwantschap is hier b.v. met R. W . Trine’s gedachten. De „Nieuwe Ge
dachte” moet niet verwisseld worden met de Amerikaansche „New Thought Move
ment” , die voornamelijk mental healing wil.
21) Waar op de bijeenkomsten tooneelspelers en letterkundigen meermalen
voordrachten geven, is het de vraag in hoeverre van r e l i g i e u z e belangstelling
sprake is. De Heer Meyer is echter van oordeel, dat religie ook tot uiting komt in
kunst en wetenschap (Het Nieuwe Leven, Juni, 1927). Er is bij leiders van nieuwere
religieuze bewegingen een neiging, om alle gevoelens, door hen als mooi gewaar
deerd, religieus te noemen. Vermeldenswaard is in dit verband ook het feit, dat in
Rotterdam de lezingen minder bezocht zijn sinds het in deze stad is toegestaan op
Zondagmorgen muziekuitvoeringen te geven.
22) Een uiting dezer strooming is b.v. een boekje van A. H. Gerhard: Vroom
heid, Amsterdam, 1924. Eigenaardig is ook, dat de aandacht der „Dageraad” -aanhangers overwegend gericht is op religieuze verschijnselen, — immers ook uit
bestrijding spreekt belangstelling. De opmerking van Spranger, dat bij het atheïsme
slechts schijnbaar van „Irreligicn” sprake is, — „Man kann aber auch irreligiös
sein ausdrücklich aus Religion. In der Regel liegt darin eine Ablehnung der tradi
tionellen Religion eines Kulturkreises” — , is van toepassing op vele, vaak uit
orthodoxe kringen afkomstige „Dageraad” -leden. (E. Spranger, Lebensformen,
Halle, 1924, bl. 247).
aa) Geestelijke stroomingen, Haarlem, 1925, bl. 194. Theosophie is verwant
aan mystiek; het onderscheid wordt gewoonlijk daarin gezien, dat mystiek het
beleven van het goddelijke, theosophie de kennis daarvan zoekt. Er is de tegen
stelling irrationalistisch-rationalistisch. (Rudolf Otto, Das' Heilige, Gotha, 1925,
bl. 22 en 23 legt sterk den nadruk op het irrationeel karakter der mystiek).
24) Van het Indische Karmabegrip geeft Sinclair Stevenson, The heart of
Jainism, Oxford, 1915, bl. 173— 192 (in de serie „The religious quest of India) een
uitvoerige uiteenzetting. Op de vele bijzonderheden van het theosophische gedach
tenstelsel, b.v. omtrent de substantiegebieden, de planetarische toestanden, oc
culte scheikunde, rassenleer, kunnen wij hier niet dieper ingaan. Men vindt in de
theosophische literatuur en in de critische literatuur, waarnaar wij nog verwijzen,
uitvoerige uiteenzettingen.
20) W . Bruhn, Theosofie und Anthroposophie, Leipzig, 1921, bl. 6—8; dr. Nico
lette A. Bruining, Geestelijke stroomingen, Amsterdam, 1923, bl. 99— 101.
28) Voor de geschiedenis der „Theosophische Vereeniging” , gekenmerkt door
snellen bloei, maar ook door scheuringen en twisten, en den levensloop van de
leidsters dezer vereeniging, Mevrouw Blavatsky en Mevrouw Besant, verwijzen
wij naar de betreffende literatuur (b.v.: The theosophical mOvement, 1875— 1925,
a history and survey, New York, z. j.; A. Sichler, Die theosophische Bewegung in
psychologischer Beurteilung, Wiesbaden, 1921, bl. 8, enz.; H. S. Olcott, Old diary
leaves, New York, 1895— 1910; A. /Besant, Autobiography, Londen, 1893.
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” ) In de meeste uiteenzettingen treft men deze opvatting aan. Daartegen
over zegt Hellmuth von Glasenapp, dat de theosophie slechts gedeeltelijk Indische
gedachte is (Der Hinduismus, Miinchen, 1921, bl. 453). Keyserling (Das Reisetage
buch eines Philosophen, Darmstadt, 1922, dl. 1, bl. 128) en Söderblom (Das Werden
des Gottesglaubens, Leipzig, 1926, bl. 338) wijzen er op hoe de theosophie de
Indische leeringen westersch heeft vervormd, waardoor deze van levensver
neinend lebensbejahend zijn geworden.
1B)
De Duitsche theoloog W . Bruhn zet in „Theosophie und Theologie"
(Gluckstadt, 1907) uiteen, hoe de theosophie voorziet in een behoefte aan meta
physische en ethische waarden, welke in het hedendaagsche Christendom gemist
worden. Bruhn is een der weinige wetenschappelijke niet-theosophen, die zich
ernstig met theosophie bezig houden. Ernstiger dan b.v. Salomon Reinach, die
zich als volgt van de „Theosophische Vereeniging" afmaakt: „Cette secte prétend
rêunir en un corps ie buddhisme et ie christianisme, mais se compose généralement
de gens pour qui les livres buddhiques sont lettre close. Je ne ferai pas aux
propagateurs de cette chimère la réclame de les nommer ici (Orpheus, histoire
générale des religions, Parijs, 1909, bl. 569). Alsof men op zoo willekeurige wijze
een grens aan wetenschappelijk onderzoek kan stellen. Voor sociologie en psycho
logie bestaat deze grens in elk geval niet.
,e )
Van hen wonen 517 te Amsterdam, 395 te Den Haag, 150 te Rotterdam,
120 te Utrecht, de anderen in kleinere aantallen in 28 andere plaatsen. Eigenaardig
is het verschil in ledental tusschen verschillende afdeelingen. Zoo telt die te Alk
maar slechts 22, die te Zaandam daarentegen 60, die te Helder zelfs 90 leden;
die te Leeuwarden 40, die te Groningen echter slechts 16 leden. Plaatselijke toe
standen en vooral de activiteit der leiders zullen op deze verschillen invloed heb
ben. — In totaal bedroeg het aantal leden der „Theosophische Vereeniging” in
Maart 1925: 41.492 (Engeland 5625, Frankrijk 2740, Duitschland (waar de anthro
posophie meer invloed heeft) 792, Zweden 1076, Noorwegen 302, Zwitserland 232,
België 310, Australië 1580, Vereen. Staten 6916, enz.).
30) Vele theosophen b.v. zijn vegetariër. Op de desbetreffende enquêtevraag
deelden 181 mede vegetariër te zijn, 42, dat zij sympathie voor het vegetarisme
hebben. Wat is echter het motief: medelijden met het dier, of acht men dierlijk
voedsel schadelijk voor eigen geestelijke ontwikkeling, of gelden beide bew eeg
redenen? In Blavatsky’s „The key to theosophy” (Londen, 1920, bl. 176) wordt
van de argumenten voor vegetarisme 't hygiënische 't uitvoerigst besproken en
van de vegetariërs luidt: „Some of their arguments are very weak.”
_31) Deze geestelijke zwerftochten vormen een merkwaardig verschijnsel bij
de nieuwere religieuze bewegingen.
3S) Voor verdere gevolgtrekkingen zou meer materiaal noodig zijn. Daarom
is b.v. ook nog moeilijk van een theosophisch type te spreken. Tegen de indeeling
van Cajus Fabricius, die de theosophen tot het „intellektuelle Religionstype”
rekent, bestaat hetzelfde bezwaar (Die Religion in Geschichte und Gegenwart,
dl. 5, bl. 1402).
33)
Over 't ontstaan der kerk en de geldigheid harer aanspraak op de apos
tolische successie is reeds veel te doen geweest. Een Engelsche R. K. priester
Mathew, die zijn kerk verlaten had, wist bij den Utrechtschen Oud-Katholieken
aartsbisschop aannemelijk te maken, dat in de Engelsche R. K. Kerk een afschei
dingsbeweging bestond. Ten einde deze beweging in Oud-Kath. richting te leiden,
werd Mathew door den Oud-Kath. aartsbisschop tot bisschop gewijd. Van zijn
voornemen bracht Mathew echter weinig terecht en na eenige jaren keerde hij
tot de R. K. Kerk terug. Inmiddels had hij drie anderen tot bisschop gewijd, welke
drie samen J. I. W edgwood, een bekend theosoof, tot bisschop wijdden. W edg
wood diende op zijn beurt weer aan eenige theosophen, onder wie aan Leadbeater,
de bisschopswijding toe. Uit dezen kring is de Vrije Kath. Kerk ontstaan. Deze
kerk maakt aanspraak op de geldigheid der apostolische successie; van Oud-
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Kath. zijde wordt deze geldigheid echter ontkend, omdat Mathew onzuivere be
doelingen zou hebben gehad.
34) Een uiteenzetting geeft C. W . Leadbeater, aartsbisschop dezer kerk in
„The science of the sacraments” . Een helder overzicht van ontstaan en beginselen
der kerk is een brochure van een harer priesters: B. Wouters, De Vrije Katholieke
Kerk, Baarn, 1927. Een critiek op deze kerk als religieus en cultureel verschijnsel
geeft dr. L. J. van Holk in de „Gids” van Juli, 1927.
35) Niet alle theosophen echter zijn leden, evenmin zijn zij allen aanhangers
van de „Orde van de Ster” . In de Theosophische Vereeniging heeft om de kwestie
der Wereldleeraar-verwachting zelfs een scheuring gedreigd, — ondanks broederschapsidealen. Te Den Haag en te Amsterdam houdt een groep ontevreden theo
sophen iedere week een bijeenkomst, waar als spreker een Haagsch pensionhouder,
die geïnspireerd heet te zijn door „Meester Morya” , optreedt. Op deze bijeen
komsten kan men, naast allerlei alledaagsche waarheden, welke geen hoogen dunk
van deze inspiratie geven, geregeld critiek op de theosophische vereenigingen
hooren.
3e) B.v.: W . Bruhn, Theosophie und Anthroposophie, Leipzig, 1921, bl. 49—53;
dr. J. W . Hauer, Werden und Wesen der Anthroposophie, Stuttgart, 1923.
37) Over Rudolf Steiner (1861— 1925), een merkwaardige, intelligente per
soonlijkheid, loopen de oordeelvellingen zeer uiteen. Men zie hiervoor b.v.: Alfred
Lehmann, Aberglaube und Zauberei, Stuttgart, 1925, bl. 366; Max Dessoir, Vom
Jenseits der Seele, Stuttgart, 1920, bl. 254; verder het hoofdstuk „Persönlichkeit
und Werk Rudolf Steiners” van dr. Fr. Ritteimeyer (een volgeling) in „Vom
Lebenswerk Rudolf Steiners, eine Hoffnung neuer Kuituur", München, 1921. Van
1902— 1911 was Steiner algemeen secretaris der Duitsche theosophische vereeni
ging. Wegens verschil van inzicht met Mevrouw Besant — volgens Frohnmeyer
(Die theosophische Bewegung, Stuttgart, 1923, bl. 34—35) tengevolge van ver
schillende houding tegenover de Wereldleeraar-verwachting en Steiner’s waardeering voor het Christendom — trad hij uit de theosophische beweging en sinds
dien noemde hij zijn denkbeelden anthroposophie. Eigenaardig is — en deze ver
loochening van hun geestelijke afkomst treffen wij bij meer leiders dezer bewp,
gingen aan — , dat dr. Steiner zijn verwantschap met de theosophie ontkent, en
dat hij de anthroposophie als geheel zelfstandig voorstelt. In „Die Aufgabe der
Geisteswissenschaft und deren Bau in Dörnach” (Berlijn, 1920, bl. 10) noemt hij het
een „vollständig irrtümmliche Auffassung” , dat men op eenigerlei wijze de anthro
posophie met de leeringen van Blavatsky en Besant verwisselt.
3!i) Beschreven o.a. in Steiner’s „Die Geheimwissenschaft im Umriss” , D oinach, 1925.
38) Van hen wonen 7 à 8000 in Duitschland, waar de meeste theosophen
Steiner trouw bleven, 600 in Zwitserland en evenveel in Engeland, 500 in Skandinavië.
40) Het feit, dat in deze stad de leider wou-.it, zal hierop invloed hebben.
Opvallend is overigens, dat Den Haag de meeste aanhangers van verschillende
spiritualistische, occultistische bewegingen telt. Bij de theosophen staat echter
Amsterdam vooraan, waarschijnlijk omdat hier de leiding woont.
41) Deze Orde heeft in het Europeesch geestesleven, vooral in de Middel
eeuwen een niet onbelangrijke plaats ingenomen. Omtrent haar oorsprong, haar
verwantschap met alchemie, hare oorspronkelijke betrekkingen met de Vrijmet
selarij, bestaat nog weinig klaarheid (Men zie: Mr. Fr. Wittemans, Geschiedenis
der Rozenkruisers, Den Haag, 1924).
42) Max Müller behandelt in „Theosophie oder psychologische Religion”
(Leipzig, 1895, bl. 331—354) de liefdesmystiek der oude Soefi-dichters en -schrij
vers. James (The varieties of religious experience, 1923, bl. 402 en Prof. Dr. C.
Snouck Hurgronje (Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte,
Tübingen, 1925, 1ste dl., bl. 740— 742) wijzen op den mystieken en erotischen aard
van het Soefisme.
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“ ) Een in 1918 van theosophische zijde opgerichte „Vereeniging voor gees
telijk socialisme” heeft slechts twee jaar kunnen bestaan. Omtrent de politieke
keur der theosophen, schreef de Heer J. H. Kengen, eertijds secretaris dezer
vereeniging mij, dat voor de vrijzinnig-democratie de meeste voorkeur bestaat.
„De theosophen, die wèl socialist zijn, behooren, voorzoover mij bekend is, allen
tot de gematigde richting.” Dit heeft betrekking op Nederlandsche toestanden. In
Engeland b.v. zijn verschillende vooraanstaande theosophen, ook Mevrouw Besant,
lid der Labour-party.
*') Aanknoopingspunten hiervoor zijn b.v. te vinden in Ernst Cassirer’s be
schouwingen over de rol van het getal in de magie en over het mystische „Phasen
gefühl” (Philosophie der symbolischen Formen, Berlijn, 1925, 2de dl., o.a. bl. 178
— 186).
45) Zie voor deze stroomingen: Podmore, Modern spiritualism, a history and
a critisism, Londen, 1902, vooral dl. 1.
48) Op ’t ontstaan van „Christian Science” , op de levensgeschiedenis van
Mrs. Eddy, hare stichtster, op hare „openbaringen” , enz. kunnen wij hier niet
nader ingaan. Wij verwijzen o.a. naar: Mrs. Eddy’s eigen geschriften (b.v. Retro
spection and Introspection, Boston, 1915); Georgine Milmine, The life of Mary Baker
Eddy, Londen, 1909; Victor Weiss, Die Heilslehre der Christian Science, Gotha,
1927.
47) Weiss, die een zeer goede, critische uiteenzetting gaf, zegt: „Vielleicht
darf gesagt werden, dass der amerikanische „homoreligiosus” am reinsten, am
typischten in der Christian Science in Erscheinung tritt, dass sich hier Calvinismus
und amerikanischer Geist, durchsetzt von moderner, mystisch angehauchter
Frömmigkeit, zu einer Synthese vereinigt haben, die typisch ist” (bl. 13). Tusschen
Christian Science en moderne geneeswijzen, op suggestie berustende, methodeCoué, enz. is ook verwantschap.
48) Het percentage mannelijke kerkbezoekers neemt echter toe. In Den-Haag
bedroeg het omstreeks 1900 slechts 3 pCt., thans 30 ä 40 pCt.
49) De leider dezer beweging, dr. Ottoman Zar Adusht Ha’nish te Los An
gelos, is, volgens zijn aanhangers, van Russische afkomst. Het heet, dat hij in
Perzië in de Zend-Avesta onderwezen werd, dat hij in Europa verschillende
wetenschappelijke graden behaalde, en dat hij reeds 83 jaar oud is, terwijl hij er,
dank zij de Mazdaznan-levenswijze, nog jong en krachtig uitziet. Daarentegen
zegt Upton Sinclair (The Profits of religion, bl. 250 en 252) dr. Ha’nish vroeger
gekend te hebben als „German grocer-boy” ; hij zou thans ongeveer 40 jaar
oud zijn.
M) Johannes Volkelt b.v. zegt in verband daarmee: „Eine affektvolle Denk
feindlichkeit, eine Missachtung der logischen Zucht, ein Philosophieren aus heiliger
Eingebung heraus spricht aus zahlreichen philosophischen Werken (Die Gefühls
gewissheit, München, 1922, bl. 17).

