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.'. ... ... in de rubriek ((0fjirtee! Gedeelte" 0pKeJlOllzeJz. ... ... ...

Dit blad wordt kosteloos toegezoltdenlllllt alle leden der iVederlwulsdie
Afdee!inl[ TV. Ab01l1lellzeJzt 7100r niet-ledcn der Afd. f I 050 p. jaar.

OFFICIEEL GEDEELTE.

AAN ONZE LEDEN.

Voor het eerst sinds zich de Theosofische Beweging in Neder
land vormde tot eene afdeeling hebben wij het voorrecht een
orgaan te bezitten dat geheel gewijd is aan de belangen der
Vereeniging als een lichaam.

Wij zijn nu in de gelegenheid om met elkander van ge
dachten te wisselen, met elkander voeling te houden, dat wil
zeggen, dat er een band bestaat tusschen de~ Algemeenen
Sekretaris en ieder der leden, zoowel in Nederland als in Indië.

Wij willen hopen dat dit blaadje onze Theosophische be
weging ten goede zal komen en dat het ook zijn weg moge
vinden bij niet-leden der Vereeniging, zoodat ons doel en
streven meer en beter moge bekend worden - want de
Theosofie wil nergens optreden als een bestrijder, doch wenscht,
daar, zij de substratum is van alle Godsdiensten, trachten ten
goede te komen en licht te verspreiden over elke Godsdienst
en even als weleer, toen Godsdienst, wetenschap en wijsbegeerte
bloeiden, Godsdienst en wetenschap hand aan hand gingen, wo
hoopt de Theosofie ook nu weder hare stem te laten hoo
ren, al is het onder een nieuwen naam en trachten op nieuw
samenklank te brengen tusschen de eJrie verschillende as
pekten van de oude wijsheid. Hoe bescheiden ook ons deel
moge zijn moet ieder lid der Vereeniging trachten een kanaal
te zijn of te worden van die Hooge Wijsheid, opdat deze
kan doordringen op iedere plaats en bij ieder mensch die
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een open oor heeft en een ontvatl!'('}ijk gemoed, die gevnc1t
dat er eene geestelijke en vCl"slan<\l'liji.. e Evolutie bestaat, d.i.
eene Evolutie van het onvcrgankt'1ijk(' 1'Vl'tl in den vorm zoowel
als van den vergankelijken vorm :t.cl r.

Dat hiertoe ons blaadje, De Thcosorl"'h' Beweging, het
zijne moge bijdragen.

Dat het werk waarvoor wij, leden d('r VCleeniging, meer of
minder bruikbare werktuigen zijn, moge bloei '11 el1 toenemen
en dat het jaar dat wij zijn ingetreden voor (' 'n ieder van
ons een jaar van krachtige werkzaamheid m()g(~ :t.ijll in het
verspreiden lel" Theosofische denkbeelden, is I, wensch
van Uw IJro 'der ('1) tllc<!('werker,

W. B. FRICKE, lig . .':)/.·!.:r.

De AlgellH~CIH' .' 'kreta ris hrengt ter kennis der leden:
1° dal door den Uitvoerenden Raad in de vacature, in dat

lichaam ontslaan door het vertrek van den heer J. L. M.
Lauweriks, is voorzien door de benoeming van Dr. J. J. Hallo
en zulks tot de eerstvolgende jaarvergadering.

2° dat door den Uitvoerenden Raad zijn benoemd tot
bestuursleden van den Bond der Europeesche Afdeelingen T. V.
Mejuffrouw C. W. Dijkgraaf en Mr. A. J. Cnoop Koopmans.
De Algemeene Sekretaris heeft in dit Bestuur ex officio zitting.

3° dat door den Uitvoerenden Raad als Bihliothekaris der
Afde 'ling is ;langesteld de h 'cr W. I L. Denier van der Gon.

4° dat t 'r hl'lere h 'hartiging der belangen der leden in
N 'dcrJalldsch-lllUI' en ter vereenvoudiging der administratie
aldaar, lot Assistent-Sekretaris is benoemd de heer C. J. van
Vliet te Soerabaya. .

!)o dat het op de laatste jaarvergadering gewijzigde Art. 10
van het Huishoudelijk Reglement thans in werking is getreden,
waarbij de contributie is verhoogd en gebracht op f 4.- voor
leden bij een Loge aangesloten en f 5.- V00r niet-aangesloten
leden. De uitkeering aan de Loges is hiermede tevens vervallen.

In verband hiermede zullen zij, die lid der Afdeeling
wenschen te worden, zoo zij zich bij een Loge willen aan
sluiten, zich moeten wenden tot den Sekretaris dier Loge,
door wiens tusschenkomst de aanvraag zoo sJloedig mogelijk
aan den AlgemeefJen Sekretaris wordt toegezonden. Zij, die
onaangesloten willen blijven, wenden zich rechtstreeks tot den
Algemeenl~n Sekretaris.

Beide categorieën van personen behooren de lidmaatschaps
gelden benevens de intreesom van r3.- rechtstreeks aan
den Algemeenen Penninglllc 'stcr te zenden.
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De aandacht der leden wordt, ter vermijdinu van administ-
ratieve omslag, speciaal hierop gevestigd. b

Aan de officieele inleiding van dit blad door den Algemeenen
Sekretaris heeft de Redactie slechts een enkel woord toe te
voegen.

Zal het blad aan zijn doel beantwoorden dan is ook hier
samenwerking noodig. Het is uitteraard voor de Redactie
onmogelijk, op de ho?gte te zij~1 van alle belangrijke voor
vallen bm.?en het gebIed der AfdeeJing. Zij behoort dus te
worden bIjgestaan en voorgelicht. Reeds hebben alk Loge
besturen t.oezeggmg gedaan geregeld lIlededeeiing te doen van
alles wat 111 de afgeloopen maand vermeldenswaard is en van
wat in de komende maand te wachten is, zoodat wij vertrouwen
dat onze .lezers op de hoogte zullen worden gehouden van
het leven 111 de Loges. Evenwel kan en zal he-t voorkomen
dat ook buiten de Loges nuttig werk wordt "edaan dat eel;
plaats in de beweging verdie~t. De Redactie' doet daarom
<.:<.:n beroep op alle verspreide leden om haar een bericht te
ze~den wanneer binnen hun kring zich iets voordoet omtrent
lezl11gen, propaganda, wi~ze va? werken enz., dat zij belangrijk
achten. om ook ?ll1ten dien kring te worden bekend gemaakt.

VOOI het BUItenland zal mt de verschillende tijdschriften
geput moeten worden, die helaas niet alle de rubriek -'beweging'
goed verzorgen. Daarnaast zullen evenwel geregeld buiten
landsche correspondenties worden opgenomen die een beeld
geven van den stand der bewegihg in de verschillende landen.
Het zal het stre~en der ~edactie zijn het aantal correspon
denten zoo volledIg mogehJk te doen zijn.
Naast d~ rubrieken die de eigenlijke beweging betreffen, zijn
no~ een,lge andere opgenomen welke deels belangrijk zijn om
tel algemecne kennIS te worden gebracht, deels ten doel
h~bben de lede~. ?er AfdeeJing gelegenheid te geven zich te
UIten wanl:.eer ZIJ. let~ op hun hart hehben, of iets te vragen
wanneer ZIJ voorhchtll1g verlangen ov<.:r onderwerpen die ook
voor de andere leden van belang zijn.

BINNENLAND.
Na d~n zomerslaap der Afdeeling, of, om' Theosofisch te

spreken,._ na het tij?per~ van Pralaya volgende op de ver
hoogde werkzaamh~ld tIjdens het Congres in Juni, is thans
allerwege het werk m vollen gang.

In de verschillende Loges worden geregeld lezingen en voor-



4
5

HAAGSCHE LOGE.
Den eersten December heeft het Bestuur besloten tot de oprichting

van e'en Lotuskring. Een Lotllscommissie, bestaande uit Mevrouw Reiche
Bodele, Mej. G. Slotboom en elen heer H. N. van Amerom, zal de
werkzaamheden O]J zich nemen. De kring zal lVanrschijnlijk beginnen

ziet hem noode gaan. Wij vertrouwen dat hij ook in Duitsch
land veel voor de Theosofie zal kunnen doen en dat zijn
vertrek daarheen goed en nuttig is voor de beweging aldaar.

De heer van Manen heeft zich voorloopig metterwoon in
Engeland gevestigd. De aanleiding hiertoe was zijn herbe
noeming tot Sekretaris van den Bond der Europeesehe Af
deelingen T. V. De wenschelijkheid werd toen betoogd dat
de sekretaris zou wonen in het land waar het Congres wordt
gehouden, om met de Commissie uit het land de voorbereidende
maatregelen te treffen.

Al kunnen wij den heer van Manen slecht missen, immers
hij bezit eigenschappen die hem voor sommige dee1en van
het werk bizonder geschikt maken en waarin geen ander
hem op het oogenblik kan vervangen, toch meenen wij dat
het goed is dat hij aan den oproep naar Engeland gevolg
heeft gegeven, immers ook voor dat wer).:: bezit hij de
eigenschappen die hem daarvoor bij uitstek geschikt maken.
Dat hij intusschen niet stil zit bewijst de buitenlandsche
correspondentie op een andere plaats in dit nummer. Onze
beste wenschcn vergezellen hem in zijn nieuwen werkkring.

Zooals uit de officieele mededeeling blijkt, is de afdeeling
thans in het bezit van een bibliothekaris. Het is waarlijk geen
overhodige weelde dat er nu iemand is die zich in de geheimen
der boekerij kan inwerken en daardoor van groot nut kan
zijn voor de leden. Hopen wij dat ook van nu af de biblio
theek meer bezocht zal worden, want sinds de inrich~ing van
het Afdeelingsgebollw is het bezoek slechts uiterst gering
geweest, en toch is zij een bezoek overwaard.

drachten gehouden zoowel voor hel publiek als uitsluitend
voor leden en allerwege wordt getracht de Theosofische
denkbeelden te verspreiden en ingang te doen vinden. Dat
dit met goed gevolg geschiedt bewijst he~ groo.t aantal nieuwe
leden die sinds 1 Mei tot de Vercenlgmg zIJn toegetreden
en ook, al lijkt het eenigzins paradox, Je meerdere bestrijding
die de Theosofie van lieverlede begint te ondervl11den. Den
lezers van Theosophia zijn daarvan in de Jn;ltste nUJ?mers
eenige merkwaardige staaltjes medegedeeld. .llo:wel lil het
algemeen bestrijding ons n.iet zal deeren, 111.. Ieder geval
blijk geeft dat de belangstelhng toeneemt en WIJ een kracht
worden waarmede rekening moet worden gehouden, t: be
treuren is het echter dat sommige bestrijders tot lDl11der
eerlijke middelen hun toevlucht nemen en ons mecningen en
beginselen toedichten die wij ten zeerste ve~werp?n. Laat
ons hopen dat zulks slechts aan onkunde te wIjten IS.. .

Intusschen zitten onze werkers aan het Hoofdkwartier nIet
stil en gaat vandaar een levenwekkende stro~m in de. were1?
uit. De Algemeene Sekretaris ontving verschJllende UltnoodI
gingen om voordr;lchten te houden waaraan door~ ~em met
ijver werd voldaan. Op 8 December gaf de heer F ncke een
voordracht te Arnhem over "Theosofie en de Theosofische
Vereeniging". De vergadering werd geleid door den heer
Cochius, lid der Vereeniging, en werd door ongeveer l?O
personen bezocht. Na afloop der vergadering werd een studIe
klas gevormd voor hen die nader met de Theosofie wenschen
kennis te maken. 15 personen gaven aan den oproep g~hoor.
Deze klas zal elken Zaterdagavond Wo ,rdcn gehoudep III h~t

Vegetarisch Hûtel, daartoe welwillend afgesta~n en geleld
worden door de heeren van Walchren en COChIUS.

Ook mej. Dijkgraaf heeft zich geheel aan de 'propagan~a
gewijd en treedt in verschillende Loges als leIdster op 111

bijeenkomsten en studieklassen z. a. onze lezers 111 het Rooster
der Loge-bijeenkomsten zullen ervaren. ....

Wat nu de gebeurtenissen uit de Afdeelmg m;het alg~meen
betreft vallen allereerst twee verliezen te constat~eren 111 het
vertrel~ uit het land van de heeren J. I~. M. Lauweriks en
Joh. van Manen. Beide zijn echter lid der ~fdeeling ~ebleven.
De heer Lauweriks heeft eene eervolle posItIe te Dusseldorff
aangenomen en daarom het voorz~tterschap d~r Wah~n~
Loge en het lidmaatschap van den UItvoerenden ~aad moeten
nederleggen. Hij is een onzer oudste leden dl.c veel heeft
gedaan om de Vereeniging . hier t~ lande tot bloe~ te br~?gen ;
vooral de Wahana-Loge, wIer opnchter en vuorziller hl] was,

.1.

19°5·
Januari
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LOGES.
AMSTERDAMSCHE LOGE.

Voordrachten in het lokaal" de.' Loge, Amsteldijk 80.
3. Prahlada. Een verhaal uit de Wlesjna

Purana. . . . . . . . . . . . J. L. M. Lauweriks.
JO. Iets over atomen . . . . . . . . Dr. J. J. Hallo.
17. De mystiek in de Christelijke Kerk . W. B. Fricke.
24. Cyclus. . . . . . . . . . . . \V. van Vhardingen.
31. Grondslagen der komende" Levensleer.

openbare voordracht in het Nutsge=
bouw, N. Z. Voorburgwal . . . . C. Meijer.
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Mej. A. C. Cramerus.

de Heer Schuunnan.
Mej, C. W. Dijkgraaf.

de Heer Schuurman.

Studie-Klassen.
IO uur. Algemeene Theos. onder-

werpen in te leiden door verschillende leden.
8 uur. Eerstbeginnenden en niet-
Leden . Mej. M. Terwiel.
8 uur, Gedachtekracht . . J. A. Terwiel.
8 uur, Niet-Leden. . Mej. L. F. G. JoreL
8 uur, "Esoterisch Christendom" M. Reepmaker.
half acht tot half negen: TheO-)
sophical Manuals . ". M· A C K
half negen tot half tien: Engcl- eJ. . . . een.
sche taal . . . .
8 uur. "Secret Doctrine" . M. BrinkmaIl.

"

"

Voordrachten.
6 Januari, des avonds 8 uur, "Iets over de monade" Mej. C. IN. Dijkgraaf.

Uitsluitend 7Joor LJden.
's morgens half elf: "De Natuur". . Mevr.Josephine Spoor.
Voor ledcn met iJ.(b"oducees.

Beide voordrachten in het Gebouw der Loge, BelJevoystraat 83.
2 Februari, clcs avonds 8 !Iur: ojlt!1lbarl! 7J(1nrdrac!lt:

"Theosofie en de leer van Christus" \V. B, Fricke.

IS

Vrijdagavond

Dinsdagavond

Maandagavond

"vVoensdagavond
Donderdagavond

HILVERSUMSCI-!E LOGE.

ROTTERDAMSCHE LOGE.

Zondagmorgen,

Voor ledm:
Woensdag 4, 16, 18 en 25 Jan., 2:;/4 uur, Graadt v. Roggestraat 18,

o. J. v. Mej. Dijkgraaf en Mev!". Bleckmann. Onderwerp: "Geclachtekracht,
hare beheersching en Ontwikkeling".

Vrijdag, wekelijks, Barbarossastraat 87, o. J. v. Mev!". van Dam-Nieuwen
huisen. Onderwerp: "Reïnkarnatie."

Voor belall/{stellemlm:
Vrijdags en Zaterdags, wekelijks, 8-9 uur, St. Annalaan 8, o. 1. v.,

Mej. K. Burgdorffer. Onderwerp: "Schets der Theosofie," C. VV. Leadbeater.
Voor belll/lKstdlmdcn: Maandags, wekelijks, Graadt van Roggestraat 18,

o. J. v. Mevr. Bleckmann.
Vrllaxavond 7JOOr ledcll CJt iJl/r(Jdnds: \Voensdag 4 Januari, 8 uur,

IIótel "cic Bonte Os", o. I. v. Mej. Dijkgraaf.

Studiekiassen :
lil 't gebouw der Warme Spijsuitdeeling, Melkpacl, en elders.

Maandagavond 8 uur, voor belangstellenden, Mevr. Schuurman.
Maandagavond 8 uur, voor belangstellenden,

Laardè1"we lr 32.
Woensdagmiclci';g half drie, voor leden,

TVcster7Jeld 's Grm,ell!11d .
Donderdagavond 81/, uur, voor leden en belang

stcllenden
Zaterdagavond 8 uur, voor leden

Openbare Voordracht
op 20 Januari in het Volksgebouw "Ons Huis" door den Hcer 1'. PietersJr.

•
NIJMEEGSCHE LOGE.

Studieklassen in Januari.

....

Deutschbein.

Polman Moo)'.
"

HELDERSCHE LOGE.
Lijst van Voordrachten.

8 , T. van Zuylen.
22. De toekomstige vooruitgang der menschheid J. Eclens.

Telkens des V.111. 10 uur, Sluisdijkstraat 54.
"De Mensch en zijne Lichamen", des Zondagsavonds van 6-7 1/.,

op IS en 29 Januari, Sluisdijkstmat 54. Leider de heer S. (;azan.
Cursus:

Studie-Klassen.
I)illsd:'l,milld:lg 11/.21/. uur (Kinderhuisvest 7)

"Schets van de Theosofie" o.l.v. Mevr. Deutschbein.
I)ollc1enlagavund 81/.-9'/, uur, (Kinderhuisvest 7)

"Esotherisch Christendom o. J. v.
8'/.-9'/2 uur (Kenaustraat 2) "As
trologie" 0, J. v.
81/.-91/. uur (Kenaustraat 2) "De
Zeven Beginselen" o. J. v.. . . de Hr. A. M. v.d. Voort.

Boekerij-avond: Maandag 81/.-91/. uur, Kenaustraat 2.

Inlichtingen te bekomen bij Mevr. M. E. Deutschbein, Kinderhuisvest 7,
en \V. M. ten Haute de Lange, vVilhelminapark 37.

Vrijdagavond

met een roevental jongelui vall la -14. jaar. Er roal een Lotusfonds
bestaande nit vrijwilligl: giflcll, worden te samen gebracht, waarvoor d~
pennmgmeester der Loge gaarne gelden inwacht.

De bibliothebrl'ssl:, Ml:jllffrollw C. Slotboom, houdt zitting tot het
uitleenen van boeken in d Van 1~lankenburgstraat no. 18 op

[)insdagmiddag- van 2- 4 uur,
[)onderdaj:(whl 'IHI " 11-12 "

Vrijdagavond ,,61/,-7 11. "
Op andere uren kunnen g 'l:n ' ho 'k,'n lIi( lil: bibliotheek worden geleend.

Lezinll;en in Januari 1905.
9 Januari. Myer's bOl:k: "I), mcnschelijk,' per-

soonlijkheid .. , . , . . . . . Ml:vr. M. C. V. Godefroy.
in het Toussainthuis (met introductie)

23 Openbare Voordracht in 't (:ebouw
Concordia, Alexandersplein . Dr. J. J. llaJ]o.

HAARLE:vISCHE LOGE.
Besluiten Bestuursvergadering. -

Als een poging om aan alle leden de gelegenheid te geven over Theo
sofische onderwerpen van pra~tischen aard hunne meening te uiten,
werden de avonden met Onderllllge Bespreking ingevoerd. Bij de minder
heid der leden vond deze poglJlg zeer veel belangstelling, doch bij de
meerderheid scheen zij geen ingang te vinden, hetzij uit gebrek aan
lIlterest, of uit al te groote bescheidenheid, vandaar dat het bestuur
meent aan de wenschen van de leden tegemoet te komen, voorloopig
deze avonden te laten vervallen.

Voordrachten
in het gebouw der Loge, Kenaustraat 2, 's avonds 8 1/. uur.

4 Januari. (met introductie) "dl' Theosofie en de
huidige (~odsdil:nstige en Wijsgeerige
stroomingen . . . den Heer C. Meijel".

I R (met introductie) ,,"Iato's staat" Mevr. A. M. v. cl. Steen
van Ommeren-Hallo.

Januari

1
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WAHANA LOGE.

UTRECllTSClll': UX;E.

Lezingen over Theosofie:
eIken Vrijdagavoncl. Aanvang 8 uur, toegang vrij, ook voor belangstel
lenden.

De Bibliothecaris, de heer A. Schreurs, zal dan aanwezig zijn om aan
ieder alle gewenschte inlichtingen te geven.

Lotuskring voor kinderen van Leden: iederen Zondag.

Een lijst van de Besturen der verschillende Loges hopen wij in een
volgend nummer te geven.

BUITENLAND.
Ook hier is het, evenals bij het binnenlandsch overzicht,

niet wel doenlijk een getrouw verslag te geven van alles wat
er sedert 1 September is,geschied. Wij zullen moeten volstaan
met hier en daar een greep te doen uit de talrijke Theoso
fische Tijdschriften.

De hoofdschotel voor deze rubriek zullen, naar wij hopen,
vormen de buitenlandsche correspondenties waarin de stand
der beweging voor de verschillende landen zal worden uiteen
gezet. Voor ditmaal zijn wij in staat een beschouwing over
den toestand in het Noorden van Engeland te geven.

Wat de andere afdeelingen betreft vermelden wij het
volgende:
DUITSCHLAND.

In de tweede helft der maand September heeft Annie Besant
een reeks voordrachten gehouden in deze afdeeling. De Loges
te Hamburg, Berlijn, Wei mar, München, Stuttgart en Keulen

NEDERLANDSCH INDIË.
Tot onzen spUt zijn wij nog niet in de gelegenheid deze

rubriek te verzorgen. De bedoeling is dat onze leden in Indië
in dit blad dezelfde gegevens over de beweging zullen ont
vangen, voor zooveel Indië betreft, als de Nederlandsche
leden over Nederland. Daar het e~enwel niet wel doenlijk is
zulks van hier uit geheel gereed te maken, zal de nieuw be
noemde Assistent-Sekretaris voor Ned. Indië worden uitgenoo
digd zich met die taak te belasten en de noodige gegevens
maandelijks over te zenden. Wij vertrouwen dat zoodoendr;
de band tusschen beide deelen der Afdeeling hp.c\lter bevestigd
zal worden. Intusschen, deze zaak is nog in voorbereiding,
evenals de taak van den nieuwen titularis nader omschreven
zal moeten worden. Eerst dezer dagen is de benoeming ge
schied in overleg met eenige leden in Indie, zoodat daar
omtrent thans nog geen nadere mededeelingen gedaan kunnen
worden. Wij verzoeken derhalve onzen leden aldaar nog eenig
geduld te willen oefenen daar, met het oog op den gmoten
afstand, met dergelijke zaken veel tijd is gemoeid.

de Heer J. F. Du\vaer.

de Heer Aug. Nooteboom.

de Heer W. B. 1<ricke.
de Heer F. vVo Filarski.

Lezingen in Januari
"net Christendom beschouwd van
het Theosofisch standpunt" .
(onderwerp nader op te geven) .
"De drie Paden ter vereeniging met
de Godheid"
"De Godsdienstzin der Oude
Indiërs" .

"

,.
"

13
20

(i Jan.

27

Studiegroepen

op Maandag-, Dinsdag- en Zaterdagavond. Aanvang 8 uur.
Maandagavond 8-9 1/". "De Oude Wijsheid". de Heer J. W. Lenobel.
Dinsdagavond 8-10. "De Menscll en zijn

Lichamen". Mej. A. Wijnstok.
Zaterdagavond 8-10. "De Geheime Leer" Mej. A. Wijnstok.

Bibliotheek. Voor het uitleenen en terugbezorgen van boekwerken:
eIken Donderdag- en Vrijdagavond, 8-10.

Leestafel. EIken Donderdagavond (8-10 uur) bestaat gelegenheid
voor ieder om in het lokaal der Loge verschillende tijdschriften over
Theosofie te lezen, boekwerken in te zien, enz.

\Voensc1ag 4 en 17 Januari, van 8-10 uur. Ledenbijeenkomst tot
onderlinge bespreking van verschillende onderwerpen.

F:lkcll Maandag van 7'-7'/4 uur gekgenlu.:id VOllr belangstellenden tot
het ontvangen van inlichtingen over Theosofie.

8 en 22 Januari, 8 uur. Lezing met introductie.
Maandag 2 en 15 Januari, 8 uur. Studieklasse voor Leden. Leider:

Mr. Ph. G. H. Dop. Onderwerp: "De Groei van de Ziel", A. P. Sinnett.
\Vocnsdag 10 en 24 Januari, van 8'/,-9'/, uur, Studieklasse voor

Leden. Leider: Mej. C. W. Dijkgraaf. Onderwerp: "Gedachtekracht,"
A. Besant.

7-8 uur. Studieklasse voor belangstellenden. Leider: Mej. C. '00/.
Dijkgraaf. Ondenverp: De "Schets van de Theosofie," C. vVo Leadbeater.

Aile bijeenkomsten der Loge worden gehouden in het Gebouw van
den l'rotestantenbond, Boothstraat.

In de l-luisholll1clijkl' Vl:I'j.~,llkring van 30 November werd besloten
dat de COlltributil: voor deze Illge voor !Jet nieuwe boekjaar minimum
f 1.- per jaar zal bedr;igl'll. met geheele of gedeeltelijke vrijstelling,
indien zulks noodig is.

Van Mejuffrouw E. I Jopl'l'rs, thalls wonende te Kingston on Thames
is bericht ingekomen. dat zij den h 'cr Fricke verzocht haar als lid van
de Rott. Loge te doen ov 'l'S 'hrijv 'n als lid der Theos. Society te Londen.

Tevens verzocht Mej. IJoppers haar groeten aan de leden der Rott.
Loge over te brengen.
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werden achtereenvolgens bezocht en in alle plaatsen werden
openbare voordrachten gehouden en bijeenkomsten alleen voor
leden der T. V. toegankelijk. De openbare voordrachten waren
goed bezocht, een teeken dat ook in Duitschland de Theoso
fische denkbeelden veld beginnen te winnen. Mevr. Besant
werd begeleid door den Algemeenen Sekretaris der Duitsche
Afdeeling, Dr. Rudolf Steiner, die telkens een resumé van
het gesprokene in de landstaal gaf.

Onder leiding van Dr. Franz Hartmal111 heeft te Dresden
een congres van Theosophen plaats gehad waartoe ook de
leden der T. V. waren uitgenoodigd, op welk congres door
Dr. Steiner een voordracht is gehouden over "Theosofie en
de moderne wetenschap".

Den 27en September is door den Alg. Sekr. een nieuwe
Loge geopend te Dresden.

SKANDINAVIË.
Ook hier valt een bezoek van Annie Besant in het begin

van September te vermelden, die achtereenvolgens Kopen
hagen, Göteborg, Kristiania, Stockholm, en Lund bezocht,
verscheidene voordrachten, voor het publiek, zoowel als voor
de 'leden alleen, hield om den r4den naar Berlijn te vertrekken
voor haar bezoek aan de Duitsche Afdeeling. Ook in deze
Afdeeling heeft het bezoek van Mevr. Besant veel goed ge
daan, de leden opgewekt tot meerder arbeid en volharding
en bij het publiek door hare onvolprezen voordrachten
belangstelling in Theosofie opgewekt of aangewakkerd.

AUSTRALIË.
De verschillende staten van dit werelddeel werden in de

laatste maanden be/ocht door Miss Edger, die daar hetzelfde
werk deed als Annie Besant in Europa. Zij slaagde erin nieuw
leven te brengen in de verschillende Loges en ook voor de
propaganda deed zij goed werk door vele openbare voorÖrachten.

Uit ZUID-AFRIKA valt te vermelden dat te Pretoria een
Loge is gesticht, als wij ons niet bedriegen de 5de Loge
aldaar. De beweging in Z. A. gaat nagenoeg geheel van
Engelsehen uit; van deze Loge te Pretoria verwacht men thans
veel van het Hollandsche element. In hoeverre de Zuid-Afri
kaansche Theosofen het voorschrift der broederschap tusschen
de verschillende nationaliteiten zullen' vermogen toe te passen
zal de tijd moeten leeren. Laat ons er het beste van hopen.

Uit de andere Afdeelingen valt ditmaal geen bijzonderheden te
vermelden. In een der volgende nummers hopen wij een kort over
zicht van de reis van C. W. Leadbeater door Amerika te geven.
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BUITENLANDSCHE BRIEVEN.

THEOSOFISCH WERK IN HET NOORDEN
VAN ENGELAND.

Afstand leidt er toe het Theosofisch werk te verdeelen in
afdeelingen om het zoodoende beter te kunnen volbrengen.
Vandaar dat men in Engeland een vereeniging heeft in het
Noorden, het Zuiden en in Londen ten einde de plaatselijke
Loges en Centra in een nauwer verband te vereenigen. De
inrichting van den Bond van het Noorden was de eerste van
zulke pogingen en het welslagen daarvan blijkt uit de op
richting' van een Bond van het Zuid-Westen op ongeveer
gelijke lijnen en ook uit den Bond der Londensche Loges in
de laatste paar jaren.

De Bond, van het Noorden bestaat ongeveer elf jaar en
heeft zich uit een samenkomen van enkele ernstige werkers
uit de toen bestaande Loges ontwikkeld tot een groot en
werkzaam lichaam, dat elk verreljaar tesamenkomt tot het
wisselen van denkbeelden en tot het geven van een verstande
lijke en geestelijke aansporing. De Bond omvat thans vijftien
Loges en enkele Centra. De meeste hiervan liggen in York
shire en de aangrenzende Graafschappen; evenwel behooren
de Loges te Birmingham en Nottingham meer zuidelijk, en
die te Edinburgh in Schotland ook tot den Bond.

Gedurende vele jaren komt de Bond elk verreljaar tesamen
in Harrogate, waar de Loge uit een 50 leden bestaat. De
reden dat men steeds in dezelfde plaats samenkomt, bestaat
deels in de centrale ligging van Harrogate, deels omdat
Harrogate een badplaats is waar men genoegelijk eenige
dagen kan doorbrengen.

Het Bestuur van den Bond bestaat uit twee afgevaardigden
van elke Loge of Centrum, en een Sekretaris die telken jare
benoemd wordt; het bestuur vergadert ieder verreljaar om
het werk van den Bond te regelen. Bij elke bijeenkomst wordt
een afgevaardigde uit Londen uitgenoodigd de vergadering
te leiden; en door lezingen, toespraken en gezelJigen kout tus
sehen den afgevaardigde uit Londen en de leden van het Noorden
wordt de band van het Noordenmet het Zuiden levendig gehou
den en wordt de bizondere lijn van werken van vele hoofdwerkers
uit Londen ter kennis gebracht van de werkers in het Noorden.

Op deze wijze hebben mevr. Besant, mevr. Hooper en de
heeren Leadbeater, Sinnett, Me,id, Keightley en andere hun
hulp en het resultaat van hun studie en onderzoek aan hunne
broederen in het Noorden gebracht.
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Bij de laatste Bondsvergadering, in November 1904 gehouden,
~erd ~an deze gewoonte afgeweken en kwam de afgevaardigde
met Uit Londen, doeh uit Holland in de persoon van den heer
Joh. van Manen. Er bestond reeds een band tusschen de
Nederlandsche Afdeeling en het Noorden van Engeland door
bezoeken van leden uit de beide landen en deze band zal
dezen winter nauwer worden aangehaald door het verblijf van
den heer van Manen in Engeland.

Behal.ve tot het aanhooren van de lezingen van den af
gevaardigde.. wordt de bijeenkomst besteed tot het bespreken
van verschillende on~erwerpen. In het laatst verloopen jaar
hebben .deze besprelongen een ander karakter gekregen in
dezen Zin dat slechts onderwerpen werden behandeld waar
over som~ige leden tevoren een verhandeling hadden ge
schreven die op d~ bijeenkomst werden gelezen. Het onder
werp ter besprekmg op de volgende bijeenkomst wordt in
de loopende vergadering vastgesteld en zoodoende worden de
gedachten en studie der leden er tevoren op gericht, met het
gevolg dat reeds veel goed werk is gedaan.

Op deze wijze werden -reeds de volgende onderwerpen
behandeld: "De mcnsch en de Dood", "Dier-bewustzijn",
"Kunst .en de Kunsten", terwijl het onderwerp, thans in
behandeling, is "Bewijs en Argumenten voor Wederaeboorte".
De uitslag van. dit onderzoek zal als verhandeling in\rochure
vorm worden Uitgegeven, waarvan de eerste reeds is verschenen.

Behalve dit verstandswerk wordt in de bijeenkomst van den
Bond ge}egenheid gegeven tot gezellig samenzijn en het wisselen
van gedachten tusschen de leden der verschillende Loges.

Behalve .?et werk van den Bond heeft elke Loge haar eigen
onafhankelijk werk, waarop de Bond geen toezicht heeft.
Elke Lo~e doet haar w~rk langs eigen banen; sommige
leggen zich toe op studie-klassen en werk onder de leden
andere geven haa:. kracht aan propaganda en houden ge~
regeld openbare bijeenkomsten waarin de Theosofische leer
ingen aan.. de b~lÎtenwereld worden bekend gemaakt, weer
andere wIjden zich aan pogingen op particulier terrein door
het geven van ontvangdagen en receptJes.

Een bijzondere poging is dezen winter gedaan om Theosofie
t~ brengen. in ~teden waar tot nu toe geen Loge bestaat, en
dit werk IS Uitgevoerd. do?r leden van enkele Loges die
speciaal belang stelden 111 dit deel van het werk. Men heeft
daartoe besloten een serie openbare lezingen elke week te houden
in een stad in de buurt der Loge die het plan op touw heeft
gezet, terwijl sommige leden zulke stad geregeld bezoeken
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om de belangstelling gaande te houden. In de drie steden
waar zulke poging is gedaan heeft men bij het einde der
voordrachten een studieklas opgericht voor hen die iets meer
van Theosofie willen weten. Waar mogelijk tracht men deze
klassen op eigen beenen te leeren staan eri niet te steunen
op hulp van buiten om deze klassen te leiden; het scheen
wenschelijk dat de leergragen spoedig leerden op zichzelf te
~teunen en zelf zich inspanden.

Veel belangwekkends zou nog medegedeeld kunnen worden
van de wijze waarop de vergaderingen van de Loges worden
gehouden, maar dit moet t.ot een volgende brief wachten.

De Loges in het Noorden van Engeland zijn in het bijzonder
gedurende den winter werkzaam en haar kracht en belang
stelling in Theosofie, zijn nog aangewakkerd door het verblijf
van den heer van Manen, die bereidwillig werkdadige hulp aan
vele Loges heeft gegeven duor het houden van openbare
voordrachten en· toespraken tot de leden, zoodat Engeland de
gelegenheid heeft de Nederlandsche Afdeeling voor die hulp
hartelijk dankbaar te zijn.

HILDA HODGSON Sl\IITH, Harrogate.
(vertaling. )

INGEZONDEN STUKKEN.

;'E)mdlycl.' wordt dè sjJruyt èèlt boollt."

Gaarne grijp ik de mij geboden gelegenheid aan om hier
ter plaatse iets mede te deelen van datgene, hetwelk ik ten
zeerste wensch dat een elk der leden van de Theosofische
Vereeniging in deze Afdeeling zich' volkomen bewust van
moge zijn, te weten het besef hetwelk in mij en, naar ik hoop,
in alle oudere leden dezer Afdeeling vasten wortel heeft ge
schoten, namelijk dat de kracht die in en door onze Ver
eeniging werkt, eene is welke zoowel onweerstaanbaar als
voortdurend ontwikkelend is en zeer zeker door geen uiterlijke
beletselen te stuiten. Voor hen, die nog slechts enkele jaren
lid van deze afdeeling zijn en haar nu kennen als een lichaam
.van beteekenis, dat niet nalaat zijn invloed te doen gelden,
niet alleen op het thans aanmerkelijk aantal leden, maar
bovenal op de heerschende meeningen in de maatschappij om
ons heen, doch niets weten - noch dit ook kunnen weten 
van de groote moeilijkheden welke te overwinnen zijn ge
weest eer dit huidig standpunt bereikt werd, wensch ik enkele
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punten hier aan te voeren die, naar ik hoop, zullen aantocJncn
hetgeen ik hierboven beweerde.

. Ruim twaalf j~~r geleden. was de eenige litteraire uiting
van het toegewijde groepje werkers, dat de toenmalige
"Nederlandsche Theosofische Vereeniging" vormde het maand
blad "T.heosophia". Het telde een 16 tal bldz., e~, als ik mij
~vel hennner,. was het aantal inteekenaars zoo ongeveer een
40 tal. Mellig geleerd heer, hoe weldenkend ook, zou een
glImlach van goedmoedigen spot niet hebben kunnen verberuen
als hij gewet:n had dat de oprichters van dit blad de h~op
k.~esterden, met alleen dat het zou blijven bestaan, maar dat
ZIJ zelfs voor. zeker hielden Jat een grootc propagandische
kr~cht ervan UIt zou gaan en velen tot een zich bij hen aan
slUIten zou brengen. Het verschijnen van het blaadje werd
dan ook WIS en. zeker met een medelijdend schouderophalen
begroet. Hoe dIt ook zij, zeker hadden zij nimmer verwacht
dat het zou worden tot een der tijdschriften, die gerekend
kunnen worden tot die der eerste klasse hier in Nederland
verschijnende en met recht kunnen wij trotsch zijn op het
resultaat.' w.aarvan de oprichters vaag bewust waren ten tijde
?er opnchtmg. Met welke moeilijkheden deze groei gepaard
JS gegaan.. beseffen alleen de uitgevers en de redaktie en gaan
betrekkelijk ook hen alleen aan, dus is het hier niet de plaats
daarover te spreken. Wel echter kunnen wij wijzen op de
v?ortstuwende kracht die duidelijk merkbaar is vuor een ieder,
die de verschillende jaargangen eens doorslaat en de ont
wikkeling volgt. Vooral zal deze hem dan treffen in de rubriek
:'De Theosofische Beweging", welk blijkens haar omvang en
mhoud steeds meer en steeds belangrijkers te vermelden had.

Deze. rubriek was eene onmisbare voor allen die belang
stellen In den groei der beweging, met andere woorden voor
hen die belang stellen in de wijz'e waarop de "voortstll~ende
krach~" zic~ uit. De uitbreiding van het tijdschrift, zoowel als
de UItbreIdIng der Vereeniging, maakten het noodzakelijk
dat, waar de eerstgenoemde uitbreiding eene moeilijkheid
v~:>rIn~e . voor. de voortzetting der rubl-iek, de laatstgenoemde
Ultbreldmg met alleen eene voortzetting noodig maakte, maar
zelfs eene vervorming en zelfstandigheid van deze rubriek
behoefde; en' zoo werd uit de vruchtbaarheid van Theosophie
e~1 de viriliteit van de voortstuwingskracht der Afdeeling het
kmdb.l.ad geboren dat wij met vreugde thans begroeten in
dIt zIJn eerste nummer. Wij twijfelen niet of de gezonde,
degelIjke kracht der ouders is in dit kind gevaren en zoo
zullen de leden der afdeeling die de "voortstuwende l;racht"
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nog niet bestudeerden, deze van nu af aan door dit blaadje
kunnen waarnemen en volgen .

Dit is niet het eenige nut van een blaadje als dit; geenszins
zou ik zulks beweren willen. De band die het tusschen de
huidige en de toekomstige leden der Afedeling zal vormen is
zeker niet de minste van de verschillende redenen tot nuttig
zijn dezer uitgave en vele andere reàenen, zullen een ieder
der lezers wel duidelijk zijn of worden. Maar het nut waaPian
ik hier sprak is voor vele der oudere leden een groot genot,
dat is als het genot van de ouders in het aanschouwen van
de ontwikkeling van hun kind: de buitenstaanders en de
broeders en zusters mogen het nut van die ontwikkeling met
genoegen en waardeering aanschouwen, het genot is voor de
ouders die het zagen geboren worden. Doch dit genot is
slechts voor weinigen en dus willen wij over dit punt niet
verder uitweiden en er liever op wijzen dat de geboorte van dit
blad niet het eenige zichtbare resultaat is van de "voort
stuwende kracht".

Nu zullen enkele der lezers echter beweren dat de resultaten
toch te danken zijn aan het denken en handelen van de
werkers in onze Afdeeling. Dat meenen zij toch niet waarlijk!
Want indien wii de resultaten aanschouwen en dus tevens
nagaan hoe zij ~aak ondanks de werkers tot stand kwamen,
zien wij zeker in dat het de "voortstuwende kracht" was die
tot stand bracht en niet zij. Hiervan zijn de werkers zelve
zeker het meest van allen overtuigd en elk hunner zal steeds
herhalen dat dc kracht werkt en dat hij slechts een vaak
weinig geschikt werktuig is, terwijl alleen toewijding het
mogelijk maakte dat hij een werktuig kon zijn in de uiting
dier kracht

Dat die kracht zich op vele wijzen uiten geuit heeft, valt
door vele andere voorbeelden aan te toonen. Enkele mogen
echter voldoende zijn voor de jongere leden.

Heel goed herinner ik mij hoe de heer Johan van Ma
nen in een kastje een stapel schijnbaar dooreenliggende
boeken had liggen, waarvan hij met een beteekenisvollen blik
placht te spreken als de "Afdeelingsboekerij", en -menigeen
kon ook dan een goedigen glimlach niet onderdrukken bij
het aanhooren van zijn wilde fantasieën over deze bibliotheek.
Doch zie, het stapeltje groeide en groeide aan en toen het
afdeelingsgebouw geopend werd, kon hij al dadelijk een vrij
goede kern van die toekomstbibliotheek vertoonen. Deze kern
is groeiende en maakt voortdurende uitbreiding noodzakelijk
en is deze thans verzekerd door de goede zorgen die onze'
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bibliothekaris daar aan besteedde en besteden zal. Een il'c!cr
die zich hét boekenkastje van den heer van Manen herinnert
en thans de huisvesting der afdeelingsbibliotheek aanschouwt,
kan niet nalaten uit te roepen: "Ook hip.r zie ik de gezonde
groeikracht. "

Van de werking der groeikracht in de afdeeling in haar
geheel behoef ik hier niet te gewagen. Ieder lid kan
een paar jaarverslagen doorlezen en vergelijken en overtuigd
zijn dat zij aanwezig wás.

Dat die werking der groeikracht niet alleen in de Vcreeniging
maar ook in de evolutie van het denken der gehee1e maat
schappij zich openbaart, toont de groei der Theosofische Uitge
vers-maatschappij ten duidelijkste aan. Weinige jaren geleden
lagen hare uitgaven in een kast in het Hoofdkwartier en omvat
ten een gering aantal brochures, thans verschenen reeds meer
dan 50 uitgaven, waaronder zeer belangrijke en omvangrijke,
en voortdurende uitbreiding die gepaard gaat met het toenemen
van deze toont ook hier de groeikracht aan.

Groei, groei in alle uitingen en afdeelingen van· /td werk,
niet ons werk. Want ik herhaal het, het is de groeikracht,
de kracht die achter onze Vereeniging staat, die door haar
werkt, welke dit alles tot stand hrengt en niet wij, werkers,
die alleen door toewijding ons geschikt kunnen maken tot
min of meer geschikte werktuigen tot doorlating en uiting
dier kracht in deze wereld. Wanneer wij dit beseffen en
terug zien op hetgeen tot stand kwam, kunnen wij vol
hoop en frissche werkkracht de toekomst tegemoet gaan,
schouder aan schouder geschaard om te dienen als dragers
der kracht welke zich uit ter opheffing van het ras. En
bedenkt dan dat iedere tak van een boom op zichzelf heel
schoon en levend is, doch dat die tak, zoodra hij afgesneden
wordt van den boom, verdort en kracht en schoonheid verliest,
terwijl het niet minder waar is dat de symmetrie en schoonheid
der takken de boom tot een reus maken, welke zijn schaduw
uitspreidt over het landschap, waarin de rustbehoevende
reiziger trekt. Mogen wij allen, leden der Nederlandsche
Afdeeling, dit beeld indachtig, werk~n tot den groei en
de schoonheid van het geheel.

H. J. VAN GINKEL.

09 NOV. 2013


