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~===================================================~ 

OFFICIEEL GEDEELTE. 
De quitanties ter inning der Lidmaatschapsgelden - tevens 

bewijs van Lidmaatschap - over Mei/April 1905/6 zullen den 
1sten Mei worden verzonden, ten bedrage van f 4.10 voor 
leden eener Loge en f 5.10 voor dc niet-aangesloten leden. 

Een ieder die geen postwissel heeft gezonden, wordt vrien
delijk verzocht, te willen zorgen clat de quitantie bij aan
bieding kan worden voldaan. 

Algemeen Fonds der Nederlandsche Aldeelz'tzg. 
De volgende giften zijn gedurende de maand April ont

vangen: J. v. D. 125.-; J. K. 1100; totaal 1125.-. 
De Algemee71e Peuningmeester: 

H. WIERTS VAN COEHOORN. 

CONGRES. 
Lidmaatschap van het Congres. De sekretaris van het Con

gres, Johan van Manen, verzoekt opname van het volgende: 
Overeenkomstig de beslissing van het Congres-bestuur, is 
het Congres toegankelijk voor alle leden der Theosofische 
Vereeniging tegen betaling van Sh. 2/6 (f 1.50) Aanvragen 
voor lidmaatschap van het Congres moeten vergezeld gaan 
van een postwissel voor het bedrag en gericht worden aan 
Miss K. Spink Hawkswood. Baildon, 1]orks. (England). 

Daar het voor het Congres-bestuur van veel belang is glo
baal te weten hoeveel leden het Congres zullen bezoeken, 
wordt men dringend verzocht zich zoo spoedig mogeliJk als 
lt'd op te geven. 
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Voorstellen: 

Voor het ten vorigen jare gehouden Congres hebben vele 
leden der Vereeniging, die belang stelden in het doel en de 
uitwerking, doch voor het meerendeel niet in staat waren het 
Congres te bezoeken, een aantal plannen, voorstellen en opmer
kingen ingezonden om op het Congres te worden behandeld, en 
welke alle in het Verslag van het verhandelde zijn opgenomen. 
Veel van dez~ plannen bevatten stof die ernstige overweging 
verdient en die als zoodanig een belangrijke bijdrage voor 
het Congres en de beweging vormt. Aangenaam zal het den 
heer van Manen zijn ook ditmaal voorstellen of. denkbeelden 
te ontvangen omtrent het Congres, de Vereeniging of de 
beweging in het algemeen opdat die weder aan het Congres 
kunnen worden overgelegd. Men dient echter wel te begrijpett 
dat dit niet een uitnoodiging is om een berg onberedeneerde kri
tiek over onze bijeenkomsten uit te storten, maar eerder een 
poging om te zorgen dat de vraagstukken die in de Vereeniging 
aan de orde komen duidelijk geformuleerd worden en zoo 
mogelijk naar een oplossing gezocht, terwijl de vraagstukken 
zelf vrijelijk besproken kunnen worden ten nutte van het werk. 

Bezoek aan !tet Cong'res: 

De sekretaris van de Reis-Commissie verzoekt een opgaaf 
te mogen ontvangen van alle leden der Nederlandsche Afdeeling 
die gaarne het Congres zouden willen bezoeken. Hij is voor
nemens ieder hunner een formulier te doen toekomen ter 
invulling, waarna hij zal weten op welke wijze hij geschikte 
huisvesting zal kunnen vinden en een plan voor de reis in 
overeenstemming met ieders wenschen. 

Hij hoopt dat allen voor wie ·de mogelijkheid maar even 
bestaat, zich tot hem zullen wenden en hij belooft dat zijn 
Commissie al het mogelijke zal doen om het verblijf, voor 
zooveel het logies en reisgelegenheid betreft, zoo aangenaam 
mogelijk te maken, en er zich op toe zal leggen de kosten 
zoo laag mogelijk te houden. 

Het plan is voorts de retour-biljetten van Londen uit aan de 
bezoekers te zenden en daarbij een gids voor het Congres en 
Londen. Leden van de Commissie zullen aan de verschillende 
stations zijn om de vreemde gasten bij aankomst te ontvangen. 
Voorts zal een gedrukte lijst van hotels, en pensions worden 
uitgegeven en zal de Commissie moeite doen slaapkamers bij 
particulieren te verkrijgen, voor het geval iemand hieraan de 
voorkeur mocht geven. 

67 

Ook zal men zich tot den sekretaris kunnen wenden Ult
sluitend voor reis-biljetten, voor hen die een uitnoodiging om 
te logeeren hebben ontvangen of die na aankomst hun eigen 
weg willen zoeken. . .. 

In ieder geval wordt men verzocht zich zoo spoedzg 1lZogelZ;k 
met de aanvraag te wenden tot A. J. Faulding Esq. 53 
Warrington Crescent, Maida Vale, London W. Een briefkaart 
met naam en volledig adres en de bijvoeging dat men inlich
ting van de Reis-Commissie (Travelling Committee) verlangt, 
is voldoende. 

Wij kunnen deze mededeeling niet sluiten zonder een ~rnstig 
woord van opwekking aan al onze lezers. Waar men ZIet hoe 
verbazend veel moeite de Reis-Commissie zich wil geven om 
het den vreemden leden aangenaam en gemakkelijk te maken, 
dan mogen onze leden nog wel eens ernstig overwegen of er 
voor hen geen mogelijkheid bestaat het Congres te bezoeken. 
Laten zij het niet uitsluitend als een pretje beschouwen, een 
reisje bij wijze van zomervacantie, maar als een pliclt~ d.en 
leden onzer Afdeeling opgelegd om, als het maar eel1lgz1l1s 
mogelijk is, aan deze groote gebeurtenis in. de !heosofische 
Beweging deel te nemen. Zal een Congres lets ZIJn, dan moet 
het internationaal zijn, anders gaat het doel verloren en wordt 
het een Jaarvergadering van het land waar· het Congres plaats 
vindt, opgeluisterd door eenige broeders uit den vreemde. Zal 
het denkbeeld van broederschap werkelijk tot zijn recht komen 
dan moeten ook van alle verbonden landen vele broeders 
opkomen en werkelijk ook met het doel zich te verbroederen 
met de anderen, kennis te maken, banden aan te knoop en 
of te versterken, in één woord mede te werken aan het eerste 
doel der Theosofische Vereeniging. 

Wij zijn overtuigd dat als alle leden dit erns.tig inzien, .velen 
bij een beetje overleg en nadenken gelegenheId zullen vmden 
alsnog dezen zomer naar het Congres te gaan. Waar de wil 
is, daar is ook de weg .... naar Londen. 

Olltvangen voor het Congres-fo7lds: A. G. D. f 4·-- , C. H. f 5·-· 

BINNENLAND. 

Met genoegen maken wij hier melding dat Mej. C. W. 
Dijkgraaf, een onzer ijverigste werkers,. na een langdurl~e 
ongesteldheid thans aan de betere hand IS. Een noodzakelrJk 
gebleken operatie is gelukkig goed afgeloopen en thans ~s het 
herstel ingetreden dat, naar wij hartelijk hopen, spoedIg en 
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volledig moge zijn opdat hare talrUke vrienden en leerlingen 
haar weder als leidster in studie-klassen en vraagavonden 
mogen zien. 

Ged~rende de ziekte van Mej. Dijkgraaf is haar taak ge
deeltehJk waargenomen door Mevr. Windust, die vele studie
klassen van haar overnam, ja zelfs het kunststuk heeft bestaan 
~p d;nzelfden dag en hetzel~de uur een vraagavond te geven 
m ée~~ l?laats en een studieklasse te leiden in een andere. 
Hoe ZIJ dit heeft gedaan meldt de historie niet, maar het staat 
op den syllabus. 

Pogi?gen worden in den laatsten tijd aangewend om de 
Vlaardmgsche L oge, die in de laatste jaren in een zoeten 
~lll1mer was verzonken, weder tot leven te brengen. Vlaardingen 
IS een onzer oudste Loges en verdient dus zeker wel dat alle 
kracht . wordt ingespannen om haar te behouden. Waar van 
ylaardll1gen uit zoo veel is gedaan voor de Loge te Rotterdam 
IS ~et wel een phcht der dankbaarheid t e noemen dat thans 
eel11ge R~tterdamsche broederen zich hebben aangegord om 
de Vlaardmgsche veste weder te doen ontwaken; onze beste 
wenschen vergezellen hen bij die poging. 

Bezoek van Gravin Wac/ltmeister. 

Het bezoek van m evrouw Constance Wachtmeister is zeker 
wel het meest belangrijke feit van de maand. Den lOden April 
t~. ~msterdam gekomen woonde zij Dinsdagavond de lezing 
b~J 10 de Amsterda~sche Loge en, daar hare gezondheid haar 
nl~t toelaat voordra~ht~n te houden, bepaalde zij zich tot het 
vel tellen van. allerlei bijzonderheden over het leven van Mevr. 
~Iavatsky, wier. trou~e medewerkster en vriendin zij gedurende 
een reeks van Jaren IS geweest. Veel van hetgeen dien avond, 
en ook op den . daarop volgenden Woensdagmiddag - toen 
Mev r. Wacht~elster bezoeken ontving - werd medegedeeld 
was a~~ causene bedoeld en ook slechts in dien vorm kunnen 
dergelijke persoonlijke herinneringen goed tot haar recht komen. 
Evenwel was het slot der Dinsdagavond causerie van zooveel 
beIan~. voor het recht begrip van wat H. P . B. eigenlUk was, 
dat WIJ, ook met het oog op den komenden Witten-Lotusdag, 
niet ku.nnen nalaten het hier weder te geven. 

Gravm Wachtmeister, die vele jaren met mevrouw Blavatsky 
t~zamen do?rbracht ~on verschillende h~rinneringen vertellen 
Ult .l?ersoonhJke erv~nng of. mo.ndeIinge mededeeling. In aan
slUltll1g. met wat hierover IS UItgekomen in Sinnett's "Voor
vallen m het leven van Mevr. Blavatsky", in Col. Oicott's 
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"OId Diary Leaves" en in haar eigen werkje "Reminiscences 
of H. P. B.", haalde mevr. W. minder bekende voorbeelden 
aan van H. P. B's merkwaardige psychische gaven reeds als 
kind, van haar vurig en doortastend karakter o. a. als jong 
meisje, en vertelde de geschiedenis van haar huwelijk, dat tot 
voldoening van beide betrokken partijen onmiddellijk na de 
voltrekking ontbonden werd, waarna Helen a Petrowna met haar 
vader te Londen haar groot muzikaal talent ging ontwikkelen 
onder leiding van Moscheles. Hier was het dat voor de eerste 
maal haar Meester, dien zij van kind af aan als haar bescherm
engel gekend had, zich aan haar openbaarde en zij haar studiën 
opgevend, zich gereed begon te maken voor het groote werk 
van haar leven, het stichten der T. V. Enkele bijzonderheden 
volgden over deze voorbereiding, die een aantal jaren van 
Mevr. Blavatsky's leven in beslag nam, en waarvan haar 
reizen en zwerftochten mede deel uitmaken. Enkele staaltjes 
waaruit zoowel de groote goedheid van hart als de zelfop
offering spraken, de moeilijkheden en wonderbaarlijke ge
beurtenissen, het stichten en de eerste tijden der V ereeniging, 
werden aangestipt . Na aldus te hebben gesproken over de groot
heid van karakter, van psychische kracht en intellectueel ver
mogen en van het uiten daarvan in den vorm van wonderen, 
noodzakelijk als propaganda-middel bij gebrek aan litteratuur, 
eindigde spreekster met ons te wijzen op H. P. B.'s groote 
wijsheid en okkulte kracht, nedergelegd in haar werken, 
voornamelijk in de "Geheime Leer", dit reuzenwerk, doo r 
bestudeering waarvan wij konden leeren zelf te denken. 

Zij betreurde het, indien dit door de nieuwe stroom van 
theosofische litteratuur zou worden vergeten, ja hier en daar 
H. P. B. zelve door de leden werd vergeten. Zonder in het 
minst t e kort te willen doen aan degenen die het werk voort
zetten, vooral aan mevrouw Besant, die zulk groot en edel 
werk verricht had, bracht Mevr. W. nogmaals in herinnering 
dat wij zelfs dit te danken hadden aan H. P. B. die hare 
leerlingen vormde en achter liet om het werk voort te zetten. 
Het bezoek van gravin Wachtmeister moge aldus den leden 
deze schuld der dankbaarheid jegens de stichtster der T. V. 
opnieuw in herinnering gebracht hebben en de gedachte aan 
H. P. B., die zeker bij velen onzer steeds levendig is, nog
maals versterken. Dit zal het beste gevolg zijn van dit voor 
velen overigens mede zoo vriendelijk en aangenaam bezoek. 
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Nederlandsch Indië. 

. Dat de ~eder!. Afd. ?er T. V. zich weinige jaren geleden 
m ons Indle eene kolonte heeft gesticht door zich hier leden 
te verwerven, dat is den leden in het moederland die de 
laatste jaargangen van "Theosophia" lazen wel beke~d uit de 
rubriek "De Theosofische Beweging". . ' 

Maar nadat die rubriek uit het tijdschrift verdween, hoorde 
men m Holland stellig heel weinig over de kolonie, - zooals 
men in Ind!ë ook weinig van de bizonderheden van den gang 
van zaken In het moederland vernam. En wat is natuurlijker 
dan dat de wederzijdsche belangs telling - van de meerderheid 
w~l te verstaan -- daardoor geringer werd? Ook persoonlijke 
vnenden vervreemden, wanneer ze langen tijd niets van elkaar 
vernemen. 
Vo~r de theosofische beweging is het gevoel van afgeschei

de~held, d~t door gebrek aan aanraking met - en aan 
benchten UIt - de verdere wereld ontstaat, al heel schadelijk; 
men vergeet dan zoo licht, dat men niet persoonlijk, noch 
als Loge, noch als groep alléén staat; men vergeet, dat de 
~heosofische bewe~ing. een wereldbeweging is, een strooming 
m het denken, dIe zIch onder de geheele menschheid uit, 
en dat men slechts een kleine vertakking vormt van een reu
~~ngr?ot. g~heeI. En in die erkenning juist van de groote 
eenheId m t theosofisch werken - in het gevoelen daardoor, 
dat de theosofische beweging niet de uiting is van persoonlijk 
~ernuft maar de openbaring eener geestelijke kracht - dáárin 
hgt (ook voor de uiterlijk eenzaam staande) leden der T. V. 
de weg om tot de verwezenlijking der nog grootere eenheid 
te geraken: de eenheid met al wat leeft. 

En nu is dan een nieuw kanaal geopend om allen leden 
der Ned. Afd. die eenheid in het werk der T. V. te doen 
beseffen: Ons officieel orgaan: "De Theosofische Beweging", 
dat nu m de plaats gekomen is van de vroegere rubriek van 
dien naam in "Theosophia", zal in dit opzicht veel goed werk 
kunnen doen vooral voor de leden in Indië. 

"The.os~phia" werd hier in Indië betrekkelijk weinig - veel 
te welmg mderdaad - gelezen. 't Gevoel van afscheiding is 
o,:der de bewoners onzer tropische gewesten vrij sterk ont
wIkkeld, 't geen een natuurlijk uitvloeisel der levensomstan
digheden is: men heeft door de verre afstanden en de vaak 
gebrekkige verkeersmiddelen weinig onderling contact; ieder 
IS zoo gewoon z'n eigen richting te gaan, z'n 'eigen gedachten 

• 
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uit te denken en te doen vastwortelen - hoogstens getoetst 
aan de meeningen van slechts weinigen anderen, - dat zich 
eerder een gevoel van afgescheiden zelfstandigheid dan van 
éénheid met een groep ontwikkelt. ' t Moederland wordt zoo 
van verre gezien; wat uit 't moederland komt, wordt bijna 
als iets "uit den vreemde" beschouwd. 

En zoo is "Theosophia" - Itet theosofisch tijdschrift voor 
't Nederlandsche taalgebied - hier al te vaak als een verre 
verwant aangezien, in plaat van als "kind uit 't eigen huis". 
Het kleine zusje - 't "Theosofisch Maandblad voor Ned . Indië" 
- wordt heel dikwijls voorgetrokken, omdat 't !zier geboren 
is. Mogen rechtgeaarde ouders zóó handelen? Dat is een 
vraag, die den Indischen leden ter overdenking wordt gegeven. 

Dit afdeelingsblaadje "De Theosofische Beweging" zal dus in 
Indië veel meer · nut doen dan de vroegere rubriek in "Theo
sophia", omdat het allen leden toegezonden wordt. En we ver
trouwen, dat ook allen van den inhoud zullen kennis nemen. 

Zoo moge het dan in elk der leden het besef van eenheid 
doen groeien, een steeds nauwer band leggen tusschen de ver
spreide leden onderling, hen zich doen gevoelen als deel 
der Indische groep, der Ned. Afd., der geheele T. V. , der 
geheele menscheid, van 't Eene Leven. 

Dit zijn beschouwingen over hetgeen 't blaadje in z'n geheel 
genomen voor de Indische leden zijn kan. 

Bezien we nu de rubriek" Ncderlandsch Indië" in 't bizonder 
- waarvoor de redacteur zoo welwillend een ruime plaats 
wilde beschikbaar stellen en waarvoor hij mij verzocht de 
zorg op me te nemen - dan moet hei groote v~rschil w.orden 
opgemerkt, dat in de details tusschen deze rubrIek en dIe van 
't "Binnenland" moet bestaan. 

Voor 't "Binnenland", voor 't moederland zelf kunnen aa1l
kondigingen van lezingel}, bijeenkomsten, studieklassen en 
wijzigingen daarin door middel van 't blaadje den leden be
reiken, eer ze plaats !Zebben. 

Voor "Neder!. Indië" kunnen slechts verslagen gegeven 
worden van wat al /teeft plaats ge/zad. Want om de leden 
tijdig te bereiken, zouden alle aankondigingen ongeveer drie 
maanden tevoren aan de post naar Amsterdam moeten wor?en 
toevertrouwd. En zóó lang tevoren is nog zoo weinig vast 
te stellen, in dien tijd kunnen nog zóóveel veranderingen 
plaats hebben, dat de waarde der berichten heel betrekkelijk 
zou zijn. 
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Daarom zal deze rubriek evenals die voor 't "Buitenland" 
in den regel alleen verslagen en beschouwingen kunnen geven. 
Vele bladzijden zullen daarmede niet . gevuld kunnen worden 
daartoe is de beweging in Indië nog te jong, is er nog te 
weinig actie, zijn de bezwaren, die zich voordoen, te. groot. 

Over die bezwaren en over den stand der beweging in 
bizonderheden dan een andermaal een woordje. 

C. ] VAN VLIET. 

LOGEWERK. 
(De Redadie It(ludt z idl aanbevolc7l voor het ontvalzgen 7ltllt verslagen 

over liet vierm van dm Wittm -Lotusdag in de Loges). 

AMSTERDAMSCHE LOGE. 
Voordrachten in het lokaal der Loge, Amsteldijk 80, 8 uur. 

2 Mei. 
9 " 

"Berust Theosofie op Gezag?" Or. W. H. Denier van der Gon. 
"Iets uit de Noorsche Goden-
leer" Mevr. J. Marl·als-v. \Vester-

16 " 
23 " 
3° " 

"Iets over het Schimmenrijk" F. W. Filarski. hoven. 
"Gehoorzaamheid" . Mevr. E. Windust. 
"Hooge Feesten" . J. D. Ros. 

Studie~Klassen. 

Voor leden. 
Maandagavond 8 uur. "De Groei der Ziel". 
Vrijdagavond 8 " "A study in Consciousness" 

Voor belangstellmden. 
Woensdagavond 2 1/.-4 uur. "Planeetketens" 

\Voensdagavond 8 uur. "Schets der Theosofie" 

'Woensdagmorgen ro1/ 2 uur. "Esoteric Buddhism" 

Donderdagavond 8 uur. "De Oude Wijsheid" 

Lotus-Klassen. 

VV. B. Fricke. 
Dr. J. J. Hallo. 

Mevr. C. M. Perk
Joosten. 

Mevr. C. M. Perk-
Joosten . 

Mevr. H. Cnoop 
Koopmans-Waller. 
Mevr. M. Godefroy. 

Bij de leidster dezer klassen: mevrouw C. lVl. Perk-Joosten, zijn in 
den laatsten tijd de volgende giften ingekomen, welke besteed zull en 
worden om de kinderen in den aanstaanden zomer een genoeglijken 
dag te bezorgen. Gaarne blijft zij zich beschikbaar stellen voor de ont
vangst van meerdere bijdragen. 

L. W.f5.-; 1. B.f2.50; K.deB.f2.50; S. B.f3.-; C. H.flO.-. 
Totaalf 2 3.-· 

"DEN HAAG". 
Bijeenkomsten. 

I Mei. "'s Menschen Vermogens" . . De Heer N. A. van 
des avonds om 8 uur in het Toussainthuis, Toussaintkade. Amerom. 

I 

73 

7 Mei. Opening van het Logegebouw, de Ruyterstraat 67 . 
8 Mei. \Vitte Lotusdag om 8 uur 's avonds in het Logegebouw. 

22 Mei. "Theosofie in de Maatschappij " . l\Ir. A. G. Vreede 
's avonds om 8 uur in het Logegebouw. 

Maandagmiddag 

Dinsdagavond 
Woensdagavond 

Studieklassen. 

3--4 uur: "The Science of Emo
tions" 1) . 
8-9 uur: "In den Buitenhof." 
8-9 uur: "De Groei der Ziel" 

Mevr.J. E. Vreede-Schil l. 
De Heer J. D. Ros. 
De Heer H. N. van 
Amerom. 

Donderdagavond 71/.-81/. uur: "De lVIensch en 
zijn Lichamen" 2) Mevr.J. E.Vreede-Schill. 

Vrijdagmiddag 31/.-41/2 uur: "\Vill and Emo-
tion" . Mevr. A. lVI. de Prez-Richardson. 

Vrijdagavond 8-9 uur: "ThePedigree of Man" 'Mevr. A. M. de Prez-

Vrijdagavond 

Vrijdagavond 

Zaterdagavond 

71/.-81/2 uur: "Schets van de 
Theosofie" . 

8112-91/. uur: "Esoterisch Chris-

Richardson. 

Mej. G. Slotboom. 
(voor bcla1t/{stellmdm). 

tendom. lVlevr. VV. Ros--Vrijman. 
81/ 2-91/. uur: "De oude vVijs-
heid" . Mevr. A. lVI. de Prez-Richardson. 

Op uitnoodiging van het bestuur hield de heer Fricke de openbare 
lezing, die den zosten lVIaart niet door kon gaan en toen door Dr. J. J. Hallo 
werd gegeven, op Donderdag 30 ;'Ilaart d. a. v. Nog meer belangstellenden 
dan tien dagen te voren hadden aan de oproeping gehoor gegeven, zoodat 
cr in het gezellige zaaltje van "Concordia" geen plaats onbezet was, ja, 
een oogenblik gevaar dreigde, dat het aantal stoelen in het heele huis 
aanwezig, niet voldoende zou blijken. Met groote belangstelling werd de 
mooie lezing over "De Theosofische Beschouwing van het Christendom" 
gevolgd en na afloop daarvan trad de Haagsche predikant Dl'. H. M. van 
Nes op hoogst sympathieke wijze in debat. 

De debater verklaarde de ernst der Theosofie ten zeerste te waar
deeren, doch hij verwierp de gedachte, dat er mysteriën in het Christen
dom zouden zijn geweest. Hij erkende, dat enkele kerkvaders van zulke 
mysteriën spraken, doch hij achtte dit een onzuiver Grieksch bij mengsel. 
Hij ~, miste de ideeën zonde en genade in de Theosofie en achtte onze 
leer een evangelie niet naar God doch naar den mensch. Het behoeft 
nauwelijks,.;;gezegd, dat onze Algemeene Secretaris op warme en wel
sprekende wijze de Theosofie verdedigde. De meeste onzer leden zullen 
niettegenstaande de tegenwerpingen van Dr. van Nes toch wel den 
indruk gekregen hebben, dat het Christendom dien avond weder iets 
nader tot ons is gekomen. Ook ditmaal gaven de voornaamste dag
bladen uitvoerige verslagen van deze belangwekkende vergadering. 

Een blijde verrassing was het voor ons, toen Mevr. Windust ook deze 
maand in ons midden verscheen en Vrijdag 14 April een conversazione 
hield. Zij beantwoordde eenige vragen, gaf ons daarop een diepe en 
mystieke verklaring van het Narcissus-verhaal en besprak ten slotte Uit
voerig, naar aanleiding van een daartoe strekkende vraag, hoe alle leden 

I) Deze cursus wordt tijdelijk niet gegevt!o. 
2) D eze cursus wordt tijdelijk geleid door ~lr. A. G. Vreede. 
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der verceniging aan het grootc doel kunnen en moeten medewerken door 
iedcr naar eigen krachtc n aan eigen karakter te werken en te pogen 
zich zcdclijk te verheffen en daarbij tevens steeds voo.r oogen te h?u
den, dat ook hunne medestrijders dit doen ... Gestrengheid tegenover Zich 
zelf en lankmoedigheid jegens anderen zIJn de twee voorwaarden om 
eensgezindheid aan te kweeken en bij te dragen tot ~et doel: meerder 
geluk en spoediger vooruitgang der geheele menschheld. 

Mei 

HAARLEMSCHE LOGE. 

Vel'gaderingen in het Loge:Gebouw, Kenaustraat 2, 
des Woensdagavonds van 81/,-91/. uur. 

3. Jaarlijksche Algemeene Vergadering, . algemeene opkomst 
gewenscht. 

8. \,yitte Lotusdag. 

zeer 

., 
" 
" 

17. " De Wijsbegeerte der Astrologie". 
3 r. "Berust Theosofie op Gezag?". 

. H. J. van GinkeI. 

. Dr. W. H. Denier v. d. 
Gon. 

Seisoen. Sluiting van het 
onder leiding van 

Donderdagmiddag 2-3 uur (Kinderhuisvest 7) . 
"Oude Wijsheid". . . . Mevr.l\1. E. Deutschbell1. 

Donderdagavond 81/ 2-9' /2 uur (Kenaustraat 2) 
"Astrologie". . . . . . . Mevr. Polman Muoy. 

Vrijdagavond 81/.-9' /2 uur (Kinderhuisvest 7) . 
"Esoterisch Christendom. . Mevr. M. E . Deutschbem. 

Zaterdagavon d 81'2-9'/2 uur (Kenaustraat 2) 
"De Zeven Beginselen van den 
;V[ensch" . . Joh. Op 't Einde. 

Lotus:Klasse Zondag 10- I 2. 

Boekerij:Avond 

Maandag 81'2-91'. uur, Kenaustraat 2. 

Op 3 April gaf Mevrouw Windust in onze Loge een Convcrsazione, 
waar vele leden aanwezig waren. De gloedvo lle woorden die Mevrouw 
\,yindust op het einde der avond sprak over de vr~ag "Hoc brengt men 
een Loge tot bloei" maakten zulk een merkbaren mdruk, dat WIJ m ogen 
hupê n dat een ieder het zij ne er toe zal bijdragen om dàt resultaat te 
verkrij gen waarop de geachte spreekster doelde. 

HELDERSCHE LOGE. 
Voordrachten. 

14 Mei. "Het vinden van den H eer" 
28" Jaarlijksche Algemeene Vergadering. 

Agenda: 

r. Opening en Notulen. 
2. Bestuursverkiezing. 

S. Gazan. 
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3. Rekening en verantwoording penningmeester en bibliothecaris. 
4. Verkiezing a fgevaardige naar de Jaarlijksche Algemeene Vergadering 

te Amsterdam. 
S. Voorstellen voor die Vergadering. 
6. Bespreking lokaliteit. 
8. Rondvraag en sluiting. 

De cursussen zijn geëindigd. 

HIL VERSUMSCHE LOGE. 
Jaarlijksche Leden:Vergadering 

6 lVlei, 's avonds te 9 uur in 't Gebouw der Warme Spij sllitdecling. 

De herdenking van den \,yitten Lotusdag zal plaats hebben 's avonds te 
half negen op huize " \,yestervcld" te 's Graveland. Leden uit omliggende 
plaatsen zullen zeer welkom zij n, indien zij lust hebben dien dag met de 
leden der Hilversumsche loge samen te h erdenkcn. 

Op dcn Cursus van Zaterdagavond wordt sinds eenigen tijd "Oude 
\ Vij sheid" b ehandeld in plaats van "Ontwikkeling van het Bewustzijn". 

NI]MEEGSCHE LOGE. 
Studieklassen. 

Voor Leden. 
T en huize van den Heer Bleckmann, Graadt van Roggenstraat 18 

Mei 3, n.m . 2 3/ 4 uur, "Theosofie in het moderne 
Gedachteleven. A. Terwiel. 

" 10, n.m. 2 3/ 4 uur, "Esoterisch Christendom" Mevr. Bleckmann. 
" 17,,, " id. id. 
" 24,,, " "id. id. 
Ten huize van den Heer Van Dam, Barbarossastraat 87, 

Mei, des Donderdags n .m. 8 uur, "Ontwikkeling 
van h et Bewustzijn" . . A. Terwiel. 

Voor Belangstellmdm: 
Mei, des \ Voensdags en Zaterdags n.m. 61/ 2 uur 

Annastraat 62, "Schets der Theosofie". Mej. Burgdorffer. 

Vraagmiddagen. 
Mei; des Maandags n.m. 3 uur. Mevr. Bleckmann. 

ROTTERDAMSCHE LOGE. 
Voordrachten. 

Voorloopig worden geen voordrachten meer gehouden met het oog 
op de zomermaanden. Met September echter zull en de voordrachten 
weder een aanvang nemen. 

D e aangekondigde voordracht van Mevrouw M. J. Vermeulen over 
"Zoroaster en de Zend-Avesta", die op Woensdag 12 April zou p laats 
h ebben, kon wegens ziekte van de spreekster niet doorgaan. 
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In haar plaats hield echter de Heer W. L. van Vlaardingen een 
voordracht over "Reiniging" voor een goed gevulde zaal. 

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd ruim gebruik 
gemaakt, terwij l verschillende boeken verkocht werden. 

Witte Lotusdag. 
De leden worden verzocht op Maandag 8 Mei, 's avonds 8 uur pre

cies zich in de zaal te bevinden. 
Zij die eventueel bloemen tot versiering d~r zaal wel!schen te zenden, 

worden herinnerd, dat deze gaarne door Mej. TenvIel lil ontvangst wor
den genomen, alsmede bijdragen in geld tot het koopen van bloemen. 

Aangezien. sommige leden het biljet? hun toegezOl~den met de circu
laire van I April 1.1. omtrent de geldmiddelen, nog met mgevuld. terug
zonden aan den Penningmeester, wordt hun beleefd verzocht dit hefst 
onmiddellijk alsnog te doen. 

UTRECHTSCHE LOGE. 
8 Mei. Witte Lotusdag. 
Hiermede treedt de Loge haar zomer-rllsttijd in. 

5 Mei. 

8 " 
12 " 

'9 " 
26 " 

WAHANA-LOGE, AMSTERDAM. 

Lezingen in Mei 1905, Alberdingk Thijmstraat 32 • 

EIken Vrijdagavond 8 uur. 
" Theosofie en Christendom" . . . . J. C. H. \Vilhelmi. 
"r-Vitte Lotltsdag" (alleen voor leden) 's avo 8 uur. 
"Goed en Kwaad" . . . . . . . Mevr. Jas. Spoor. 
"Cirkels". . . . . lVlej. Ré Levie. 
" Iets over Astrologie" . . . H. J. van GinkeI. 

Toegang voor Zeae1l ell belallgstelZendm. 

Studie=Klassen. 
Maandagavond 
Dinsdagavond 
Zaterdagavond 

8 uur, "De Oude Wijsheio". . . 
8 ,, "De Mensch en zijn Lichamen" 
8 , "De Geheime Leer" . 

J. W. Lenobel. 
Mej. Joh. Wijnstok. 
Mej. Joh. Wijnstok. 

Zondagmorgen 
Zondagmiddag 

Boekerij=Avond. 
EIken Vrijdagavond van 8-10 uur. 

Lotuskring voor Kinderen. 
10-1 I uur (voor jonge kinderen). 
2 1/,-3 1/. uur (voor grooteren). 

BUITENLAND. 
DE REIS VAN DEN HEER LEADBEATER. 

(Vervolg- van blz. 6I.) 
In Augustus, wanneer de hitte daar zeer groot is, werde:l 

geen lezingen gehouden en verbleef de heer Leadbeater bUl
ten bij een welbekend lid der Vereeniging. 
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Einde September was hij weder te Chicago en presideerde 
de Jaarvergadering waar hij zeer belangwekkende mededee
lingen over zijn reis deed en de leden op het hart drukte 
zich te bekwamen voor het wijder bekend maken der Theo
sofische denkbeelden welke zoo veel dieper gaan en hooger 
staan dan de tallooze kleine "gelooven" welke in Amerika 
zoo overvloedig worden aangetroffen. Wij ontleenen aan zijn 
toespraak het volgende: 

"Sinds ik laatst tot u sprak in Chicago, heb ik duizende mijlen 
rondgereisd in dit land en ik kan u verzekeren dat een 
wonderbaarlijke golf van Theosofisch voelen door dit land 
gaat. Aan alle kanten is groei sinds ik dit land drie jaar 
geleden bezocht. Al was op sommige plaatsen het aantal 
toehoorders niet grooter dan destijds, in de meeste plaatsen 
was hun aantal twee- drie- ja viermaal zoo groot en was de 
belangstelling bizonder treffend. Ik heb gevallen gezien dat 
lieden naar een lezing wilden gaan en twee uren tevoren op 
de stoep gingen zitten om zeker te zijn van een plaats. Ik 
heb gezien dat in een zaal, die acht honderd lieden bevatten 
kan, elf honderd vergaderd waren, Zondag aan Zondag, alleen 
om over Theosofie te hooren spreken. Op betrekkelijk kleine 
plaatsen kwamen thans zes en zeven honderd menschen naar 
een lezing tegen vroeger driehonderd. Er bestaat waarlijk een 
wonderbaarlijke verandering. Dat is het werk geweest der Theo
sofische Vereeniging. Het is te danken aan de gedachte
trillingen over deze onderwerpen". 

Het einde van het jaar werd besteed aan het bezoeken 
van steden aan de Groote Meeren, als Buffalo, Toronto, Cleve
land. De laatste weken werden in Boston doorgebracht waar de 
lezingen weder druk werden bezocht. 

Hij verliet Amerika met de aangenaamste herinneringen 
aan zijn verblijf en zeker kan hij met de meeste voldoening 
op zijn reis terugzien. Waarlijk het is een groot voorrecht 
voor onze Amerikaansche broeders dat zij onzen grooten pro
pagandist zoo langen tijd in hun midden hebben gehad. 

De reis van Amerika naar de Sandwich Eilanden was zeer 
stormachtig zoodat de aankomst in Honolulu eerst tegen het einde 
van de maand Januari plaats had. Het verblijf aldaar duurde 
ruim twee maanden, en gedurende dien tijd werden verschillende 
openbare lezingen en vele Loge-bijeenkomsten gehouden. 

Te Honolulu zijn twee Loges, één van inlanders en eene 
van blanken. Voor de eerste werd de lezing in het Hawaï-dia
lekt vertaald door den president van de Loge, en kransen 
van geele bloemen werden den heer Leadbeater omgehangen, 
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een oud gebruik onder de Hawaï-inlanders, aldus eerden zij 
in vroegere tijden hunne hoofden en koningen. 

Alvorens de eilanden op 9 Februari te verlaten gaf de 
heer Leadbeater voor een groot aantal hoorders zijn lezing over 
"Gedachtevormen" door lichtbeelden opgeluisterd. Deze lezing 
veroorzaakte groote belangstelling daar een tooverlantaarn een 
zeer ongewoon iets op de Eilanden is, en de eenige andere 
die in het bezit van een zendeling was, was veel minder mooi. 

De overtocht naar Nieuw-Zeeland kenmerkte zich door 
zeer mooi en kalm weder en de heer Leadbeater en zijn 
beide metgezellen gebruikten dien tijd voor het beantwoorden 
van een groot aantal brieven en het verzenden van vele 
tijdschri ftartikelen. 

Den 20en Februari werd Auckland op Nieuw-Zeeland 
bereikt waar zijn verblijf zich over twee maanden uitstrekte 
en waar gedurende dien tijd volgens den syllabus, tien steden 
bezocht werden. Reeds hoorden wij van een aantal openbare 
lezingen, die vele menschen trokken, zelfs moesten velen 
bij de eerste lezing geweigerd worden daar een kwartier van 
te voren zelfs geen staanplaats meer te krijgen was. 

De heer Leadbeater hoopt den 2gen April het vaste land 
van Australië te Sydney te bereiken waar hij vijf weken denkt 
te blijven. De tournee daar zal de zomer en herfst maanden 
in beslag nemen terwijl hij van plan is in het einde van 
November scheep te gaan naar Engelsch Indië, waar hij in 
tijds hoopt aan te komen ten einde de ]aarlijksche samenkomst 
van de Vereeniging te Adyar in December van dit jaar bij 
te wonen. Ook bestaat het plan in het begin van het vol· 
gende jaar door Indië te reizen, zoodat de heer Leadbeater 
tenminste twaalf maanden aanhoudend en onafgebroken werk 
voor zich heeft, terwille van de Theosofie en de Vereeniging 
die hem zoo zeer ter harte gaat. 

BOEKENTAFEL. 
"Het Voorbestaan der menschelijke persoonlijkheid na den 

dood". Assen, 1905, door Prof A. Bruining. 
"Spinoza, sein Leben und seine Lehre". Stllttgrat, 1904, I, 

van J. Freudenthal. 
In Onze Eeuw "Indische Asceten", door Prof. J. S. Speyer. 
VINCENT SMITH, An early History of India, 1904. 

Prof. R. GARBE, Bhagavad Gîtà, 1905, Inleiding (over ver
band van de Bh. G. en den Sàmkhya) en Duitsche vertaling. 

79 

INGEZONDEN STUKKEN. 

Een maand geled~n waren de lezers van dit tijdschrift _ 
de meeste hunner 111 gedachte - in de leeskamer der Af
d~eling aan het rond.kijke~. Indien ze nu weer op den Amstel
diJk komen en dat hefst 111 hun grofstoffelijk lichaam, zien ze 
o. a. dat er e~n honderd boeken bijgekomen zijn, voornamelijk 
over astrologie en over Egypte, die door een der leden _ . wie 
mag het wel zijn? - in bruikleen zijn afgestaan. Aan hem 
behooren ook de twee rellzen-boekdeelen op de kleine tafel 
vóór het raam en die alleen reeds een reis naar de bibliotheek 
waard zijn omdat ze door hun reproductie in kleuren van 
het .z. g. Egyptische B~ek der Dooden ons een uitwendig, 
dat IS. waar, maar. toch m zoo verre getrouwen volledig beeld 
van dit boek ~~ hever van den Papyrus van Ani enz. geven. 

Dankbaar zIJn de boeken te vermelden die gedurende 
?e l~atste ~eken door eenige leden geschonken zijn. Dat 
Ik met al dIe boeken opnoem zullen zij, die ze ons afston
den, . mij wel niet euvel duiden. De geschriften van 
Flavlus Joseplzus en van Egesippus staan thans in een hol
landschc uitgave van twee eeuwen her ten dienste der lezers. 
Over Arabië vinden zij drie kwartijnen door JViebulzr voor 
ruim honderd jaren geschreven. Tz"tsz"lzglz's bijzonderheden van 
Japan (1824) verdienen . reeds dat wij die twee deelen in de 
l:~nd nemen om ?e. uit de hand gekleurde teekeningen, zoo 
fiJn ~n zoo moOI. 1Tl kleuren tegenstelling. Dan is er Pjlei. 
de~er s GeschIedems van den godsdienst (2 dIn. 1872); Figu
zer s La terre avant Ie déluge (1883); Clzarubel's the degrees 
of the Zodlac symbolised (1898); Lzliall Wlzitillg's De 
schoone wereld (1904); Bizagavàn Dàs, the science of peace 
(190~!. Een bonte rij, zooals gij ziet, maar geen boek was 
er biJ, ook onder de niet genoemde, of er was tevens een 
plaatsje waar het tot dusver gemist werd. Dit geldt ook van 
het laatst ontvangene: '.I. Ruskin's Modern painters in zes ver
luchte kwarto deelen. Kom het eens zien, blader, lees er eens 
I~. Over 101 zee: uiteenloopende onderwerpen zult gij er in 
vmden den arbeid van een denker. Een boek is het kleed 
van een geestelijke wereld, schreef mij de schenkster en dat 
kan zeker van dit boek gezegd worden. 

DENIER V. D. GON. 
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