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OFFICIEEL GEDEELTE. 

De Algemeene Sekretaris brengt ter kennis der leden dat 
het nog maar al te vaak voorkomt dat men hem onkundig 
laat van verandering van adres. Hierdoor onstaat noodzakelijk 
verwarring in de administratie en bezorgt hem veel last en 
moeite. 

Dringend verzoekt hij dus aan alle leden eventueele adres
veranderingen hem rechtstreeks toe te zenden. 

De Alg. Sekretaris, 
W. B. FRICKE. 

LOGEWERK. 
De redac tie verzoekt den Sekretarissen der verschillende Loges haar 

geregel d op de hoogte te houden van de voordrachten en stu d ieklassen 
welke in de komende maand zullen gehouden worden en tevens alle 
voorvallen in het leven der Loge te vermelden welke zonder bezwaar ter 
algemeene kennis gebracht kunnen worden. 

De redactie zal er voorts prijs op stellell de medecleelingen in zulk 
een vorm te ontvangen dat zij dadelij k kunnen worden afgedrukt en wel 
niet later dan den 20sten van elke maand. 

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

Alleen voor Ledt!1l. ' 

3 Oct. "De vVedänta" Dr. J. W. Boissevain 
10 

" 
" H et Theosofisch Godsbegrip" . Dr. M. H. J. Sehoenmaekers. 

17 "Karlua" Mevr. C. Knauff-Gruntke. 
24 " 

"Het zegel der Theosofische 
Vereeniging" Mr. A. G. Vreede. 

3 1 ,. Openbare voordracht in het 
Nutsgebouw . A. J. Faulding (Engeland). 



v 01)1' Ledm: 
Maandagavond 8 uur, 
\Voensdagavond 8 " 
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Studie=Klassen. 

"De Groei der Ziel" . 
"Esoterisch Boeddhis-
n1 C" 

Donderdagavond 811• uur "Gedachtekracht" 
Zaterdagavond 8 ,," De Geheime Leer". 

(eind October). 

Voor 1tiet-LedC/l en ooI,; Ledell: 
\Voel)sdagmiddag 2 1/ 2 uur "Oude Wijsh eid" 
Vrijdagavond 8 uur "Sch ets der Theo

sofie" 

Voor Ledm en 1tict~ Ledm : 
Maandagavond 8 uur "Een Studie over 

h et Bewustzijn" . 

Donderdagavo nd 8 uur "Oude \ Vijsheicl" 

Vrijdagmiddag 3 uur "Esoterisch 
clhismc" . 

Boecl-

Woensdag (tc beginnen 4 October) 4 uur en 

W. 13. Fricke. 

Dr. W. H. Denierv. d. Gon. 
A. M. v. d. Voort. 
Mevr. E. \Vindust. 

. Mevr. C. M. Perk-Joosten . 

Mevr. C. M. Perk~Joosten. 

Dr. J. W. Boissevain, 
Tesselschadestraat 4. 

Mevr. M. C. V. Godcfroy, 
KOllinginneweg 89. 

Mevr. H. Cnoop Koop
mans-Wallcr, 

Anna Vondelstraat Ia. 

8 uur Cu rsus in het Engelscll Mej uffr. C. Strcubel. 

LOGE DEN HAAG. 
DE RUYTERSTRAAT 67. 

Voordrachten. 
9 Oct. "Berast Theosofie op gezag?" DI. \V. H. Denier vall der Gon. 

23 " "Cirkels". Mej. Ré Levie. 
T oegankelij k voor leden en introducés. 
De Heer Mr. J. D . van Ketwich Verschullr is benoemd tot Bibliothecaris 

en houdt in het Logcgehouw zitting lo t het uilleenen en teru gontvangen 
van boeken clken \Voensdag van 41/4- 51/4 uur en clkcn Zaterdag van 
7- 8 uur. 

De nieuwe catalogus der bibliotheek is verschenen en is tegen b et<tling 
van 15 cts. bij den Bibliothecaris verkrij gb aar. 

HAARLEMSCHE LOGE. 
Op Maandag 18 September werd 's avonds een gezellige 

bijeenkomst gehouden tot opening der winterwerkzaamheden, 
alwaar onderling werden vastgesteld en-ingedeeld de studieklas
sen voor den a.s. winter. Hoewel de opkomst grooter had kunnen 
zijn heerschte er een zeer aangename toon en werd de avond 
gezellig doorgebracht, opgeluisterd door eenige muzieknummers 
en voordracht, welwillend door eenige leden ten gehoore gegeven. 

Voordracht. 
I I Oct. "Karma" . Mevr. C. Knauff- Gruntke. 
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Studie=Klassen. 
O. L. V. 

Donderdagavon d 81/ 2 uur, Kinderhuisvest 7, 
"Esoterisch Boeddhisme". Mevr. 1\1. E. Deutschbein. 

Vrijdagmiddag 2 uur, Kinderhuisvest 7, "De 
Oude Wijsheid" . 

Vrijdagavond 8 uur, N. Gracht 58, " In d en 
Buitenh of" . 

Zaterdagavond 71/2-9 1/ , uur, Rippcrdastraat 7, 

" 
M. E. Dcutschbein. 

Joh. Op 't Einde. 

Engelsche Cursus . Mej. R. Levie . 
Zondag morgen 10- - 12 uur. Kenaustraat 2, 

Lotus klasse . R . Lensselink. 
De Boekerij is geopend Maandagavond van 81/ 2 - 9'/, uur in het 

gebouw der Loge Kenaustraat 2 . 

HELDERSCHE LOGE. 

Voordrachten. 

October 8. "Karma-Yoga". J. Edens. 
" 29. "Innerlijke Strijd" T . van Zuylen. 

in het Lokaal Sluisdijkstraat 54, 's morgens 10 uur. 

Er zullen geen lijsten van voordrachten meer worden gedrukt, daar 
ieder lid toch de "Theosofische Beweging" ontvangt. De cursus begint in 
Novemb er en zal in de plaatselijke bladen geannonceerd worden. Met 
I Janu ari zullen geen vaste lezingen meer word en gehouden, doch wordt 
een studiegroep gevormd, waarvan elk lid, op de beurt, de leiding op 
zich neemt en waarvoor een Theosofisch boek, zal worden gekozen . 

HIL VERSUMSCHE LOGE. 

De voordrachten en studieklassen zullen eerst in het laatste gedeelte 
der maand aanvangen en zijn nog niet definitief vastgesteld. 

LELDSCHE LOGE. 

Voordrachten. 

. Te houden Jan van Goijenkade Ib, des avonds 8 uur. 
18 Oct. "De Theosofie een Behoefte voor den tegen-

\Voordigen T ijd" . . J. v. Manen. 
(Openbare Voordracht in de Nuts-zaal, S~eenschuur.) 

7 Nov. " Toestanden in Kama Loka" F. \V. F ilarski. 
28 " "Het Verleden en de Toekomst van het 

Menschelijk Ras" . J. Polak. 
Eiken Dinsdagavond 7-8 uur gelegenheid tot het verkrijgen van 

inlichtingen omtrent Theosofie, Jan v. Go ij enkade Ib. 
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Voorloopige lijst der Cursussen. 
Woensdag 3-4 uur, "Oude Wijsheid". 

" 7' /.- 8'/2 " bij genoegzame deelname over "Natuurkunde". 
" 8'/.-9 1/,,, "Esoterisch Christendom". 

Donderd. 41/2- 51/. " "\NiH, Desire and Emotion". 
Indien gewenscht, een cursus voor belangstellenden over "De dood -

en daarna?" EIken Dinsdagavond van 8- 91/ " uur samenkomst van leden 
en oudere belangstellenden waarop hetzij een vraag uit "Extracts of the 
Váhan" hetzij iets anders behandeld zal worden. 

ROTTERDAMSCHE LOGE. 
Voordrachteri 

in het gebouw der Loge, I3ellevoystraat 
October 4. "Goed en Kwaad" 

83, 8 uur 's avonds. 
Mevrouw J. Spoor. 

" 13. "De Meester van het \Vesten" . 
" 

E . Windust. 
" 22 (ro l / . uur's morgens). 'lHet Maatschap-

pelijk Vraagstuk en de Theosofie". Chr. J. Schuver. 

Lotuskring. 
Wegens ongesteldheid van Mcjuff. A. C. Keen, zal Mejuff. E. J. Klein 

voortaan elken Zondag deze nuttige Kring leiden. 

Studieclubs. 
Zondagmorgen 10 uur. " Algemeene Theosofische 

Onderwerpen". (In te leiden door verschillende Leden). 
Maandagavond 8 uur. "De Oude Vvijsheid".. J. A. J. vall Dijk. 

DInsdagavond 8 uur. Eerstbeginnenden en be- Mej. M. Terwiel :;' 
langstellenden. " L. F. G. Joret. 

Woesdagavoncl 8 uur. "Esoterische Wijsbegeerte" \V. L. v. Vlaardingen. 
Donderdagávond 8 uur. Studie Engelsche taal} 

TheosophicalManuals Mej. A. C. Keen. 
Vrijdagavond 8 uur. Theosofische Handboekjes J. A. T enviel. 

UTRECHTSCHE LOGE. 

9 Oct. "Evolutie" . 
23 " 

Voordrachten. 

Studie=Klassen. 

Mej. C. W. Dijkgraaf. 
" E. Slotboom. 

2, 16 en 30 Oct. 8 - 10 uur. " De Groei van de Ziel" :\lr. Ph. G. H. Dop. 
I I " 25 " 7- 8 uur. Cursus voor belangst.: Mej. C. W. Dijkgraaf. 
r r " 25 " 81/,-91/. uur. Cursus voor ledell "c. \V. Dijkgraaf. 
4 " 18 " 8 - 10 uur Ledenbijeenkomst tcr bespreking van algemeene 

Theosofische ondenverpen. 
Maandags 7-7"/4 uur Vraagavond. 
Zondags 2 - 3 uur Lotuskring . Mej . Entrop. 
Boekerij, Zonstraat 18, geopend des Dinsclags van 7- 9 uur. 
In dank ontvangen van een lid voor de kas der Loge f 15. 
Voor de Bibliotheek f 10. 
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ZWOLSCHE LOGE. 
Het programma van werkzaamheden voor den winter is nog niet geheel 

vastgesteld. Waarschijnlijk zal de heer A. ter Wiel eene veertiendaagsche 
studie-klasse leiden te Zwolle, onderwerp "de oude Wijsheid" en eene 
dito te Kampen, onderwerp "Esoterisch Christendom" voor leden en 
belangstellenden, benevens maandelijksche voordrachten over verschil
lende onderwerpen, uitsluitend voor leden. 

Tevens zal er in Zwolle door een der leden een cursus gehouden 
worden voor belangstellenden, die nog weinig van Theosofie hoorden. 

WAHANA-LOGE. 
ALBERDINGK THI]MSTRAAT 32, AMSTERDAM. 

Programma van Werkzaamheden. 
Zondag: v.m. 10-11 en n.m. 2-3 uur Lotuskring. 
Maandag: 's avo 8-9'/. uur Studieklasse." De Oude 

Wijsheid" . ,J. W. Le Nobel. 
Woensdag: 's avo 8-10 uur Boekerij-avond voor 

Leden en Belangstellenden A. H. J. M. Schreurs. 
Donderdag: 's avo 8-91/, uur Studieklasse. "De 

Zeven Beginselen". F. Zwolla. 
Vrijdag: 's avo 8-10 uur Lezingen voor leden en geïntraduceerden. 
Zaterdag: 's avo 8-10 uur Studieklasse. "De Ge-

6 Oct. 
13 Oct. 
20 Oct. 

heime Leer" . Mej. J. Wijnstok. 

Voordrachten. 
"De Akasische Beelden". , 
"Iets over het vormen der Gedachten" 
"Onzichtbare Helpers en Draomen" 

Joh. V. Maanen. 
Joh. v. Eeden-Nierhoff. 
Mevr. C. E. Knauff-

Gruntke. 
27 Oct. "Vrede". W. F. Gruntke. 

N.B. Leden en belangstellenden worden erop attent gemaakt dat de 
boekerij avond voortaan is op Woensdag, 's avo 8-10 uur. 

Nederlandsch=lndië. 
Men moge het den assistent-secretaris voor N.r. niet al te 

zeer ten kwade duiden, dat hij met het vervolg van het ver
slag over zijn reis en den toestand der Indische Loges zoo laat 
komt aanzetten. Evenmin als den anderen werkers hier in 
Indië is het hem gegeven, àl zijn tijd voor de Theosofische 
beweging te kunnen besteden -' en juist in de nu afgeloopen 
paar maanden was hem zulks het minst mogelijk. 

Dit als verontschuldiging - niet als klacht; want over het 
geheel is hij er wat beschikbaren tijd betreft beter aan toe 
dan de meeste anderen, die hier in de Theosofische beweging 
actief optreden: het feit al, dat hij een tournée langs de 
verschillende bewegingsmiddelpunten kon maken, bewijst dit. 
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Djocja. Eindigde ik mijn vorige inzending met een en 
ander over de Buitenzorgsche Loge te melden - nu is in de 
volgorde der reisroute Djocja aan de beurt, waar de loge in 
hoofdzaak uit inlandsche leden bestaat. 

Een hunner stelde zijn huis beschikbaar tot het houden van 
een vraagavond, die zeer druk werd bezocht. Jammer genoeg 
is de assistent-secretaris het Maleisch en Javaansch niet ge
noegzaam machtig om zich over niet-alledaagsche onderwerpen 
als hier besproken werden verstaanbaar uit te drukken. De 
heeren Van Bergen en Raden Irawan (resp . secretaris en 
president der Loge) maakten het onderhoud met de leden en 
belangstellenden mogelijk door de vragen en antwoorden uit 
de inlandsche talen in het Hollandsch en omgekeerd te vertolken. 

Juist doordat de meerderheid der leden tot de Javaansche 
bevolking behoort, neemt de Djocja-Loge in de Theosofische 
beweging een bijzondere plaats in: zij is het eerst ontkie
mende zaadje, door die beweging in de inlandsche wereld 
geplant. En daar het werkelijk pas heel even begint te ont
kiemen, is er nog weinig van te zeggen. Met belangstelling 
wordt de groei ervan gadegeslagen en gehoopt wordt, dat het 
levensvatbaarheid zal toonen en een sterke plant met vaste 
wortels en vertakkingen over geheel Insulinde worden zal. 

Te Semarang was de Loge - de oudste hier in Indië -
meer dan een jaar in pralaya geweest. Doch in den laatsten 
tijd was het ledental te Semarang zelf door overplaatsingen 
van oude en toetreding van nieuwe leden weder met goede 
krachten aangevuld. Zoo kon een geanimeerde bijeenkomst 
worden gehouden, waar tot nieuwe werkzaamheid werd besloten. 

Van deze Loge zal ik - liever dan over het in sluimer 
doorgebrachte afgeloopen jaar - een en ander vertellen over 
de wijze, waarop in de jongstverloopen weken die plannen 
werden uitgevoerd 

Er hebben in het logeleven groote veranderingen plaats gehad! 
De herboren Loge heeft vol vuur er naar gestreefd, hare 

oude plaats van "eerste" Indische loge weder in te nemen en 
dat is haar door flinke maatregelen dan ook gelukt: zij is nu 
de eerste loge in Indië, die in een ágm gebouw is gevestigd. 

Hiervoor is een ruim paviljoen gehuurd op Karangtoeri. 
Bestaande uit drie kamers, geheel vrij gelegen, nagenoeg in 
het centrum van het bewoonde gedeelte van Semarang, doet 
dat paviljoen zich voor als een uitstekend gebouwtje om de 
Semarangsche Loge, hare bibliotheek enz. erin te vestigen. 
Het is gemeubileerd door die Loge en voor de leden 
opengesteld voor het houden van voordrachten en studie-
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bijeenkomsten en als leeszaal gedurende den geheel en dag 
en eventueel ook 's avonds. 

E en . mandoer is aangesteld voor het onderhoud van het 
paviljoen, het innen van quitanties en andere werkzaamheden 
voor de Loge. 

Het bestuur is uitgebreid en nu aldus samengesteld: 
President: H. A. BENJAMINS. 
Secretaris: E . F. WINCKEL. 
Penningmeester: C. WOLDRINGH. 
Bibliothecaris: J. H. FRANçors. 

En voor het logeleven het meest belangrijke: eene studie
klasse onder de degelijke leiding van den heer v. d. Broek, 
die sedert kort in Semarang metterwoon is gevestigd, komt 
nu tweemaal per maand bijeen. 

Zoo is de Semarangsche Loge dan nu weer in volle actie. 

Van Soerabaia blijft nu ten slotte nog wat te melden over. 
Daar schrijver dezes het leven der Soerabaia-Loge van de op
richting in Mei 1903 af als secretaris heeft medegemaakt, kent 
hij haar geschiedenis en haar toestand door en door. Om 
nu het gevaar te vermijden van door die nadere bekendheid 
allicht te uitvoerig te worden, zal ik er maar heel weinig van zeggen. 

Naar het ledental, dat bijna zestig bedraagt, is zij de grootste 
der Indische loges; ongeveer de helft van dit getal woont 
in Soerabaia zelf, waar een studieklasse over de "De Oude 
Wijsheid" de leden vaak bijeenbrengt. De leiding dier studie
klasse heeft sedert kort Mej. von Wolzogen Kühr welwillend 
op zich genomen. 

Bovendien hebben clubjes leden dezer Loge te Djambang 
en te Trenggalek studieklassen gevormd. 

Een flinke bibliotheek en een welvoorzien leesgezelschap, 
waarvan veel gebruik wordt gemaakt, behooren tot de goede 
hulpmiddelen, waarmede in deze Loge wordt gewerkt. 

Niet om ook haar tot die hulpmiddelen te rekenen - maar 
alleen omdat ik ook bij de andere loges opgave deed van het 
bestuur - vermeld ik nog, dat mevrouw Steinbuch presidente 
dezer loge is; als penningmeester fungeert de heer F. Th. Stein
bueh, en als secretaris: 

SOERABAIA, 15 Aug. 1905. c. J. VAN VLIET. 
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BUITENLAND. 

Het laatste Europesclte Congres. Eenige der Theosofische 
tijdschriften geven eigen indrukken of die van de algemeene 
pers over dit congres. 't Meerendeel der verslagen is zeer gunstig 
en veelal wordt gezegd dat het evengoed als het vorige te 
Amsterdam geslaagd is. "The Vàhan" van September deelt 
iets uit enkele Engelsche bladen mede. Een correspondent, 
de grappenmaker van de bende, maakte een woordspeling op 
"~aking b?th ends. mee~ (~eat)" wat dan ongeveer zeggen 
WI~ dat wie de belde e 111 dJ es aan elkander knoopt, zuinig 
hU\sho~dt, vleesch moet eten. Hij gaf ook een gedicht op het 
vegetansme, waarvan het meest treffende is dat men evenals 
mevrouw Besant - want op haar wordt allerblijkbaarst ge
doeld - een rustig leventje moet leiden . Een ander schreef 
boven zijn verslag: "Theosofische onzin". 

Doch dit was uitzondering. Genoegzaam is gebleken dat de 
Theosofie begint beschouwd te worden als een zeer ernstige -
zij het wellicht onjuiste - levensbeschouwing terwijl onder 
de verslaggevers over het congres en hen die van mevrouw 
B.esan~ een bijzonder onderhoud verkregen zeer weinige waren 
dIe zIch verbeeldden dat van speculatie op 's menschen zin 
voor het geheimzinnige sprake was. 

T ot hetzelfde onderwerp behoort ook wat Tlte Vàhau ver
volgens mededeelt over het gild van St. Michaël. 

Herinneren wij ons wat wij dezen zomer te Londen op de 
Kunst-tentoonstelling gezien hebben of althans lazen in het 
verslag van den heer ZwoIlo, voorkomende in No. 8 van dit 
tijdschrift. Het "Artificers Guild" en eenige leden van "St. 
Mahèl Workshop" - welke beide vereenigingen op die ten
toonstelling mooie inzendingen hadden -- hebben zich aaneen
gesloten waartoe het congres de aan leiding gegeven heeft. De 
nieuwe Vereeniging is eenerzijds een bedrijf, anderzijds heeft 
zij het hooge doel het leven der menschen reiner en beter 
te maken, het goddelijke in ons tot openbaring te brengen. 
Aan de voortbrengers maar evenzeer aan de gebruikers wordt 
gedacht. In allen wil het gild de geestelijke, de verstandelijke 
en de stoffelijke zijde van hun natuur ontwikkelen. Het wenscht 
den mensch nader tot den grond te brengen; groepen van 
menschen te vormen die zooveel mogelijk zelf in al hun be
hoeften voorzien; de weelde te keeren en den arbeid te ver
edelen ~oodat op nieuw scheppende kunst ontsta en wij door 
den slUler van stof de scheppende kracht zien. 
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INGEZONDEN STUKKEN. 

BRIEVEN UIT DE BIBLIOTHEEK 1. 

Ook ditmaal kan ik roemen op uitbreiding van de boekerij 
door geschenken. Maier .. Geschiedenis der kruistochten (1783) ; 
Het NiezmJe Testa1lIeltt, met inleiding en aanteekeningen (1868) ; 
een aardig werkje van Hartoglz HCJ1s v. Z. over den oorsprong 
der godsdienstige denkbeelden (1883); Eelt halve eeuw (premie 
van het Nieuws van den Dag (1898); Ritter et PrellC1': His
toria philosophiae Graecae (1898); een paar Duitsche werken 
van P. van Dijk (VenIs) over de vier Evangeliën (1897 en 
1902); Dr. Scltoeltmaekcrs: Christendom en dogma (1903); 
Das Buc/z der Büclter, Aphorismen der Welt-Literatur (wan
neer ik nu en dan geleerde aanhalingen geef moeten de lezers 
hiet denken dat ik die uit dit boek haal); Lic. H. Hackmml1l 
Vom Omi bis Bhamo, Wande run gen an den Grenzen von 
China, Tibet und Birma (1905); een Engelsch Regeerings
verslag over Tibet (1905); een verzameling Engelsche boekjes 
circulaires enz. in één band uit de jaren 1894 en 1895, waar
onder enkele die moeilijk meer te krijgen zijn en die te zamen 
een groote waarde hebben voor de geschiedenis onzer Ver
eeniging in een tijdperk van strijd en zuivering, en ten slotte 
een twaalftal werken van de redactie van Tlteosophia, welke door 
haar als recensie-exemplaren ontvangen werden. 

Jammer dat betrekkelijk nog kort geleden de redacteuren 
van Theosophia te weinig reden hadden om zich de vraag te 
stellen of ter bespreking· ontvangen boeken niet veel mee.r 
nut zouden doen wanneer ze in de boekerij der AfdeeJing 
dan, zooals veelal het geval was, in de boekenkast van den 
aankondigér van het boek te land kwamen. Het getal Theo
sofische en andere boeken van eenige jaren her die thans in 
de boekerij gemist worden zou dan geringer zijn geweest, want 
het blijkt dat vele die een boek ter recensie ontvangen het 
gaarne voor een heel . wat meer algemeen, voor een ruimer 
belang dan het hunne afstaan. 

"Amsterdam moet niet alles .hebben" zeide laatst iemand. 
Juist, 'maar onze boekerij is niet Amsterdam, - de Amster
damsche Loge heeft haar eigen bibliotheek, waaruit trouwens 
vele leden buiten Amsterdam boeken lezen, - ze is voor 
Nederland en klein, doch toenemend is het getal leden onzer 
Vereeniging en niet-leden die niet minder buiten dan in de 
hoofdstad wonen en van de bibliotheek gebruik maken. Doch 
toenemend is ook het aantal aanvragen om boeken waaraan 
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ik in het geheel niet kan voldoen of althans zóó slecht dat 
de vrager beter doet met zijn voorgenomen studie niet te 
beginne~l. Verwacht ik ~e veel wanneer ik hoop door dit schrijven 
te bereiken dat een. flmk gedeelte van de vroegere recensie
exemplaren tot de dIepbedroefde aanwezige exemplaren zullen 
terug keeren? Toen ik voor eenigen tijd met Londen con'es
pondeerde ov~r het ten geschenke ontvangen der vele ons 
ontbrekende UItgaven van The Theosophical Publishing Society 
- wordende de Nederlandsche uitgaven door ons 0 p v e r
z ~ e k .gezond~n - werd mij in twee uitvoerige en uiterst 
vnendeltJke brieven o. a. gezegd dat immers Theosophia 
getrouw alle boeken ontvangen had. Een vette troost voorwaar. 

Tot d.usver. ben .. ik in geen en deele teleurgesteld in de 
verwachtmg die miJ een klein jaar geleden naar Amsterdam 
deed verhuizen. En tweehonderd boeken - doch deze ver
deeld over een groot aantal onderwerpen - zijn me sedert 
gebracht of toegezonden en onder deze boeken zijn er waarvan 
het afstand doen een opoffering was. En daarbij, bij velen is 
lust tot degelijke studie, ja tot jarenlange studie van een 
?nderdeel en schoon is de eenvoudige taak die mij daarbij 
IS ten deel gevallen. Die taak echter kan ik tot dusver te 
onvoldoende volbrengen, gebonden als ik ben, misschien wel 
het meest door eigen tekortkomingen, maar dan toch ook 
door gebrek aan de noodige boeken. Wanneer ik niet verder 
terugga dan de laatste drie of vier weken herinner ik me 
mijn . onmach~ om iets behoorlijks bijeentebrengen, ja soms 
om lets te vmden over alchemie, kabbala, magie in Egypte, 
den graaf van St. Germain, Pyth~goras, het Babism~, . . . . 
en zoo gaat het de eene maand voor, de andere na. Zelfs wanneer 
ik over een 10.000 werken beschikken kon, zou ik in de 
verste verte niet aan alle aanvragen kunnen voldoen zou ik 
tot menige studie, die ik gaarne ondernomen zag, niet kunnen 
aansporen, maar het feit dat niet alles wat ik zou wenschen 
b~reikbaar is heeft niets te maken met mijn lust en mijn 
pitcht. om alle krachten voor het verkrijgen van het bereik
bare 1I1tespannen. Zooveel weten de lezers wel van me -
ik .. maak er ten .minste lawaai genoeg voor - - dat boeken, 
miJ gebracht of gezonden, tot het opbrengen van een flinke 
geestelijke rente !j:ebracht zullen worden. "Je blijft maar aan 
h~t ~ankl~'ppen.'. IS ~at nog niet uit". Neen, dat is nog niet 
Ult, Ik bltJf vnjmoedig aan den gang, nu het gooiende over 
d~~en dan weer over genen boeg, omdat ik ook bij mezelf 
bhJf. aankloppen om in mijn middellijk aandeel in de diepere 
studie van anderen over belangrijke vraagstukken niet te ver-
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flauwen, studie die zoo broodnoodig is en omdat onze boekerij, 
hoe gebrekkig voorzien nog in bijna elke afdeeling en hoeveel 
tot dusver aan de stelselmatige beschrijving ontbreekt, van 
werkelijk nut begint te worden. Ze vergemakkelijkt reeds 
thans de studie, steunt haar, wekt haar op. 

En thans iets over het 'onderwerp van mijn vorig ingezon
den stuk: het vormen van studiegroepen, in de eerste plaats 
een voor de Symboliek. Ik ontving een enkel bewijs van aan
sporing en raad. · Maar waarom grepen zoo weinigen naar de 
pen? Indien ik nu eens niet begrepen had dat niet weinigen 
maar velen iets goeds in mijn geschrijf gevonden hebben, in
dien ik werkelijk een jongmensch was, waarvoor vele leden 
mij houden, en ik thans voor het eerst van mijn leven een 
oproeping tot samenwerking, een verzoek om hulp en raad 
tot anderen gericht had; zou ik dan niet moedeloos zijn ge
worden? Hoe kon men weten dat ik dit niet worden zou, dat 
ik - met ervaring in de mars - in de weinige zekerheid 
die ik verkregen heb voldoende waarborgen zie voor een goede 
toekomst? 

Het is hier de plaats niet om uit een brief waarin mij 
raad werd gegeven iets mede te deelen. Wel haal ik gaarne 
iets aan uit een schrijven van iemand die mij binnenkort zal 
komen opzoeken doch begreep dat een goed woord kort na 
het verschijpen van mijn oproeping tot me gericht mij wel 
aangenaam moest zijn en dat mijn kijk op de zaak door zijn 
inzichten en zijn wenschen niet anders dan verruimd zou worden. 

"Voorloopig wilde ik u zeggen, dat ik mij zeer in 't bijzonder 
interesseer voor symboliek . . . . U doet een prachtig werk 
wanneer U er in slaagt groepen van studeerenden te vormen 
vooral voor de kleinere plaatsen waar geen loges of centra 
bestaan. Daar moeten de menschen tot werken aangespoord 
worden en tot regelmatige studie in de gelegenheid gesteld. 
Een werkgroep die een bepaald veld van arbeid heèft is een 
houvast voor een alleenstaand lid, al was het maar dat hij 
er door briefwisseling mede in verbinding staat. Ieder lid 
onzer Vereeniging krijgt op den duur wel zijn "hobbie" waar
van hij graag alles weet en zal, al ziI hij nog zoo afgelegen, 
wakker· blijven, wanneer hij in contact staat met hen die 
evenals hij van die lijn 't naatje van de kous willen weten". 

Ik ontving van den heer L. /2.50, van mejuffrouw de H. 
/1 en van den heer v. L. /5 zoodat het fonds voor den aan
koop van werken over symboliek bedraagt /8.50. 

Ten slotte een derde onderwerp. Het negende verslag onzer 
Afdeeling komt juist in mijn handen. Een onzer kleinste 
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Loges deelt in haar verslag mede dat geldgebrek haar plaagt 
zoodat 0 . . a. van haar. bibliotheek die in achterlijken staat is 
weinig gebruik wordt gemaakt. 

Wanneer die Loge maar op de gedachte was gekomen, had 
zij een half jaar geleden mij wel geschreven of ik, die de Af
deelings-boekerij aan het ordenen ben en daarbij brutaal ge
noeg om van de leden boeken af te troggelen, geen dubbelen 
gevonden had die ik haar kon afstaan. 

Ik heb die gevonden maar deze boeken en wat ik verder 
links en rechts te pakken kon krijgen, het is alles reeds lang 
op aanvrage, of ook op een vingerwijzin'g van derden, naar zeer 
slecht voorziene bibliotheken of naar leden op onze voorposten 
verzonden. Ik heb alleen nog wat brochures en verder losse 
afleveringen van tijdschriften welke tot aanvulling kunnen 
dienen. Maar de Uitgevers-maatschappij heeft me wel eens een 
boek gegeven dat bijv. wat lang voor het uitstallingsraam had 
gelegen, ik heb zelf een stuk of wat van de beste theosofische 
werken en de omstandigheden maken dat ik enkele èlezer 
missen kan, op de begrooting der Afdeeling staat een kleine 
post voor verspreiding van ·lectuur en wanneer ik een beschei
den verzoek doe - de aanvragen zijn velen en dus is 'telkens 
niet veel te missen - krijg ik steeds iets los. 

Loges, wier boekerijen slecht voorzien zijn en die niet bij 
voortduring een beroep kunnen doen op de beurzen hunner 
leden, personen die in hun kring van propaganda-lectuur of 
ook wel van studieboeken een nuttig gebruik kunnen maken, 
allen die enkele nummers van tijdschriften - "Theosophia", 
"Review", "Vàhan" enz. - missen, zij die boeken voor bij
zondere studie willen ruilen tegen handboeken .... doen 
goed mij te schrijven. 't Moet al heel wonderlijk loop en of 
ik kan onmiddellijk of later aan een gedeelte van hun wen
schen voldoen. Dit zal mij des te beter gelukken naarmate ik 
voor deze bemoeiing den steun van een grooter aantal personen 
ontvang. Zijn er geen boeken die op uw levensbeschouwing, 
levenslust en arbeidskracht van graoten invloed zijn geweest 
eu wenscht gij die boeken niet in handen van tientallen en 
honderden? Wenscht gij het licht u geschonken, te doen 
schijnen wijd uit of het liever te houden onder de korenmaat? 
Help mij of liever laat het afgesproken zijn dat ik van nu 
af en op zoovele wijzen als mogelijk is de tusschenpersoon 
ben voor het brengen van boeken onder de oogen die er naar 
verlangen. 

DENIER V. D. GON. 


