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BINNENLAND.

MEVROUW WINDUST, thans weder uit het buitenland
teruggekeerd, verzoekt ons haar warmen dank over te brengen
aan allen, die haar gedurende hare ziekte blUken van belang
stelling hebben gegeven. Zij heeft die zeer gewaardeerd en
het spijt haar, ze niet persoonlijk te kunnen beantwoorden,
daar zij nog te zwak is om aan werken en correspondentie
te kunnen denken. Intusschen hoopt zij, zoodra zij weder
sterk genoeg zal zijn, alle ingekomen brieven, welke tot een
zeer groot aantal gestegen zijn, te beantwoorden en verzoekt
zij dus vriendelijk aan al degenen welke op antwoord wachten,
geduld te hebben tot zij in staat zal zijn haar werk te hervatten.

Wij vestigen de aandacht op het ing'ezonden stuk van
Dr. Denier v. d. Gon. Wanneer de leden zooveel mog'elijk
aan het daarin uitgedrukte plan medewerken zal een nuttig
werk voor de propaganda kunnen geschieden.

In de Jaarvergadering van Junij.l. is besloten een rubriek
te openen in de Beweging- tot het wisselen van gedachten
over de beste wijze van inrichting en leiding van studie
klassen. Het komt ons het beste voor deze rubriek in den
vorm van vragen en antwoorden te behandelen, d.w.z. dat
iemand die over dit punt iets te vragen heeft, de vraag-,
duidelijk en beknopt gesteld, aan de redactie zendt, die ze
dan in het eerstvolgend nummer bekend maakt. Een ieder
die meent op de vraag een antwoord te hebben, zendt ook
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LOGE\VERK.

Johan van Manen.
Mej. C. W. Dijkgraaf.

A. 1\1. v. d. Voort.
(te Halfweg).

Mevr. M. c.' V. Godefroy.
(Kolli1l.r;iJIIleweg 89).

idem." Oude Wijsheid
" Eene studie over

het Bewustzijn

LOGE "DEN HAAG".
DE RUYTERSTRAAT 67.

Lezingen.
8 Oct. De Geheime Leer (alleen 7JOOr ledm)

22 Theosofie .

Donderdagavond 8
Donderdagavond 8

\Voensdagmiddag 21/2 uur. Eene studie over
het Bewustzijn

ARNHEMSCHE LOGE.
Openingsbijeenkomst 29 September.
Begin der Loge-avonden 4 October.
Het boek: l!.I'Ilt stIldie over het Bewustzijn, dat behandeld wordt onder

leiding van den Heer P. van Walchren.
De Loge-avonden zullen iederen Donderdag ten 8 uur plaats hebben

ten huize van Mevrouw van Rijn, Pelsrijckestraat 14. .
Als er genoeg belangstellenden zijn zal er weer een Cursus geopend

\\'orden in de zaal van het Hotel l'omona, onder leiding van den Heer
1'. van \Valchren, iedere '4 dagee op een lJinsc1ag ten acht uur.

LOGE "DELFT".

Lotusklas.
Zondags van 121/4-11/4 voor kinderen van leden en niet-ledcn,

Amsteldijk 80.

In afwijking met de meeste Loges, naar ik meen, houdt men in Delft
ook des zomers voeling met elkaar. Een onderlinge club vergadert om
de twee of drie weken bij verschillende leden.

Dit jaar willen we trachten iets te weten te komen van de verschil
Iencle godsdiensten. Reeds zijn behandeld Brahmanisme-Brahmo Samaj

. en de godsdienst van Zoroaster. Omdat het plan nog al uitgebreid is
gaan we dezen winter met die club door. Zoodoende wil de Delftsche
Loge op eigen beenen leeren staan.

Het verslag van verleden jaar meldde, dat het werk in de Leidsche
en Delftsche Loges gedaan werd door studenten. In den afgeloopen
cursus is er door een paar studenten iets gedaan, door een enkele zeer
veel, maar in vergelijking met andere jaren is de bF.langstelling van den
kant cler studenten sterk dalend. .

Groote plannen voor den winter zijn er niet. viVat er precies gedaan
zal worden kan ik u nog niet melden, want op de vergadering uitge
schreven voor leden en belangstellenden, teneinde winterplannen te be
spreken, waren slechts 3 personen, behalve het bestuur, aanwezig.

lederen Vrijdagavond van 6-7 uur zal er gelegenheid zijn om vragen
te eloen en inlichtingen te verkrijgen over Theosofie op Vrouwjuttenland [2

Op hetzelfde U lil' en Dinsdags van 6-7 is aldaar de Bibliotheek geopend.

Meyr. C. i\l. Perk-Joosten.

W. B. Fricke.

Mevr. C. iVI. Perk-Joosten.

*2 Oct.
9 "16

"23 "30
"

Studieklassen der Loge.
Uitsluitend 7JOor Ledm,

Maandagavond 8 uur. Esoterische Wijs
begeerte

Voor Ledctt en 1tict-Ltden.
vVoensdagmiddag 21/t nnr. Esoterisch Boed

dhisme .
Vrijdagavond 8 uur. Lilian Edger's Grond

beginselen der Theo
sofie.

AMSTERDAMSCHE LOGE.
Voordrachten

1N HF.T LOKAAL DER LO(;E, AMS'I'ELIJIJK 80, 8 UUR.

GezaK en Vereering. i\leyr. i\J. J. Vermeulen.
Theosofische Le,"ensopvatting }J. Reepmaker.
Theorie en Praktijk. .\Icj. Joh". \Vijnstok.
Stoische Wijsheid Joh. Y. Ee(1en Nierhoff.
Het geestelijk levcn. Men. M. C. \'. Codefro)'.

----
'.Alleen voor L"dl'1t.

Nu er in verschillende Loges verandering in bestuursfunctic is <TC

komen is het zeker niet overboc1ig er nog eens aan te herinneren dal
de mededeelingen der Loges onder deze ru briek, de redactie vóói (kn
20,!en van elke maand moeten hebben bereikt en zulks aan h:lar :lClres.
Anna J'01lddstraat Ja, Amsterdam.

Daar de redactie voortdurend met plaatsgebrek te kampen heeft, is
beslotcn voortaan de lijst der studie-klassen slechts één keer te plaatsen
(dus nu in dit 1~~1I11mer) en er in voll{ende nummers naar te verwijzen.
-"locht er 111 de lIjst "erandenng komen dan zal ze wederom in haar
geheel worden geplaatst. De Loge-sekretarissen wonIen verzocht hier·
mede rekening te houden.

dit aan de redactie ter plaatsing. Wanneer verschillende
antwoorden' hetzelfde behelzen, dan behoudt de redactie zich
het recht voor slechts één daarvan op te nemen ter besparing
van plaatsruimte.

Mocht evenwel iemand zich gedrongen gevoelen over dit
onderwerp een artikel te leveren dan zal dat ook gaarne
worden geplaatst en ontwikkelen zich daaruit allicht meerdere
vragen. Het woord is dus in de eerste plaats aan de leiders
van studieklassen en heil die het willen worden.

Vrag-en en antwoordell moeteIl de redacti,' vóór den 20,,1,'1/

lIan elke maand IU'óben bereikt. (Anna VondcJstr. Ia, Amsterdam).



Maandagavond 8- 91/2

(om de [4 dagen).
Dinsdagavond 8-9

Woensdagmiddag 3-4

1)onderdagavond 8-9

uur:

"
"

"

,.
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Cursussen.
Dr. J. J. Hallo. De Geheime Leer. V{l{lr
kdm.
De Heer J. D. Ros. De Oude Wijsheid.
V(}m' lt'dl'/I ell bdaIlU·sle!!nldell.

Mevr. J. E. Vreede-'Schill. De Oude Wijs
heid. VMI" ledelI en /leltlllxstdimdi'l'.
De Heer H. N. van Amerom. De Studie
van het Bcwustzijn. Vom' lt'dnl.
Mej. G. Slotboom. Handboekje "Reïncar
natie". 1/{lI}J' bdall,l(.\'tdli'l,,!t'II.
Mevr. W. Kos- Vrij maIl. 'Studic over het
Christendom. "{lII1" ledt'JI.
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Niet-leden mogen alle Cursusvergaderingen gratis bijwonen. Ook kunnen
boeken uit de Bibliotheek aan niet·leden ter lezing worden gegeven tegen
eene bctaling van 5 cents lcesgeJd per week en ter beoordeeling van
den bibliothecaris.

HILVERSUMSCHE LOGE.
De lijst van werkzaamheden kan nog niet worden opgegeven daar de

kdenvergacle,ing waarin deze zal worden vastgesteld eerst den 27 Sep·
tember .plaats vindt.

Lotuskring.

De Lotusklassen worden gchouden eikcn \Vocnsdagl1liddag van -1-1/,
tot 5"1. uur en Zaterdagmiddag van -1--5 uur ondcr lciding V'ln :'Ifcvrouw
A. 1\1. van der Steen van Ommeren-HaJlo en zijn toegankelijk voor kin
deren zoowcl van leden als van niet-Iedcn der T. V.

Bibliotheek.

De Bibliothecaris is voor het uitleen en en terugontvangen \'an boeken
in het Logegebouw aanwezig 'Woensdag van -1- 1/2-5 1/2 Utll' en Zaterdag
avond van 7-8 Utll'. Het leesgeld bedraagt 5 cts. per weck en per deel.

Leesgezelschap.

De portefeuille van het leesgezelschap der Loge, die gedurende een
maand bij elk der leden van het leesgezelschap blijft, bevat de voor
naamste Theosofische tijdschriften en Theosofische en aanverwante boeken
in vier talen. De kosten bedragen f 0.25 per maand: men kan zich als
lid daarvan opgeven bij den Bibliothec:lris der Loge.

HAAR! JEMSCHE LOGE..
Aanvang October zal het werk worden hervat, nadat in een Ledcn

vcrgadering mededeeJing is gedaan van het plan van werkzaamheden.

HELDERSCHE LOGE.
Lijst van Werkzaamheden.

7 October. "Esoterisch Chrislendom". J. I~dens.

21 " "Karma". , P. ~iesling.

Op den 14den October zal des avonds eene Openbare Vergadering
.vorden gehouden, te 8 ure, waar de heer S. Gazan zal optreden met
het onderwerp: "\Vat de Theosofie voor ons doet".

Deze vergadering zal door advertentiën in de plaatselijke b1:Jc1cn \\'Orc\en
aangekondigd.

De Cursus over Reïnkarnatie begint op Donderdag 18 uctober des
avonds te 8 uur, onder leiding van den heer S. Cazan en zal op 2\
October worden voortgezet.

Alle vergaderingen en ook de Cursus worden gehouden in het lokaal
der Loge: Sluisdijkstr:lat 5-1-.

LElDSCf-lE LOGE

Dinsdag 23 Oct. 8 uur. Lezing voor Ledcn en Intr. door Mej. H.é Levie
"Inleiding tot de studie in de Kabalah".

Studie-klassen.

\Voensdagmiddag 3 uur, om de 14 dagen. Boek nader te bepalen.
\Voensdagavond 81/4 uur. Aan Gene Zijde des Doods.

Anderc Dinsdagavonden bijecnkomst van Leden en Belangstellenden,
waarop verhandeld zal worden IC Hoofdstuk "Studiën Bhag.:Gita".

NIJMEEGSCHE LOGE.

Lijst der werkzaamheden.

\Voensdagsmiddags 2"/4 uur tcn huize van Mevrouw Schouten, Fran
schestraat 73. Studieklasse voor leden. Onderwerp: 't handboekje Karma.

Zondagsmorgens van 101/ 2-11 1/2 ten huize van Mej. B. Cohen, Bata
\'ierenweg 39. Studieklasse voor belangstellenden onder leiding van l\-1ej.
Cohen. Onderwerp: Oude \Vijsheid.

Zondagsmorgens van 101/2-111/2 LOtllSkring voor kinderen door Mej.
N. Verdoncle

Op nader te bepalen dai(en zullen door l\lej. A. V/aller twee voor
drachten worden gehouden, één voor leden over 't onderwerp "Broeder
schap", en één voor belangstellenden.

Door het bedanken, wegens vertrek naar elders, van Mevrouw Bleckmann
als Vice-Presidente-Bibliothecaresse, en van den Heer Bleckmann als
Secretaris-Penningmeester, is het bestuur der Loge samengesteld als volgt:

Presidente: :VIevrouw van Dam-Niellwenhuisell.
Vice-Presidente-Bibliothecaresse: Mevrouw Schouten-Deetz.
Secretaresse: Mei. C. Broers.
Penningmeesteresse: ]\lej. B. CohelJ.
Bestuurslid: Mevrouw Vieweg-van Hoek.



UTRECHTSCI-IE LOGE.
De werkzaamheden der Loge hebben 20 Sept. een aanvang genomen

met eene openbare voordracht door den Heer Fricke over: Het werk
van de Theosofie in de wereld.

Voordrachten
IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPl'~~N.

Donderdag 4 Oct. 8 uur. Het Geestelijk Leven lVlevr.M.C.V.Godefroy.
" 18 8 Levensopvatting en

Levensrichting . de Heer v. Vlaardingen.

ROTTERDAMSCHE LOGE.
Voordrachten,

IN DE LOGE HELLEVOYSTRAAT 83.
Zondag 7 October, 's morgens half elf.

"De Theosofische Levensopvatting". ~l. Reepmaker.
Vrijdag" 19 October, 's avonds 8 ure. "De "Od-

Theorie" v. Baron von Reichenbach" A. W. F. Bakker.
\Voensdag 24 October, 's ;wonds 8 ure. "De Leeu-

wendalers van Vondel" . Mevr. Jos. Spoor.
" Uitsluitend voor Ledéll. H. J. M. Walenkamp.

"

ALlII,RJ)I,,(;K THljMSTRAAT }2} AMSTERDAM.

Lezingen in October 1906.
Eiken Vrijdagavond 8 uur.

5 October' "Theo~olie en Socialisme" . 'vVo van Golberdingell.
12 " "Het \Vaarachtig Goed" van Bil-

derdijk Mevr. Josephine Spoor.
"Eerste indrukken". Mej. J. \Vijnstok.
"O\'er het ontstaan van Vormen
in Kunst"

LlIit'l'lt 7'(1(11' Leden.

NED.=INDIË.

ZWOLSCI-IE LOGE.

Studieklassen ,
\Iaandag '~av. f>-'9'/2 uur: Studieklasse "De

Sleutel tot de Theosofie". J. F. Duwaer.
Dinsdag n.m. 2-3 uur: Studieklasse "De

Mensch en zijn Lichamen" Mevr. M. L. H. Zwollo
van der ~'laas.

In afwachting van het wederopvatten dezer rubriek door
den nieuw benoemden assistent-secretaris voor Ned.-Indië,
wllen wij onzen Nederlandsche lezers althans het een en
ander uit de beweging' aldaar lllededeelen, voor zooveel zulks
iu ons vermogen is.

Een groot struikelblok vormt ook daar de groote afstan
den waarop de leden en loges zich van elkaar bevinden,
zoodat het onderling verband, zoo noodig voor de bloei
eener beweging als de onz'e} moeilijk te vormen en vast te
houden is.

WAHANA-LOGE.

J)onden\ag 's avo 8-9'/2" Studieklasse "Re-
ïncarnatie" . F. ZwoIlo.

Zaterdag- " av 8-10 uur: StudiekJasse "De
Geheime Leer" \Iej. J. Wijnstok.

Voor leden en belangstellenden.
Woensdag 's avo 8-10 uur: Boekerij-avond . Mej. J. A. Heijdeman.
Lotuskring, Zondag van 10-12 uur.

Voordrachten Dinsdags den 2 den , 9den en 16den October van den Heer
TerwieJ voor leden en geïntroduceerden. Onderwerp "l'laneetketens",
van 7~9 uur op eene der bovenzalen van "De Harmonie".

Cursus van den heer Terwiel voor leden, iederen Dinsdagavond van
7'/.-9 uur, te beginnen met 23 October, de eene week onderwerp "De
Uude \Vijsheid", de andere week "Christus"; zij worden gehouden
Melkmarkt 32 A.

De Cursus voor belangstellenden is nog niet vastgesteld en zal afhangen
van de behoefte.

M. Reepmaker.

\V. L.vanVlaardingen.

Mej. M. Tenviel.

Cu rsus voor leden.
Gedachtekracht lVlej. C. W. Dijkgraaf.
Cursus voor belang-
stellenden. De mensch
en zijne lichamen. Mr. Ph. G. H. Dop.
Cursus voor leden.
Studieover'tbewustzijn Mevr. Vermeulen.
Cursus in de Engel-
sche taal. Mej. Burgdorffer.

Dinsdag 7- 9 uur, Zonstraat 18.

8

8

Vrijdag 7-8 uur.

De boekerij is geopend

i\laandag J, 15, 29 Oct.
8-9 uur.
9-10 "

Donderdag"

Vrijdag

vVoensdag "

Cursussen.
I.ondagmorgen 10 èlur: Algemeene Theosofische onderwerpen,

in te leiden door verschillende leden.
Maandagavond 8 "De Oude \Vijsheid". J. A. J. van Dijk.
Dinsdag " 8 " Theosofische Handboek-

jes. Eerstbeginnenden en
belangstellenden. J. A. Terwiel.
"Aan de andere zijde des
doods" .
"Esoterisch Boeddhisme"
of "Eene studie over het
Bewustzijn"
"Esoterisch Christendom"
voor Leden en oudere be-
langstellenden

Bibliotheek.
Boeken kunnen geregeld eiken avond gehaald of geruild "·orden.

Lotuskring.
Eiken Zondagochtend van 1 1 - 1 2 uur kinderenbijeenkomst.



Men tracht echter aan de moeilijkheid, die de groote
afstanden met zich brengen, tegemoet te komen door de
"Correspondentie-Studieklasse"; het studieboek, dat daarin
gebruikt wordt is de Oude Wijs/zeid; elke maand worden in
het T/leosofiscll lIIaa1ldbiad voor Ned.-Indië de bladzijden
opgegeven die men te bestudeeren heeft, en in verband
hiermede worden 3 à 4 vragen samengesteld, geheel slaande
op de te bestudeeren bladzijden. De antwoorden hierop zendt
men aan dcn assistent-sekretaris, den heer D. van Hinloopen
Labberton, die op deze wijze contact heeft met verschillende
veraf wonende leden, terwijl hij hen in hunne moeilijkheden
bij de studie kan helpen.

Uit de verschillende Jaarverslagen der Loges blijkt dat de
leden ondanks het afmattende klimaat ijverig werkzaam zijn.
De Buitenzorgsche Loge gaf niet minder dan 11 openbare
voordrachten. Uit Semarang hOOI'en wij dat de Loge daar een
cigen gebouw betrokken heeft; als onderdeel dezer Loge
vormde zich te Solo een centrum; ook vernemen wij daaruit
dat de belangstelling onder de Javanen toeneemt. In Soera
baia waren om de 14 dagen lezingen uitgeschreven die in de
Maçonnieke Loge gegeven werden. De eerste spreker was de
ook hier te lande aan velen persoonlijk bekende '0/, Karssen
over het "Christendom": de heer K, van Gelder vervulde dc
tweede en derde spreekbeurt onderscheidenlijk over het
"Boeddhisme" en het "Hindoeïsme", terwijl de derde lezing
gehouden werd door een inlandsch arts Radjiman die de "Islam"
behandelde. Deze Loge, die o. a. ook een stuclieklasse voor
inlanders geeft, sprak de behoefte uit aan een eig'en Loge-lokaal.

Vele Log'es werden door den assistent-sekretaris bezocht,
tenvijl wij ook lezen boe verschillende bladen der Indische
Pers artikelen over Theosofie, of vcrslagen van de lezingen
opnemen.

BUITENLAND.
Amerika. De eerste bladzijden van het Juni-nummer van

de Amerikaansche T/leosopltic .!vfessE.'llger zijn gevuld met
beschrijvingen van de ranljJ van San Francisco, door ver
schillende daar woonachtige leden geschreven, beschrijvingen
die wij niet herhalen zullen daar zij min of meer gelijkluidend
zijn lllet de berichten die in alle bladen te dien tijde gestaan
hebben. Eigenaardig evenwel vooi' den Amerikaanschen werk
zamen gc:est die onze broeders aan de andere zijde van den
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oceaan bezielt, daar zij hun volksaard natuurlijk niet verlooche
nen, is dat zij tien dagen nadat de aardbeving gebeel San Frall
cisco verwoest had, daar ter plaatse reeds weder een openbare
lezing uitschreven. Zeer zeker getuigt dit van de meerdere
voortvarendheid, de grootere snelheid van leven die ons uit
alle berichten uit Amerika steeds tegenblinkt. Toch spreekt
het vanzelf, dat men daar dikwijls met dezelfde moeilijk
heden te kampen heeft als wij ten onzent, dat men daar,
evenals 'wij hier, pogingen aanwendt teneillde de belang-
stelling voor de Theosofie te doell groeien; pogingen die nu
eens slagen dan weder falen.

Aangezien de persoonlijke opvatting van één der aldaar
werkzame leden meer waard is dan de indruk dien men
krijgt door het lezen van verschillende berichten, ontleenen
wij het volgende aan een particulieren brief uit Toronto,
Canada, aan een onzer leden gericht:

"Het doet Illij genoegen te kunnen zeggen dat, dankzij
onze pogingen, wij in verschillende steden dezer provincie
meerdere menschen gevonden hebben die belang stelden in
de Theosofische voorstelling over de Waarheid. Eén onzer
leden heeft verschillende boeken aan de open bare bibliotheek
te Winipeg, Manitoba, geschonken; iu dezelf~le provincie
hebben wij ook enkelen gevonden die de "Oude \oVijsheid"
bestudeeren willen.

Hier in Toronto nemen wij een eigenaardige stelling iu
die zoowel voor- als nadeelig is. Het is een stad waarin men
zich aan kcrkelijk werk geeft van veel verscheidenheid, die
verschillende kleinere secten en missies omvat; aldus is het
evenals in het oude Athene voor een prediker niet moeilijk
cen gehoor te vinden. Aan den anderen kant wordt elke
leer die aanmerkelijk verschilt van de Orthodox Protestantsche
opvatting - en dit is het geval met Theosofie, Unitaria
nisme, Swedenborgianisme, enz. - met scheele oogen aan
gezien en moet er hard en lang gewerkt worden teneinde
iets meer dan een gehoor te verkrijgen.

Deze Loge is bijvoorbeeld zoowat 14 jaar oud; wij heb!:>en
goed en wel 75 leden, maar ik geloof niet dat ons geheele
ledental sinds .de oprichting meer dan 200 zal bedragen.
Enkelen onzer leden zijn ernstig, goed onderlegd en bekwaam
tot het geven van inlichtingen; toch schijnt het dat wij niet
meer doen dan de dingen even in gang houden.

Het spiritisme is hier sterk; haar aanhangers hebben ver
schillende "kringen". Gedurende het seizoen dat nu bijna ge
eindigd is, hebben wij enkele goed-geslaagde bijeenkomsten
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gehad, waarvan de sprekers vertegen woord igers waren van
l'resbyteriaansche, Methodistische, Swedenborgiaallsche. Uni
tarische en Joodsche kerken. De vroeO'ere president van een
spiritistische groep heeft zich ook bij bons gevoegd en is een
krachtig spreker". .

Deze brief doet ons zien dat de vooruitaanrr "an de 1'11<.:0-b ,..,

sofische denkbeelden ook in Canada meer is waar te nemen
in de grootere bereidwilligheid tot luisteren der buiten
staanders dan uit een grooter toename van leden' een fei t
waarin men zich zeer z~ker verheugen kan, daar e~n groote
belangstelling voor de denkbeelden deze in wijdverbreide
kring een aanhang doet vinden.

De Juli- en! Augustus-nummers TIlc TllcosojJltic lI!i:sscll/{{:r
I)e~~tten de jaarverslagen van verschillende I.oges, zeer veel
gelIjkend op de verslagen die bij ons aan het einde van het
jaar ingeleverd wordelJ. Wat ons evenwel treft als een bij
ons onbekend middel tot onderli ng verband tussehell de vet:
schillende leden en Loges - een middel dat de grootere
afstanden zeker heeft doen uitvinden - is het z.g'. "Lezin
gen-Bureau". Men schijnt tegen tegemoetkoming der frankeer
kosten lezingen gedurende een maand te kunnen leenen,
zooals men bij ons bocken leent. Een lijst van Oll'YCVeer 50
lezingen door verschillende leden geg'even wordt il~ elk nUlll
mer afgedrukt en het adres opgegeven waarheeu men zich
wenden moet teneinde één de7.er ter leen te ontvangen. In
derdaad voor vèrafwonenden een uitstekende wijze 0111 111et
den groei der .denkbeelden en het versch il in voorstel Iing
door de verscheidene leden gegeven in aauraking- te blijven.

Nieuw=Zeeland. De Nieuw-Zeelandsche Afdeelil]O' heeft
helangrijk schade geleden doordat het gebouw waarin haar
IIoofdkwartier zich bevond op 2 I Juni door brand vernield
werd. De boeken, waarin de verrekening en de ledenlijsten
'lpgeschreven stonden, zijn in zeer beschadigden toestand
gevonden, zoodat men in staat was den inhoud in nieuwe
over te brengen. De bibliotheek brandde geheel af, en hoe
wel alles verzekerd was, is menig werk uitverkocht en dus
niet meer terug te krijgen.

Overzicht van Buitenlandsche Tijdschriften.
Vele tijdschriften wijden enkele bladzijden aan het Parijzer

Congres. Ook Tlu: TlleoslJjJltist van Augustus, waar de toe
spraak van den President-Stichter in voorkomt. In Gnde /JaK-
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boekbladell behandelt Kolonel Olcott o.a. de Judge-zaak. "De
groote Pyramide" is het eerste g'edeelte eener vertaling door
:vIej. Streubel g'emaakt van de studie, die H. J. van Ginkei
in Tlteosoplzia van ;Vlei-September 1904 plaatste. Zooals wij
ons herinneren zullen komt ook een vertaling door R. Len<;se
link voor in het Spaansche tijdschrift Sopllia. Het artikel is
zoo niet in het bezit van alle leden dan toch onder aller
bereik en behoeft dus geen bespreking. Bestudeerders van de
Bhagawad-Gîta kunnen hun hart. ophalen aan de gedachte
wisseling over dit werk tusschcn Dr. Otto Schrader en P. T.
Srinivas Iyengar; terwijl ook in "De wijsbegeerte van Karma"
door Vithal Ganesh Pradhan vele aanhalingen uit de Gîtà te
vinden zij Ll. Behalve de vervolgstukken is er nog een over
zicht van twee voordrachten die door Miss Lilian Edger te
Hyderabad gehouden zijn, namelijk "Waar en v;tlsch occnl
tisme" en "Karma". Het verschil tusschen waar en valsch
occultisme betreft de beweegredenen ter verkrijging van
occulte vermogens, de wijze waarop die vermogens in den
mensch ontwikkeld worden en de toepassing dezer vermog·ens.

D. M.O., de schrijver van "Geestelijkheid en psychische
vermogens" begint ~ijn artikel in TllcosopllJ/ iJl India (Juli)
met de opmerking dat er velen lid worden van de 1'. V.
met de stille hoop om door dit toetreden alleen spoedig
eenigc psychische vermogens te zullen ontwikkelen of althans
dat zich het een of ander verwonderlijk verschijnsel zal
voordoen. Teleurstelling kan niet uitblijven en spoedig ver
liezen zij allen lust voor (verdere) studie. Iets dergelijks
ondervonden ook zij wier doel is ware geestelijke ontwikke
ling door middel van psychische vermogens te krijgen. Zij
begrijpen niet dat het streven naar geestelijke kennis eu
tevens het trachten naar cle verwerving uezer vermogens
niet samen kunnen gaan. Het is niet moeilijk door middel
van de bekende Yoga-praktijken ze te verkrijgen. Echt~r hij
die weet dat er niets hooge I' is dan de kennis van Atma.
hij bekommert zich om niets, want hij weet dat al het andere
begoocheling en elus vergankelijk is.

Een ongenoemde theoreticus maakt in de Tlzcosoplli~'

Gleallcr (Augustus) een begin met: "De groei van het dieren
rijk". A. E. Thierens (den Haag) g'eeft een weerlegging van
hetgeen G. E. Sutcliffe over een dwaling' in La Place's equaties
geschreven heeft. Een korte gedachtewisseling over dit onder
werp vinden wij verder in "dwaling bij La Plaee".

In de Uitkijk van T/zeosOpll)l in Australasia (Juli) treffen
wij een eigenaardig verhaal aan uit een Londensche courant



overgenomen. Een jonge dame was tot clrielllaal toe ver
plicht bij een fotograaf terug te komen daar het bleek, dat
op elk der negatieven niet alleen haar beeld zichtbaar 'ras,
lllaar ook ~at van haar verloofde, (toen in Indië) die met
cen dolk lil de opgeheven hand over haar heenaeboaen
stond: De vero:lderstelling wordt geopperd dat de g"edacÎüe
~.an Icmand die op een afstand woont, welke gedachte g'e
lIcht IS op het afwenden van verkeerde invloeden, en dus niet
bedoelde te kwetsen, een dergelijk verschijnsel te wcegbren
get~. 'vVo A. Hart geeft: "De mensch en de uiterlijk wereld".
. Een zeer belangrijk stuk in TJle TlleosopllicaL Re-view (Au~)'ustus)
IS: "Het Rozekruis in Rusland" door een Rus, die ll1~t zeer
"cel moeite ee!lig~ gcgevens heeft weten te verkrijgcn bc
treffende den wellllg bekenden occultcn Groep van verheven
denkers, welke ach ter de Vrijmetsclarij gewerkt heeft, en die
oen naatll droeg van "de Theoretischc Graad", de keur dcr
Rozekruisers. De naam die onder deze ,rrooten het meest
uitblinkt is die van NicoJai Novikoff. G. It. S. Mead bchan
delt: "De Gnosis van den geest". Deze Gnosis is "cle V/are
\Vijsbegeerte", of "Enkel Liefde" zooals de volgelingcn van
den Dnemaal-grootsten Hermes ongcveer 19 eeuwen geleden
hun Theosofic noemdcn. De groote schrijvers der Trismegis
tlsche tra.ktat.en of preeken kleedden vaak hun wijsheid in
vormcn ehe ZIch aanpasten aan hun tijd. De latere geslachten
zagen daardoor de schoone Waarheid in lompen gehuld en
~lcze wIjze ?lll haar op ecnvuudige, verstaanbare wijze onder
lcders berel k te brcngen had naast groote voordeelen ook
nadeclen. In ve~e dicr vormen is dc waarheid nog steeds
onverv.alscht t: v1llden oude!" dczclfde bewoonjingen als die van
ons Nlcuwe 1 estament. WIl men de Gnosis leeren kennen
dan zie men in dat één vorm van Theosofic niet de Theosofie
is. Veel kan men leeren door een vergelijking van de Theo
sofie d~r. Hermes-Gnostiekcn met die van de Christelijke,
Boeddlllstlsche of Brahmaansche bestudeerders der Gnosis.
P. ]. Srinivasa Iyengar spreekt over: "Het g'eestelijke leven".
A. R. Orage noemt zijn artikel: "Halt! wat g'aat daar?" en
vraag~ wat cigcnlijk "het Theosofisch standpu;1t" is. Richarcl
:vIagUlre haalt cnkele gedeclten aan uit ecu paar werkcn van
Bcn ]onson betreffende de leerstellingen der Rozekruisers
onder ~;n ~itcl van: "Eeu aanteekening over Ben Jonson's
maskers . Slc\ney Ransom vraaat zich af of het ooit moo-eliJ'k

I
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za zIJn om de kracht die in het atoom sluimert voor dc
praktijk dienstbaar te maken in: "Hct atoom eXT)loiteeren"
("H r .arnessing the atom".)
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Als gewoonlijk geeft ook weer de Augustus-aflevering van
IJroad Views een artikel van A. P. Sinuett, ditmaal over
"Graaf Cagliostro". "Genezing door gedachtekracht", (mental
healing) wordt vervolgd en wordt voltooid in de September
aflevering, waarin o.a : "Het vooroordecl tegen Reïncarnatie"
voorkomt door den hoofdredacteur. Sinnett zegt dat dit
vooroordeel o. J1l. voor een groot cleel te wijten is aan cle
mededeelingen welke spiritisten van overledenen krijg'en die
zich op het astraal gebicd bevindcn, een gebied zooals wij
weten van waaruit g"een reïnkarnatic plaats heeft. Langzamer
hand evenwel wordt dit anders en de bewoners van het
astrale zoowel als die van het stoffelijke gebied bcginnen de
waarheid dezer leering meer en meer in te zien. Reginald
Span verhaalt eenige "Eigenaardige verschijnselen te Men
tone", zooals belluiden, uitgaan der lichten cnz. Ecn bestu
dcerdcr van het occultisme geeft naar aanlciding van ecn
wcrk vau G. Ainskc Hight, getiteld: "De eenheid van wil"
ecn artikel: "Wijsbegeerte in het duistcr".

Tlu' ~otus Jourllaf (Septcmber) bevat o. a.: "Geluid, de
bouwer". H. 'vV., de schrijver, verwijst naar de TlzcosoplticaL
Rezlicws in het einde van 1903.

La Re"vue Tltéosopltiqlle (Augustus) heeft als gewoonlijk
vele vertalingen. Oorspronkelijk is wellicht het stuk "Jacob
Boebl11e" door Philippc Tovey, dat zcer lezenswaardig is.

Tltéosopltie (België) van Augustus en September biedt
niets ter bespreking.

In Dl' Guldot KdeJl komen een paar mooie verhaaltjes voor.
Het lïteosofisc/l lVlaandbLad voor Ned.-Indië (Juli) geeft

een openbarc lezing, te Soerabaia gehouden, tot titel dragend:
"Theosofie en Christendom". Dezc voordracht diende ter
inleidi ng van een reeks lezingen welke door eenige leden
van de loge aldaar gehouden zullen worden. Dc spreker
(nog onbekend) legde cr den nadruk op, met het oog op
de volgende lezingen, dat de Theosofie niet een eclectisch
stelsel l11é1.ar cle innerlijke leering is die achter clken aods-
j
. b

(lenst staat, en als zooclanig de grondslag is van alle gods-
diensten. Dat ook onze Christelijke godsdienst haar innerlijke
leering hé1.d, zàl een volgende maal aangetoond worden.

[,uetfer Gnosis verschijnt niet meer geregeld en heeft
g'een datum. No. 3 I van dit tijdschrift bevat een bespreking
van het Congres te Parijs, waarop een stenografisch opge
nomcn voordracht volgt cloor Dr. Ruclolf Steiner in Berlijn
gehouden over: "Haeckel, de werelclraadselen en de Theo
sofie"; daarna een waardeerende beoordeeling van Dr. Steiner



over een verhandeling vall R. H. Francé: "Het gevoelsleven
der planten." Van "De geheimc leer en de diermenschen
in de moderne wetenschap" wordt thans het slot gegeven:
de hoofdredacteur geeft zijn tamelijk lange bemerkingen
over dit artikel in No. 32, waarin -ook van zijn hand voor
komt: "De leerling en de Goeroe," cen beschouwing inge
vlochten tusschen zijn verhandeling over: "Hoe verkrijgt
men kennis van de hoogere wereldcn? " Verder "Leven"s
vragen der Theosofische beweging," en "Ecluard von Hart
mann", beiden niet onderteekend.

In vorige afleveringen van T/te V!dlall kwamen korte ver
handelingen voor over meditatie, contemplatie em:; t. w.
aanteekeningen gcnomen uit de geschriften van groote den
kers. Ditmaal behandelt l-T. Vvo voor September "Achvaghosha
over meditatie," en hij ontleent zijn gege\'clls aan Achvag
hosha's "opwekking van g-eloof in de Mahayana." De strekking
is het doel aan te toonen van elke illdividueele ontwikkelinO"

h'
het welk is: de eindeiijke vereeniging met het Eene, en de
wijze waarop dit doel bereikt kan worelen.

Ijle }Vnv J:mla71d T/ll'OSOP/lical 1I1aKazilll' van Juli houdt
bij monde van ;\ilarian Judson: "Een praatje met ledcli der
loges," en wijst op dc taak en de plicht van elkecll als mensch,
in cigen loge en teg-enover de Vereeniging. "Bisschop Ncligan
en Theosofie" is het verslag een er voordracht van den secre
taris van de Onehunga loge der T. V. in antwoord op eell
preek door dezen bisschop gehoudell.

Ontvangen is een nicuw Spaansc!l tijdschrift: Revist~Teoso
fica, het orgaan van de Cuba~nsche afdeeling van de Theo
sofische Vereenig-ing-. Het blad is klein, maar de afdeeling
is nog niet lang geleden opgericht. 'Wij willen dus hopell
dat met den groei vau de afdeeling" ook het blad iu omvang
zal toe nem en.
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INGEZONDEN STUKKEN.

EI" worden in ons land zoowel in groote steden als in
dorpen volksbibliotheken aangelegd of bestaande uitgebreid
en dan gebeurt het telkens dat iemand, die in deze zaak
belang stelt, zich tot een der bewoners van het Hoofd
kwartier of ook wel tot mij wendt om te verkrijgcn dat in
die bibliotheken ook wat Theosofische boeken komen. De
beheerders van die volksboekerijen moeten het voor een
groot gedeelte hebben van schenkingen en nu zou de Theo
sofische Uitgeversmaatschappij of wel de Nederlalldschc
Afdeeling onzer Vereeniging gaarne in staat zij n telkens ell
telkens boeken te schenken, maar geen van beiden is in de
verste verte in staat aan alle redelijke aanvragen te voldoen
IVan t Geiden hebben met moeite te zorgen dat er aan het
einde van elk jaar geen te kort is.

Toen nu in het gezellig oogenbiik van elf uur 's morgens
dat meestal cenigen van den Amsteldijk met nu dezen dan
weer genen g-oeden vriend te zamcn brengt, over de biblio
theken gesproken werd, gaf een der aanwezigen mij tien
gulden en vernamen wij - weer eens opnieuw - dat de
Uitg-evers-Maatschappij wil helpen wat zij kan en zoo werd
mij de aangename taak opgelegd om iets meer tot stand te
brengen voor cle verspreiding van Theosofische boeken clan
tot dusver reeds JOOl' ons allen g-edaan is en dat nog zeer
onvoldoende voor de vele behoeften blijkt te zijn.

Ik breng dit ter kennis van de leden, die nu wel willen
doen wat zij vermogen opdat ons gezamenlijk pogen groot
nut stichte. Onnoodig dat ik uitvoerig aangeef op welke wijzen
zoovelen onzer aan het goede doel kunnen medewerken. Zijn
er niet postpakketten en postwissels en dienen die niet ergens
voor om van het nuttig effect van andere posten, zooals tele
gl-afische postorders en verhuiswagens, te zwijgen? Kan iemand
niet vragen aan den beheerder van een volksbibliotheek in
zijn woonplaats wat deze zelf tell koste kan leg-g-en, kan hij
dan niet de hulp inroepen van enkelen uit zijn omgeving en
daarna met mij in briefwisseling' komen en zijn er niet nog
heel andere dingen, te vernuftig dan dat ze in mijn brein
kunnen opkomen en tevens te doeltreffend om er niet mede
voor den dag- te komen?

DR. W. H. DENIER VAN DER GON.
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