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OFFICIEEL GEDEELTE.
De Bond van Europcesche Afdeelingen der Theosofische
Vereeniging heeft in Juni 1904 een vergadering gehouden
waarin een wet van dit lichaam .is vastgesteld en de noodig
gebleken wijzigingen gebracht zijn in de voorbereiding der
Congressen. Tevens is het doel van den Bond nader omschreven.
Wij geven hieronder de voornaamste artikelen:
"De Bond van Europeesche Afdeelingen T. V. stelt zich
ten doel de bevordering der doeleinden der Theosofische
Vereeniging en het versterken van den band tusschen hare
leden en tusschen hare instellingen, meer in het bizonder die
der verbonden afdeelingen."
"De Bond tracHt dit doel te bereiken door het houden van
Congressen, het uitgeven van verslagen dier Congressen en door
alle andere geschikte en gepaste middelen."
"De inkomsten van den Bond bestaan uit:
a. contributies.
b. giften en andere toevallige baten.
Elke aangesloten Afdeeling betaalt jaarlijks een contributie
van fr. 0.50. (of het daarmede overeenstemmende bedrag
in andere munt) voor elk lid dat in het afgeloopen jaar als
zoodanig is ingeschreven."
"Het Bestuur van den Bond bestaat uit drie afgevaardigden
van elke aangesloten Afdeeling benevens een sekretaris en een
penningmeester.
Van de drie afgevaardigden van elke Afdeeling is één de
Algemeene Sekretaris ex officio, de andere t\'V'ee worden door
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den . Uitvoerenden Raad der Afdeeling jaarlijks benoemd."
'~Jaarlijks zal een Congres worden' gehouden in één der
aangesloten AfdeeliDgen. Het voorbereiden van elk Congres
is opgedragen aan een Commissie bestaande uit de bestuurders
van den Bond van de betrokken Afdeeling, al of niet met anderen
aangevuld, benevens de sekretaris van den Bond."
Met het oog op het verschijnen van het voorloopig programma van het a. s. Congres is het noodzakelijk dat onze
leden weten hoe de Bond is geconstitueerd en hoe hij werkt.
Op de laatste vergadering is besloten dat het volgend
Congres zal worden gehouden te Londen, in de maand Juli.
De commissie in Engeland heeft thans, in overleg met den
heer van ·Manen, den sekretaris van den Bond, een voorloopig
Programma opgesteld en aan de overige bestuursleden toegezonden. Wij ontleen en er het volgende aan:
Het Congres zal worden gehouden op 8, 9 en 10 Juli 1905 te
Londen, Empress Rooms, High street, Kensington en zal worden
voorgezeten door Mevr. Besant, die daartoe uit Indië overkomt. De Jaarvergadering der Engelsche Afdeeling zal op
7 Juli worden gehouden in het zelfde gebouw cn dien avond
zal Mevr. Besant een openbare voordracht houden. Het Programma zal, behalve de sectievergaderingen, omvatten: muziek,
een tentoonstelling van Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid,
een tooneelvoorstelling en gezellige bijeenkomsten. Afzonderlijke
Commissies zijn gekozen om deze verschillende lijnen van
werk in te richten en uit te voeren. De sekretaris sen hebbep
eigen commissies gevormd en hebben in hun departement
geheele vrijheid van handelen behoudens goedkeuring van het
bestuur.
LedCll, die iets willm wetm of die 'Willen Ilclpen, wordcn
verzoeltt :::iclt reclttstraks tot den betrokken sekretarz's te wendcll.
De sekretarissen zijn ' voor de N ederlandsche Afdeeling:
a. voor de algemeene Congresbelangen : Mr. A. J. Cnoop
Koopmans, Anna Vondelstraat la, Amsterdam.
b. voor de tentoonstelling van Beeldende Kunsten en
Kunstnijverheid: J. L. M. Lauweriks, Elisabethstrasse 66,
Düsseldorf.
e. voor de muziek: Mevr. H. Cnoop Koopmans-Waller,
Anna Vondelstraat la, Amsterdam.
Waarschijnlijk zal de tijdsverdeeling zijn als volgt: Zaterdag
morgen 8 Juli, opening van het Congres en der Secties;
's middags lezing van stukken van verwante Vereenigingen,
's avonds tooneelvoorstelling.

Zondag I~orgen en avond Sectie-vergaderingen, 's middags
p-ezell.lge bIjeenkomst. Ma,andag morgen Sectievergaderingen,
s .~Iddags Con~ert en s. avonds gezellige bijeenkomst en
51 Ult111g. De Sectte-vergadenngen zullen in twee lokalen tegelijk
worden gehouden.

Secties.
. Het is te hopen dat, door de belangstelling welke de
werk zullen wekken. de eischen der
het oog verloren. Haar doel is dieper
en breeder . st.udle .der Theosofie aan te moedigen, teneinde
een. beter 111ZIcht 111 Wijsheid te verkrijgen. Wat voor het
vonge Congres werd gevraagd is nog van kracht. Laat men
echter wel bedenken da.t geen propaganda stukken gevraagd
worden,. maar stuk~en dIe zelfstandIg werk en persoonlijk denken. behchamen; met het louter wedergeven van Theosofische
leenngen, maar haar invloed op elk deel van menschelijk denken,
gevoelen en handelen. Alle mogelijk werk is noodig in elk der voornaamste onder~eelen onzer denkbeelden; oorspronkelijk onderzoek, z~rgvl)ldlg ver~~melen van bouwstof, bizonder naspeuren
van dUlst.ere verschIjnselen of verwijderde geschiedkundige
gebeurtel11ssen; toepassl11g van groote leerstellingen op de
vraagstukken van het moderne leven.
Ee~ geschikte verhandeling zou zeker zulk een zijn welke
u~ UItkomst was van vereenigd werken. Reeds zijn enkele
gloepen gevormd m~t het doe~ een of ander onderwerp grondig
te bestudeelen, tenemde de UItkomst van vereenigd onderzoek
en nadenken op het Congres te brengen. De leden van zulk
een groep behoeven elkander niet te ontmoeten, wanneer slechts
een plan door een hunner wordt opgezet. Het briefwisselingplan door den heer Orage in het voorjaar op touw geret, zou
I~ het vormen ~an zulke groepen nuttig kunnen zijn. Wie
hIer meer van wil weten wende zich tot: A. R. Orage Esq. 36
Hawthorn MOLmt, Chapel Allerton, Leeds; of tot O. Firth esq.
10 Selborne Terrace, Manningham, Bradford.
Voor Sectie "F" zouden verhandelingen die een beeld
geven van het.. kenmerkend werk der verschillende Afdeelingen
veel waard ZIJn. Geen lijst van werkzaamheden of cijferk~lommen moeten ..worden g~geven, maar de persoonlijke
kIjk v~n den ~chnJver op ZIJn land, de moeilijkheden die,
naar Z1jne meell1~g, de verspreiding der Theosofie tegenhouden
of de faktoren die medewerken, en vooral in welke vorm men
de Theosofie het beste geven kan. Als men ze goed behandelt,

meu~e t~kken van het
SectIes met wor~en uit
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zulleh zulke stukken van groot gewicht zijn voor hen die
belang stellen in het wijder leven der Vereeniging.
De secties zyn ingedeeld als volgt:
A. Broederschap, geschiedkundig, wijsgeerig, praktisch.
B. Godsdienst, Mystiek, Folklore enz.
C. Wijsbegeerte.
D. Wetenschap, (psychische wetenschappen daaronder
begrepen.)

E.
F.
G.

Kunst.
Propaganda, Administratie, Methoden van werken enz.
Okkultisme.

De sekretaris van den Bond zal gaarne stukken voor elk
dezer secties ontvangen, maar aan het oordeel van den sekretaris en redakteur, of van een daartoe aangestelde Commissie,
moet de beslissing worden overgelaten of eenig stuk zal
worden aangenomen en of het, geheel of gedeeltelijk, zal worden
gelezen of gedrukt.
De stukken moeten den sekretaris vóór of op de 30<ten April
hebben bereikt. Het zal hem zeer aangenaam zijn wanneer
zij, die iets willen inzenden, hem zoo spoedig mogelijk wilden
opgeven de titel, de sectie voor welke het is bestemd, benevens
een korte opgaaf van inhoud en lengte. De stukken, zoowel
als de correspondentie, kunnen in elke taal der aangesloten
Afdeelingen geschreven worden, doch wanneer de schrijver
een Engelsche vertaling wenscht van zijn stuk, dient hij zulks
met de aankondiging te vermelden.
Alle zulke correspondentie behoort gericht te worden aan:
Johan van Manen- Esq. 23 East Parade, Harrogate, en het
woord "Congres" op de enveloppe geplaatst.

Bee1dende Kunsten en Kunstnijverheid.
Het is de bedoeling dat de tentoonstelling hoofdzakelijk
zal bestaan uit het werk van leden der Theosofische Vereeniging,
maar gehoopt wordt tevens, dat, op kleiner schaal, zij ook de
Theosofische Beweging zal vertegenwoordigen, door het werk
van hen die, buiten de Vereeniging, door Theosofisch e denkbeelden geinspireerd zijn.
De beperkte ruimte en de nog beperkter fondsen ter
beschikking der Commissie, zullen het aantal bijdragen van
niet-leden gering doen zijn; maar, zoover mogelijk, zal het
werk van kunstenaars wier ideaal en doel met die der
Vereeniging overeenstemt, worden aangenomen, ter beo or-

deeJing der Commissie. Voorts wil de Commissie eerder
weinig bijdragen zoeken die een bijzondere toon aanslaan,
dan een groot aantal stukken bijeenbrengen. Dit geldt in het
bijzonder voor schilderijen, maar, voor een groot deel, ook
v.oor ande.r soort werk. Schilderijen met een godsdienstige,
zmnebeeldlge of mystieke strekking, zullen de voorkeur genieten.
. Bijzondere zorg zal worden besteed om een goede verzameImg van Kunstnijverheid bij een te brengen. Bijna alle soortpn
van werk zullen gekozen kunnen worden en de Commissie
z~1 in het bijzonder prijs stellen op inzending van druk- en
bmdkunst, verluchting, enz. De tentoonstelling zal worden
gehouden i.l~ de Empress Rooms en slechts gedu rende het Congres
geopend zIJn. Behalve de Congresleden zullen ook niet-leden
der Vereeniging toegelaten worden op een bijzonder bewijs van
toegang, gratis verkrijgbaar bij den sekretaris der Commissie:
Major Lauder 27 Chepstow Place, Bayswater, London W.
Alle correspondentie omtrent deze tentoonstelling moet door
de leden onz.er Afdeeli.ng gericht worden aan den vertegenwoordi ger dier afdeehng: J. L. M. Lauweriks, E lisabethstrasse 66, Düsseldorf. Deze staat in rechtstreeksch verband
met de Commissie en is ook alleen aansprakelijk voor de
keuze van bijdrag~ n la~gs de hier omschreven lijnen, natuurlijk
voor zoover er rUImte IS.
De inzendingen moeten tusschen 23 en 30 Juni afgeleverd
worden aan een nader op te geven adres.

Muziek.
Deze afdeeling zal eenigzins de inrichting van het Congres
te Amsterdam volgen. Een middag-concert zal worden gegeven
en verder op de gezellige bijeenkomsten muziek gemaakt
worden. D e muziek-commissie wil trachten de muziek internationaa} te doen zijn en hoopt dat elke AfdeeJing met ten
mll1ste eén nummer voor den dag zal komen. Ook hier zullen
evenals bij de Beeldende Kunsten, de m edewerkers hoofdzakelijk uit de Vereeniging gezocht worden, maar ook de
hulp van niet.-leden, die met haar doel medevoelen, aangenomen
worden. PogIngen worden gedaan een koor samen te stellen
van leden ui~ Londen of het Noorden van Engeland, benevens
een orke.st. 111 verband met de tooneelvoorstelling. Ook zou
d.e CommIssIe ga~rn e karakteristieke muziek uit elk land gegeven
ZIen, b. v. staaltjes van volksmuziek, mits goed uitgevoerd.
Voor elke Afdeeling zijn afgevaardigden dezer Commissie
benoemd. Deze afgevaardigde handelt in overleg met de
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Commissie, doch is geheel aansprakelijk en de eenige beoordeelaar van de hulp en bijdragen door de leden zijner Afdeeling aangeboden.
De afgevaardigde voor de Nederlandsche Afdeeling is Mevr.
H. Cnoop Koopmans-\iValler, Anna Vondelstr. la Amsterdam.

huur der lokalen, bed iening, verslenng, verlichting, enz. zullen
op zichzelf reeds de bijdragen der Afdeelingen (50 centimes
voor elk lid) overschrijden. Daar komen dan nog bij de
kosten van de tooneelvoorstelling, de tentoonstelling, met
hare onkosten aan transport, verpakking, verzekering enz., de
drukkosten, ververschingen en de duizend andere kleinigheden. Daarom is besloten voor de bewijzen van lidmaatschap
van het Congres 2 Sh. 6. d. (r 1.50) te heffen, welke tot alle
bijeenkomsten van het Congres toegang zull en geven, behalve
tot dè tooneelvoorstelling. Maar ook hiermede vreest men
ni et te zullen toekomen en wordt daarom een dringend beroep
gedaan op allen die in staat zijn de zaak geldelijk te steunen
door het geven van bijdragen voor het algemeene of de
speciale doeleinden . Daar de inrichting van sommige deel en
zal afhangen van de beschikbare fondsen, geldt dus hier de
spreuk: "hij die spoedig geeft, geeft dubbe!."
Men wordt verzocht de gelden uit de Nederlandsche Afdeeling te zenden aan: Mr. A. J. Cnoop Koopmans, Anna
Vondelstraat 1 a. Amsterdam.

Tooneel.
De Congres Commissie heeft besloten een tooneelvoorstelling in het Programma op te nemen en heeft een tooneel
Commissie benoemd om dit plan uit te voeren. Een schouwburg is voor 8 juli afgehuurd, en men heeft reeds twee korte
stukken op het oog.
Daar de voorbereiding voor dit deel van het werk uiteraard geh.eel door de Engelsche leden zal moeten geschieden,
volsta hier nog de mededeeling, dat de Com missi e met het
oog op de groote kosten, gaarne geldelijke hulp zal ontvangen
en ook aanbiedingen van leden die genegen zijn de costumes
te maken, geheel naar een voorgeschreven model. Deze aanbiedingen moeten gericht worden aan: B. Theobald Esq.
The Hawthorns Hornsey Lane London N.

Informatie=Bureau.
Ten einde het den buitenlandschen leden gemakkelijk te
maken is een Commissie benoemd' om alle inlichtingen te
geven aan hen die het Congres wenschen te bezoeken omtrent
logies routes, prijzen enz. Pogingen zullen worden gedaan
om goedkoope reisgelegenheden voor de Congres-leden te
bedi~1gen en speciale hotel-prijzen. De Commissie-leden zijn
bereid de vreemde gasten aan de stations op te wachten en
voort te helpen, diensten als gids te verrichten en inlichtingen
te geven, zoowel gedurende het Congres als aan hen die
daarna nog andere plaatsen in Engeland willen bezoeken.
De sekretaris van dit bureau verwacht tenminste een maand
voor den aanvang van het Congres de nam'en te ontvangen
van hen die zulke inlichtingen verlangen. Reeds kan worden
medegedeeld dat met het Royal Pàlace Hotel, gelegen naast
de Empress Rooms, een overeenkomst is getroffen waardoor
de Congres-leden daar kunnen verblijven tegen betaling van
10 sh. 6 d. (f 6.30) per dag.
. Sekretaris van het bureau is A. J Faulding Esq., 53 Warnngton Crescent, Maida Vale, London W.
Ten slotte iets over de gelden, De kosten van het Congres,

Lidmaatschapskaarten voor het Congres kunnen worden
aangevraagd, mits vergezeld van het bedrag 2 sh. 6 d. ( f 1.50)
bij de sekretaris der Congres-Commissie. Miss. K. Spink,
Hawkswood, Baildon, Yorks, of bij den sekretaris der Commissie voor Nederland, Mr. ' A. J. Cnoop Koopmans.
De Algeme ene Sekretaris geeft den leden in overweging
het bovenstaande aandachtig te lezen en daarna na te gaan in
hoeverre ieder onzer in staat zal blijken tot het welslagen
van het Congres bij te dragen. Verscheidene wegen staan
hem daartoe open. Mogen velen zich opgewekt gevoelen
langs een der aangegeven lijnen mede te werken, opdat onze
Nederlandsche Afdeeling op waardige wijze op dit tweede
Congres der Europeesche Afdeelingen vertegenwoordigd
moge zijn.
De Alg'emee71e Sekretaris:
W. B. FRICKE.

Het scheen der R edactie van groot belang het programma
van het a. s. Congres zoo volledig mogelijk mede te deelen .
Het geld hier toch een algemeen Theosofisch doel en alle
werkers in de Vcrceniging zullen hiertoe moeten medewerken
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zullen niet de Congressen van aard veranderen en eindigen
een nationaal karakter te dragen. Het is daarom zeer te
hopen dat aan de opwekking van den Algemeenen Sekretaris
ruimschoots gevolg worde gegeven .en onze leden zich, meer
nog dan verleden jaar, zullen inspannen tot het welslagen
van dit Congres bij te dragen.
Dit geldt speciaal het werk in de Secties; hiertoe heeft
onze Afdeeling, op één gunstige uitzondering na, op het
vorige Congres niets bijgedragen en het wil er bij ons niet in
dat in Nederland geen onderzoekers zouden zijn die met
degelijk werk voor den dag kunnen komen.
In één opzicht heeft opze Afdeeling ten vorigen jare zeker
uitgeblonken, n. I. in de groote offervaardigheid om het
Congres, naar het uiterlijke, te doen slagen. Moge het ook
ditmaal weder het geval zijn want uit de noodkreet der
penningmeesteres van het Congres-bestuur blijkt dat er veel
noodig is. De sekretaris der Commissie voor Nederland zal
gaarne de bijdragen in ontvangst nemen.
De afgevaardigden voor de kunst zullen een moeilijke taak
hebben. Aan hen toch is opgedragen de uitsluitende beoordeeling wat zal worden tentoongesteld en wat op muzikaal
gebied ten gehoore geb racht. Voorwaar een moeilijk en
pijnlijk werk. Gelukkig evenwel dat het hier broeders geldt,
allen strevende naar hetzelfde doel, allen bezield met het
heilig voornemen slechts het Werk te dienen, niet hunne
persoonlijkheid, zoodat te verwachten is dat de afgevaardigden .
van alle kanten medewerking zullen ondervinden en geen
persoonlijke gevoeligheid in deze mede zal spreken. Dan,
maar ook dan alleen, kunnen zij hun taak naar behooren
vervullen.
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kamer is nog niet vastgesteld. De bibliothekaris is voorloopig
van plan eiken middag van 2-5 uur aanwezig te zijn, terwijl
hij in den regel ook den geheelen morgen en veelal ook des
avonds, van 7 tot 9 ongeveer, tusschen de boeken te vinden
is. Zooveel doenlijk zal hij zich voegen naar de behoeften
en wenschen der leden.
De Lotusklassen voor kinderen beginnen hoe langer hoe
meer uitbreiding te krijgen. Er is er pas weer een opgericht
in Rotterdam, die goed schijnt te gaan; in den Haag is eveneens
onlangs een klasse tot stand gekomen; die in Haarlem isvoorloopig
weder opgeheven. In Amsterdam zijn er een in de Wahana
en een in de Amsterdamsche Loge. In de laatste zijn nu
ongeveer dertig kinderen van acht tot achttien jaar, in drie
klassen verdeeld. De kinderen komen over het algemeen zeer
gaarne en zijn dikwijls meer vatbaar voor geestelijk onderricht
dan vele volwassenen. In den zomer wordt altijd een uitstapje
gemaakt en dit jaar hebben de Amsterdamsche kinderen
gezamelijk een Kerstfeest gevierd. De financieële toestand
laat nog veel te wenschen over en zullen gaarne giften hoe
gering ook daarvoor worden ontvangen. Deze worden gaarne
ingewacht door Mevr. Perk-Joosten, hoofd der Lotoskring,
Amsteldijk 76, Amsterdam.
De beweging in het binnenland heeft deze maand een kalm
verloop. Behalve een bezoek van Dr. J. J. Hallo aan België,
waar hij veel en goed werk verrichtte en waarop wij nog
nader terug komen, valt hieromtrent geen nieuws te vermelden
dat niet reeds bij de verschillende Loges is opgenomen.

LOGEWERK.
BINNENLAND.
De nieuwe boekerij en leeskamer der Afdeeling zal! Februari
genoegzaam op orde zijn dat zij door de leden in gebruik is
te nemen. Die kamer is boven de oude leeskamer dus op
de eerste verdieping van Amsteldijk 80 en aan enke le leden
als de kamer van Johan van Manen wel bekend; men doet
evenwel verstandig om, wanneer de boekwinkel - No. 79 -open is, door deze binnen te komen. De oude leeskamer
beva t nog een gedeelte van de boekerij der Afdeeling en
tevens de verzameling van de Amsterdamsche Loge.
Het reglement omtrent het gebruik van boekerij en lees-

Mededeeling omtrent Studieklassen, Bibliotheek, Lotusklassen enz.
zullen hier slechts opnieuw worden geplaatst, wanneer daarin
wijziging is gebracht. (Men zie daarvoor verder het eerste
nummer van dit blad.)

AMSTERDAMSCHE LOGE.
Voordrachten in het lokaal der Loge, Amsteldijk 80, 8' uur.
7 Feb. De Pelgrimstocht der Ziel
J. van Eeden Nierhoff.
14"
Iets over Atomen
. . . . . . Dr. J. J. Hallo.
21"
De Menschelijke Persoonlijkheid II Mevr. M. C. V. Godefroy.
28 "
Hoogere en Lagere Waarneming.
(openbare voordracht in het Nuts=
gebouw.) . . . . . . . . . Dr. J. J. Hallo.

•
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Studie=Klassen.
Voor Leden:
Maandagavond 8 uur, "De Groei der Ziel, o.l.v." 'vV. B. Fricke.
Vrijdagavond " " "a Study in Consciousness" Dr. J. J. Hallo.
Voor lViet-Leden :
Woensdagmiddag 21 /~-4 uur, "Karma" .
Mevr. C.M.Perk-Joosten.

NIJMEEGSCHE LOGE.

HAAGSCHE LOGE.
De Lotuskring der Haagsche Loge, die thans staat onder de gewaardeerde leiding van Mevrouw A. M. van der Steen Van Ommeren-Hallo
en wekelijks in de Blankenburgstraat No. 19 bijeenkomt, is begonnen
met tien jongelieden van 10-14 jaar.

Lezingen.
6 Februari "Karaktervorming", (alleen voor leden) Mevr. Ros-Vrijman.
"Schijn en 'vVerkelijkheid" . . . .
" Ramondt20
Hirschman.
"
Beide lezingen, waarvan alleen de tweede voor niet-leden toegankelijk is, hebben plaats in het Toussainthuis, op de Toussaint-Kade.

HAARLEMSCHE LOGE.
Voordrachten in het lokaal der Loge, Kenaustraat 2, 8 1/2 uur.
I Februari (zonder introductie) "Karaktervorming" Mevr. Ros-Vrijman. .
15
,,(met
,,
) Het "Onze Vader" W. F. Gruntke.

HELDERSCHE LOGE.
Voordrachten in Februari:
Februari, "Het leven van den leerling".
. J. Edens.
26
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"De mystieke Christus". . . . . . . H. Witsenburg.
Cursus over "De Mensch en zijne lichamen": Zondagavond 6-7 1/2 uur
op 5 en 19 Februari onder leiding van S. Gazan.
..
Zondag 18 December j .l. hield Mej. Ada Waller van Blancum hier
eene lezing over: "EnkeIe hoofdbegrippen van de Theosofie". Het
lokaal was zoo vol, dat verscheidene bezoekers moesten buitengesloten
worden. De lezing werd met groote aandacht gevo lgd en na afloop
gaven zich een 6-tal belangstellenden op voor het volgen van den
cursus, terwijl daar later nog twee bijkwamen.
.
.
Over de lezing van Mej. Waller verschenen verslagen 111 de plaatselijke dagbladen.
12

Het Lid der Nijmeegsche Loge A. Terwiel heeft zich belast met de
leiding der Studie van "Ontwikkeling van het Bewustzijn" van Annie
Besant, wekelijks des Donderdags namidd. 8 uur ten huize van den heer
Van Dam alhier. De eerste lezing heeft plaats gehad 5 Jan .
Door den President A. van der Gon Netscher is zijn ee rste voordracht
op de werklijst vermeld, gehouden den 30 Nov.; door Mej. Dina van
der Gon haar voordracht den 28 Dec.
Voor de nog te houden voordrachten zijn de datums nog niet bepaald.

ROTTERDAMSCHE LOGE.
Voordrachten.
Februari d es avonds 8 uur: Openbare Voordradlt, in het gebouw
"Irene" van Oldenbarneveldtstraat "De Noodzakelijkheid der Reinkarnatie"
'vV. B. Fricke. Toegang voor niet· leden 25 cent.
10 Februari 's avonds 8 uur (uitsluitend voor leden) "Eenige practische
wenken voor het dage lijksch le ven". M. Adamse.
19 Februari 's morgens half elf (met introductie), "De Christelijke
Geloofsbelijdenis", Mejuff. L. F. G. Joret.
Beide laatste voordrachten in het gebouw der Loge Bellevoystraat 83.
2

Studieklassen.
Vrijdagavond 8 uur "Secret Doctrine".
Lotuskring voor kinderen van leden, eIken Zondag van II tot 12 uur,
onder leiding van de dames A. R. Dreessens, A. C. Keen en den heer
'vV. L. van Vlaardingen ..
De Bibliotheek is elken avond geopend van half 8 tot 8 uur, behalve
des Zaterdags en Zondags.
Op Donderdag 16 Febrllari des avonds halfnegen precies, zal ons lid,
de heer W. L. van Vlaardingen in het gebouw 'Mercurius' Hoogstraat 218
voor de " Rein Leven Beweging" een voordracht houden over "Rein
Leven en Theosophie."
De leden worden verzocht goede nota te nemen dat het tegenwoordig
adres van den Sekretaris is Schietbaan laan 90, en alle stukken de
loge betreffende aan dit adres te zenden.

UTRECHTSCHE LOGE.
Lezingen.
Maandag 6 en

HILVERSUMSCHE LOGE.
Openbare Voordracht.
17 Februari 's avonds 8 uur in de Foyer van het Concertge.bouw.
Spreker de heer W. B. Fricke. Onderwerp: "De Noodzakelijkheid
der Reinkarnatie".
Daar de Cursus van Mej. C. Dijkgraaf vervallen is, is de Cursus van
Woensdagmiddag "Ontwikkeling van het Be::,ustzijn",. verzet op Zaterdagavond 8 uur in 't gebouw der V/arme SpIJS Ultdeellllg.

20

Febr. ook toegankelijk voor belangstellenden.

Studie=Klassen.
13 en 27 Febr. 8 uur. "De Groei van de Ziel." Mr. Ph. G. H. Dop.
8 ,,22 " 81/2- 91 /. uur. "Gedachtekracht" Mej. Dijkgraaf. .
8 " 22 " 7-8. "De schets van de Theosofie" Mej. Dijkgraaf, (voor
belangstellenden. )
I en IS Febr. Ledenbijeenkomst ter bespreking van algemeene Theosofische onderwerpen.
Maandags 7-7~/4 ' Vraagavond.
Boekerij, Zonstraat 18, geopend des Dinsdags van 2 - 5 en van 7- 9 uur.
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In de laatste bestuursve rgadering is b esloten den 4den ve rj aardag van
de Loge d oor ce ne gezellige bij ee nkomst te h erdenken.

WAHANA LOGE.
(AMSTERDAM)
Lezingen in Februari.
E Iken Vrijdagavond. Toegang voor leden en belangstellenden. Aa nvang
8 uur, Alberd. Thijmstraat 32.
3 Februari "Rama, de Ideale Koning" .
Mevr. C. M. P erk-Joosten.
JO
"
"Beschouwingen over de
we t van Karma"
J. W. Len ob el.
17
"Mohammed"
J. H . Schaad.
24
"De ontwi kk eling van k arakter". P. \.",T. Coch ius.
"
De kinderen der Amsterdamsche en \Vahana Lo ge vierden tezamen in
het gebouw der laatstgenoemde h et Kerstfeest.
E r was een mooie boom opgericht, wiens vri endelijk licht en rijke
versiering den kinderen wees op het groo te Licht dat allen wil verlichten en venvarmen en eens in a ll er harten geboren moet worden.
De avond ging vro ol ijk en snel om, afwisselend werd cr verteld,
getrakteerd en gezongen.
Er werd den kinderen gewezen op de beteekenis van het Kerstfeest ;
zoowel op de christelijke herd enking als op de groo tc, algem eene beteekenis; h et verlange n naar en het verkrij gen van licht, leven en
liefde, waar ieders hart naar haakt, vooral in deze do nkere dagen en
waarvan dit fe est zoo bij uitstek h et zinnebeeld is.
Ruim 60 kinderen waren aanwezig, welke alle verblijd en voldaan
naar huis gin ge n.
Onzen dank aan allen, die m edewerkten om dez en avond tot een
genotrijken te maken.

CENTRUM DELFT.
Studiegroepen:
E Iken \ Voensdag 's avonds 7 1/. - 8 1/ . uu r, (voor belangstellenden)
Leider: de h eer J. D. Ros. Handboekje: De mensch e n zijn lichamen.
8 1/ . - 9 1/. uur (vo or leden der Veree niging) Leider: de h eer J. D. Ros,
Handb oek: De Oude Wijsheid.
EIken Donderdag 's avonds 8 - 9 uur (voor b elangstellenden) Leidster
Mevrouw Ros- Vrij man, Handboekje: De Schets der Theosofie.
Alle cursussen worden gegeven in i?-et Lokaal Oude Delt 24.
14 Februari zal Mej. C. W. Dijkgraaf in h et Lokaal Oude Delft 24,
aan Leden en Introducés gelegenheid geven vragen te do en en die
beantwoorden.

NEDERLANDSCH INDIË.
Zooals wel van zelf spreekt, na de mededeeling in het vori g
numm er, vinden onze Indische leze rs in dit numm er nog geen
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nieuws . Dit zal noO" wel eenigen tijd op zich laten wachten,
nu het met de be~oeming van den Assistent Sekretaris niet
zoo vlot gaat als eerst werd verwacht. Intusschen t.wijfelen
wij niet of deze zaak zal zich ten goede keeren en . IS voorloopig geduld nog de boodschap.

BUITENLAND.
Wegens plaatsgebrek moeten de mededeelingen over deze
rubri ek tot een volgend nummer blijven liggen. Wij hopen
dan onze schade in te halen. H et Congres had echter, wegens
de actualiteit van het onderwerp, den voorrang.

BOEKENT AFEL.
In de ze rubri ek zullen zooveel moge lijk word en opgenomen de nieuw
verschenen boeken op Theosofisch gebied en ook die van aanver wante
vakken , met vermelding van den korten inhoud en prijs.
LAATSTE THEOSOFISCHE BOEKEN.

"Theosofisch e Biblioth eek": No. I. C. W. LEADBEATER. D e P I a n ee tk ete n s. No. 11. AN!\IE BESANT : Oost e r s che e n W estcrsc he
Zie 1k \I n d e, f 0-40, inteekenaren f 0.30.
]OH A;\I VA N VELSEN, Va n ee n d o od Ba n kier~) e, i~:g. f 1.90,
geb. f 2·30. Beschrijft op levenchge e n aanschouwelijke wIJZe de toestanden na den dood en de gevo lgen van aa rdsche handelm ge n, b egeerten
.
.
en gedachten.
M.W. M. Op w eg naar d e n H o ?td c ursus, f 0 : 10. LeId t, n,:ar
aanleid ing van voo rvallen mt h et dage hJk sch leven, aardIg en b evattehJk
in tot Th eosofie.
K. v. G. Y o g a S utr a va n Patanj a l i. Ned erl andsche Vertaling
van h et ,,"erk over R ájá-Yoga.
..
ANNIE BESANT, ASt u d yin Co n sc i 0 u S 11 es s f 3.90. Over bewu stZijn
in verband m et h et Goddelijk leve n, de stoffelijke voer tuigen en de
mensch elijke ontwikkeling.
ANN IE BESANT The P e digre e of M e n. Voordrachten op de
Bijeenkomst te Ad yar, 1903, over den gees telijken versta ndelijken en
.
.
stoffeJijken stamboom van den m ens ch.
LOUIS KES, Bh a g a vad Git a. Nederlandsche Vertahng mg. f 1.- ,
geb. f LS0.
BOEKEN OVER VERWANTE ONDERWERPEN.

J.

H. llF. FRE?,1ERV, H a ndl e idin g tot d e kenni s van h e t
Spiritism e, f 2.25, geb. f 2·90.
.
..
TH. J. H UDso~ , D e \ Ve t cl er p syc hI s ch e VerschiJn s elen,
vertaald doo r FELIX ORTT, f 2.75, geb. f 3.25. Geeft veel zIelkundige
feiten en verklaart ze door h et bewustzijn te splitsen in twee deelen,
waarvan het een geheel door sugges tie beh ee rscht wordt en l1let
redeneeren kan.
Ma n a ndD e at h f 0.40. Ee n kort overzicht va n Myers' bero emd
b oek over p roefondervindelijke zielkunde, en een studi e over de verh oud ing ervan tot de Theosofie.

•
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INGEZONDEN STUKKEN.
lets over "Onzen Bibliothekaris", over "nijn Bibliothekaris"
en over "Een Bibliothekaris."

"Onze bibliothekaris". Wanneer wij doordrongen willen
zijn van hetgeen die twee woorden voor ons inhouden, dienen
wij eerst na te gaan wat het woord "bibliothekaris" beteekent.
Bibliothekaris is de tegenstelling van niet-biliothekaris. Een
niet-bibliothekaris nu is een geneeshee!' of een schoonmaakster of een timmerman . . . is in het kort iemand die van
één ding verbazend veel weet . en van andere dingen maar
een beetje. Een man of vrouw daarentegen die niet verbazend
veel van één ding weet is een zeer dom, onbeduidend mensch
of is bibliothekaris.
.
"Zoodat al wie bibliothekaris is, van alle dingen verbazend
veel weet, en van hem als van Vossius gezegd kan worden:
al wat in boeken steekt is in zijn ho.ofd gevaren?"
Gij hebt er tot mijn spijt geen begrip van. Kom, ik zal het
u duidelijk maken. Geef op die boeken . . . neen niet die
handboekjes . . . dIe zijn goed om de gaatjes te vullen . . .
ik bedoel die folianten, op de onderste plank met bànden
van het dikste bordpapier; ja ik wilde wel dat gij voor hem
hadt een Bijbel van Keur met banden van wagenschot en
koperen klampen. Dat is ware bibliothekarissen-kost. Aan
Vossiussen laat hij over zich met wat er insteekt tevreden
te stellen. Hij maalt wat om inhouden.
Ga thans eens stil in den hoek van uw kamer zitten, dompel
u eens onder in het denkbeeld dat wij, leden van de Nederlandsche Afdeeling der Theosofische Vereeniging, voortaan
kunnen spreken van "onze(n) bibliothekaris." Herhaal dit
dag aan dag totdat gij zeggen kunt dat dit nieuwe en verwonderlijke denkbeeld uw eigendom geworden is. Lees dan verder.
Lees dan verder, zeide ik, omdat gij dan op stukken na
nog niet zijt waar gij wezen moet. Hebt gij in al die dagen
uzelf er wel eens op betrapt dat ge dacht of sprak over:
"mijll biblz'otlzckaris?" Neen, niet waar, en toch moet het daarheen en gaat het daarheen. Hoe eerder dan maar, hoe beter.
Tusschen u en hem moet een band komen en daar hij
moeilijk beginnen kan, or:J.dat hij dan honderde banden te
gelijk te knoopen zou hebben, verwacht een ieder van u,
dat gij er mee begint. En dat op minstens twee wijzen.
De eene is deze. Gij loopt eens langs de plank of de
planken waarop uw boeken staan en ziet of er onder deze
ook zijn die door u zelden of nooit geraadpleegd worden
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en die voor de Afdeelingsbibliotheek een aanwinst zouden
zijn: ik denk aan zuiver Theosofisc~e, maar ook aan. god~e
leerde en wijsgeerige boeken, aan memg wer1~ ove.r g:schled.ellls,
land en volkenkunde enz. Dan zegt gij met: Ik houd hever
wat ik heb, of: ik zou dat boek of die boeken toch wel eens
noodig k1t1l1le1l hebben, maar neemt een velletje postpapier en ..
de rest behoe f ik niet te zeggen.
De tweede wijze is dat gij met woekerwinst gaat terughalen wat gij hem gegeven hebt. Gij wilt immers meer kennis
vergaren dan t6t dusver uw deel was; gij wilt van dit of dat
onderdeel der Theosofie wat meer werk maken, en op den
langen duur zelfs heel wat meer, dan van het overige en nu
moet hij u raden, moet u den weg wijzen, voor u snuffelen
en zoeken in alle bibliotheken en catalogi die hij te voet of per
fiets kan bereiken, u in verbinding brengen met hen die u
kunnen voorthelpen, een praatje over boeken met u maken
wanneer gij eens op den Amsteldijk No. 80 komt aanloop en ....
Uw vernuft kent nog wel tien andere manieren om den
band te knoopen die hem tot uw "mijn bibliothekaris" zal
maken. Ik ken er nog één en ik wilde wel dat die geen
reden van bestaan had, want het blijspel waarmee ik begon
moet helaas als een treurspel eindigen. Gij moet dan weten
- maar het blijft onder ons - dat toen "onze bibliothekaris"
nog hoog en droog in Utrecht zat, wel honderd maal doo.l:
hem gezegd is: de kennis komt met het ambt en dat hl]
thans, nu dit falikant uitkomt, een minachtend gebaar maa:~t
zoodra hem iets gevraagd wordt en daarbij zegt: daar heb Ik
mijn boeken voor.
Geheel ongelijk heeft hij niet en we hebben dan ook reeds
afgesproken dat we hem met boeken om de ooren zullen
gooien. Maar met boeken alleen is het .voor he~ niet g~:
wonnen. Hij moet leeren den weg er m te vmden. WIJ
zullen dus geduld met hem hebben en niet boos worden als
wij, na veel geld uitgegeven en weken lang geblokt te hebben,
tot het inzicht komen dat hij ons de averechts verkeerde
boeken heeft aangeraden. Maar wij zullen verheugd zijn dat
wij in staat worden gesteld hem te onderwijzen, zoodat hij
ten minste langzamerhand er achter komt welke boeken o~er
een bepaald onderwerp niet handelen. Wie weet of dan met
eens van hem gezegd zal kunnen worden: hij die eens, een
korten tijd, was "onze bibliothekaris" en nu sedert lang "mijn
bibliothekaris" , begint warempel "een bibliothekaris" te worden.

W. H.

DENIER VAN DER GON.

LIJST VAN LOGES DER NEDERLANDSCHE AFDEELING T . V.
PLAATS .

Iu lVede7'land:
AMSTERDAM.
Amsterdamsche Loge.
Wil.hana Loge.
's-GRA VENHAGE.
HAARLEM.
DEN HELDER.
HILVERSUM.
NIJMEGEN.
ROTTERDAM.
UTRECHT.
VLAARDINGEN.
DELFT. (Cen trum)

lil Ned.-/ndii/:
BUITENZORG.
DJOKDJAKARTA.
SEMARANG.
SOERABAIA.

YOORZITT ER.

SEKRETARIS.

W. B. F ricke, Alnsteldijk 76.
vVo Le Nobel, Spiegelgracht 26.
F. 'J. B. van der Beek, Vlamingstraat 45.
A. M. van der Voort, Kenaustraat 2.
T. van Zuijlen, Spoorstraat I3S.
.J. P. \V. Schuurman, Huize Westerveld, 's Gravel.
A. van der Gon Ne tscher, Graafschestraat 7.
M. Brinkman. Prins H endrikstraat 4.
Mr. Ph. G. H. Dop, Ramstraat 45.
D. de Lange Dz., Oosthavenkade.
Th. F. Vreede, Havenstraat 3.

H. Wierts van Coehoorn, Amsteldijk 76.
Joh. van Eeden Nierhoff, Van Eeghenstraat H·
M1'. A. G. Vreede. Beeklaan 263.
V·l. M. ten Houte de Lange, Wilhelminapark 37.
S. Gazan, Florastraat 23.
Mej. C. Hubrecht, Ceintuurbaan 2.
Th. Bleckmann, Graadt van Roggenstraat IS.
M. Adamse. Schictbaanlaan 90.
Mej. J. J. van vVijngaarden, Oude Gracht T. Z. 19·
D. de Lange Dz., Oosthavenkade.
J. L. A. Ledeboer, Oude Delft 23·

Mevr. C. v. HinloopenLabberton-v. Motman,Buitenz.
Raden Mas P andji Djajeng Irawan, Pakoe Alam.
H. A. Benjamins, Ge nielaan.
Mevr. H. Steinbuch-Bastiaans, Plampitan.

Mevr.C. v. H inloopen Labberton-v. Motman.Buitenz.
Mevl'. C. Voorneman, Lodjie Ketjil.
E. F. Winckel.
C. J. van Vliet Jr.

J.
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