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Mevr.C. v. Hinloopen Labberton-v. Motman.Buitenz.
Mevr. C. Voorneman, Lodjie Ketjil.

H. Wierts van Coehoorn, Amsteldijk 76.
W. B. Fricke, Amsteldijk 76.
Joh. van Eeden Nierhoff, Van Eeghenstraat 54·
J. W. Le Nobel, Spiegelgracht 26.
Mr. A. G. Vreede. Beeklaan 263.
F. J. B. van der Beek, Vlamingstraat 45·
'vVo M. ten Houte de Lange, Wilhelminapark 37.
A. M. van der Voort, Kenaustraat 2.
S. Gazan, Florastraat 23.
T. van Zuijlen, Spoorstraat 138.
J. P. W. Schuurman, Huize ';Vesterveld, 'sGravel. Mej. C. Hubrecht, Ceintuurbaan 2.
Th. Bleckmann, Graadt van Roggenstraat 18.
A. van der Gon Netschel', Graafschestraat 7·
M. Adamse, Schietbaanlaan 90 .
M. Brinkman. Prins Hendrikstraat 4·
. Mej. J. J. van Wijngaarden, Oude Gracht T. Z. 19·
Mr. Ph. G. H. Dop, Ramstraat 45·
D. de Lange Dz., Oosthavenkade.
D. de Lange Dz., Oosthavenkade.
J. L. A. Ledeboer, Oude Delft 23·
Th. F. Vreede, Havenstraat 3·
Mevl'. C. J. van der Beek-de Prez, Jan van
C. W. Vollgraff, Jan van Goyenkade IB.
Goyenkade IB.

YOORZITTER.

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

In iVederland:
AMSTERDAM.
Amsterdamsche Loge.
Wähana Loge.
'soGRA VENHAGE.
HAARLEM.
DEN HELDER.
HILVERSUM.
NlJMEGEN.
ROTTERDAM.
UTRECHT.
VLAARDINGEN.
DELFT. (Centrum)
LEIDEN (Centrum)
In Ned.-Indië:
BUITENZORG.
DJOKDJ AKART A.
SEMARANG.
SOERABAIJA.

-

LIJST VAN DE ALGEMEENE SEKRETARISSEN DER THEOSOFISCHE VEREENIGING.
President-Stichter: COL. H. S. OLCOTT, Adyar, Madras.
Alexander Fullerton, New-York 7. ';Vest Eighth Street.
AMERIKA:
Dl'. Rudolph Steiner, Motzstrasse 17, Berlin W.
DUITSCHLAND.
Bertram Keightley, London, 28, Albemarle Street, W.
ENGELAND.
Dr. Th. Pascal, Paris, 59, Avenue de la Bourdonnais.
FRAN~RIJK.
Decio Calvari, 380, Corso Umberto I, Roma.
Upendra Nath Basu, Benares City.
'vVo B. Fricke, Amsterdam, Amsteldijk 76.
Arvid Knös, Engelbrechtsgatan 7, Stockholm (Zweden).
W. Johns, Sydney, N. S. W . 42, Margaret Street.
C. W. Sanders, Auckland, His Majesty's Arcade, Queen Street.
ITALIE.
INDIË (Britsch).
NEDERLAND.
SKANDIN AVIË.
AUSTRALIË.
NIEU\V-ZEELAND.
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E. E . v. L., f 2.- ; G. v. P ., f 10.-; kinderen W., f 2.-;
1. v. 1., f 2.-; C. W., f 240.-. Totaal f 345.- --.
De quitanties ter inning der Lidmaatschapsgelden - tevens
bewijs van Lidmaatschap over Mei/April 1905/6, zullen
den lsten Mei worden verzonden, ten bedrage van f 4.10
voor leden eener Loge en f 5.10 voor de niet-aangesloten
leden. Teneinde de administratie te vergemakke lijken wordt
men verzocht of vóór 20 April een postwissel te zenden
(doch na dien datum niet meer) àf te zorgen dat de quitantie
bij aanbieding wordt voldaan .

vestigen van elk ernstig kunstbeoefenaar op de voorrechten
ditmaal aan deze keuze-tentoonstelling verbonden. Deze voorrechten zullen groot of klein zijn naarmate de medewerkenden
in staat zullen zijn de bewondering af te dwingen van aanzienlijke en talrijke personen die deze tweede poging, in zake
kunst, ditmaal in Londen in oogenschouw zullen nemen.
Niet zonder reden kan het geweest zijn dat het vorige jaar
Holland en België aangewezen waren om den eersten toon
aan te slaan en verschillende krachten op a'!sthetisch gebied
onder het Licht der Theosofie van zich te doen spreken.
Thans zijn wij een jaar verder en zal het onze · plicht zijn om
naast de kunstscheppingen van het machtige Engeland en
andere natieën, onze nederige pogingen aan te sluiten en
wellicht te kunnen opmerken dat ook hier onder alle mogelijke verscheidenheid de gouden draad van het Eenheidsbeginsel der Theosofie zal zijn waar te nemen.
Eenheid, zniverheid, harmonie, enz. zijn toch de eigenschappen
die de bouwmeester in zijn kleed moet weven en in zijn werk
tot uiting moet brengen, doch ook voor den beeldhouwer,
schilder, boekbinder en kunstnaaldwerker, e. a. zijn die zelfde
Natuur- en Schoonheidswetten volkomen van toepassing. Zeker zal het voor de Engelsche Afdeeling ditmaal een
vreugde zijn, als zij niet alleen groote belangstelling doch
ook 1Itcdnvcrkillg' van uit Nederland zal ondervinden en daar
er dikwijls met zooveel waardeering over ons gesproken is,
mogen wij het ons een voorrecht achten deze oproeping ter
harte te kunnen nemen en alle pogingen in het werk te stellen
deze eerste Intcrnationale onderneming in deze te doen slagen.
Bedenken wij dat deze Tentoonstelling hoogstwaarschijnlijk
door duizenden zal bezocht worden - dat er dus kracltt van
moet uitgaan om aan zekere eischen te voldoen - dan begrijpen wij ook dat. alleen door veelzijdige en zelfopofferende
medewerking het doel bereikt kan worden.
Zij, die zouden wenschen deel te nemen aan dit werk gelieven
schriftelijk hiervan kennis te geven (binnen 7 dagen) aan het
Sekretariaat der Tentoonstellings-Commissie, adres (WahanaLoge) Alb. Thijmstraat 32, Amsterdam.

De Algemee1le Pe1l1tiugmeester:
H. WIERTS VAN COEHOORN.
De Algemeene Sekretaris maakt er opmerkzaam op dat
vele leden verzuimen hem kennis te geven van verandering
van adres. Behalve bezwaren in de administratie heeft dit
voor de leden ten gevolge dat de mededeelingen vanwege
de Af?eeling hen niet bereiken. Zoo komen vele exemplaren
van dit blad als onbestelbaar terug. Hij verzoekt alle ledm
dus drillge7ld eveutueele adresverallderiJlgen Izem tnt spoedig-ste
per briefkaart op te gcvCII.
Met ingenomenheid worde hier vermeld dat door onze leden
in Indië eene som van f '1000.- is bijeengebracht en ter beschikking gesteld van den Algemeenen Sekretaris. Waar ten
vorige jare door de reis van den heer van Manen naar Indië
een groot bedrag ten behoeve van de Indische leden is uitgegeven, welk bedrag nog moet worden terugbetaald, zoo
sprak het welhaast vanzelf dat deze gift door den Alg. Sekr.
15. aangewend tot gedeeltelijke delging dezer schuld. Hij brengt
hiermede den leden die tot de gift hebben bijgedragen zijn
welgemeenden dank.

De AlgeJlleme Sekretaris:
W. B. FRICKE.

CONGRES.
Amt de beoefCllaars vall BceldCllde !(ztltstelt
en Kzt1Zstltijverlzeid.
Namens de Londensche Commissie der Intern. Tentoonstelling
van Beeldende Kunsten en Kunstnijverheid (zie FebruariNummer) wenschen wij in het bizon der de aandacht te

N. B.

Verzloerkosten komen niet tm laste der inzenders.
De Afgevaardigde der Commissie voor Nederland:
en namens hem:

F.

ZWOLLO.

"

,
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Aan de Muzikale leden.
Door de Londensche Congres-Commissie aangewezen om
te trachten op muzikaal gebied iets tot stand te brengen als
artistieke bijdrage van leden der Ned. Afd. verzoek ik dengenen, die voornemens zijn het a. s. Congres te Londen bij
te wonen, zoo spoedig mogelijk zich bij mij aan te melden
er bijvoegend of zij mee kunnen werken, hetzij vokaal of
instrumentaal, in ensemble's of soli, indien hiervoor gelegenheid zal zijn. Naar aanleiding van die opgaven zal dan nader
kunnen worden bepaald van welken aard onze bijdrage kan
zijn, vermoedelijk een klein koor van oud en nieuw Nederlandsche volksmuziek en wellicht enkele soli, bij voorkeur
van Neder!. hedendaagsche composities. Immers wanneer
deze internationale kunstbeweging iets meer zal zijn dan opluistering van het Congres, is het noodig aan te toon en welk
standpunt van ontwikkeling de muziek in de verschillende
landen heeft bereikt om mede daardoor langzamerhand tot
besef te komen, welke invloed van de Theosofische Beweging
zal moeten uitgaan op de verschillende takken van kunst
als uitvloeisel van geestelijk bewustzijn in dit ras.
Degenen, die gaarne zouden meewerken, màar nog niet
zeker zijn van hun gaan naar Londen, b. v. om geldelijke
redenen, kunnen zich opgeven als waarschijnlijke medewerkers,
in afwachting van meer zekerheid wanneer bekend is welke
reductie van prijzen op overtocht enz. is verkregen door het
reis-comité van het Congres.
Hoewel eigenlijk onder dit hoofd niet passende, volge hier
nog de mededeeling dat het voornemen bestaat bij gelegenheid dér a. s. Jaarlijksche Vergadering der Nederlandschc
Afdeeling in Juni de gezellige bijeenkomst met eenige muzieknummers op te luisteren. Hoewel mij is gebleken dat de
animo om een Koorwerkje in te studeeren, bij de Amsterdamsche leden althans, niet groot is, zoo worde hier toch
nogmaals een poging gedaan om hen tot meerder leven op
muzikaal gebied op te wekken. Hen die tot dit doel willen
medewerken verzoek ik dus mij daarvan in kennis te stellen
met bijvoeging of zij in het koor willen medewerken (met
vermelding welke stem zij zingen) of wel in soli hetzij vokaal
of instrumentaal, en zulks uiterlijk I5 April.
De Afgevaardigde van de Muziek-Commissie
van het Congres:

H.

CNOOP KOOPMANS- W ALLER.

Amsterdam, Anna Vondelstraat la.
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Alle leden die van plan zijn het Congres bij te wonen
wordensp<.:ciaal opmerkza,\m gemaakt op de volgende aankondigin a van de Toolla!-Co1llmissie:
Een vboorstelling van "The Shrine of the Golden Hawk,"
een Egyptisch spel door Miss Florence Farr, L. T. V. en
"The .Sbadowy Waters," een spel in verzen door W. B. Yeats,
zal gegeven worden in het Royal Court Theatre, op Zaterdagavond 8 Juli.
Deze schouwburg bevat slechts 600 zitplaatsen en, da~: h~t
waarschijnlijk is dat er veel meer Congresleden zullen ZIJn, IS
het noodzakelijk dat aalIvrag-CIt voor plaatsell gedaan worden
vóór den ISlell l//ei,. zij zullen naar volgorde van ontvangst
worden behandeld.
De prijzen zijn zoo laag mogelijk gesteld en zijn voor:
Sh.

StalIs
(genummerd en besproken)
5.Dress Circle
"
""
4.""Upper Circle
"
""
3.Pit StaIls
"
""
2.6
Gallerij (onbesproken)
1.L oges . . . . . ' . ' . . ;e 2.2.0 c~ ;e "3.3.0
De aanvragen moeten gencht worden aan: B. rheobald Esq.
Thc Hawthorns, Hornsey Lane, London, N.
•
Nog ontvangen voor het COllg-res-follds, S. v. W. K. f 2.-,
J. V. f 2.50.

BINNENLAND.
Het groote feit dezer lTiaand is, in deze rubriek, zeker wel
het tot stand komen eener nieuwe Loge en wel te Zwolle,
waar een tiental leden zich vereenigden en bij den Algemeenen
Sekretaris een Bul aanvroegen welke dezer dagen is uitgereikt.
De meening in het vorig nummer geuit dat de T~eoso~e
langzaam maar zeker in Zw?lle een blijvend~ plaats V1l1?t, IS
op verrassende wijze bevestigd. Lallg-zaam IS d~ gang 111 d~
laatste maanden niet geweest, zeker we!. HartehJk hopen WIJ
dat de nieuwe Loge een blijvende plaats in onze beweging
moge bekleeden, waartoe de personen w.elke de Loge in het
leven hielpen roepen .ons de beste verwacht111gen doen koesteren.
Een hartelijk welkom zij haar toegeroepen in de rij onzer
Loges. Mogen alle leden der Afdeeling deze, onze jongste
zuster met hunne beste gedachten steunen en sterken, opdat
weldr~ een groote kracht van haar kan uitgaan. Moeilijk is
alle begin, zwaar is de strijd voor de pioniers, maar als allen
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medewerken wordt de arbeid licht en door de werking der
gedachtekracht . kunnen wij allen. ons steentje tot dit werk
bijdragen.
He~ bestuur. der Zwolsche Loge is aldus samengesteld:
voorzItster: Me]. .L. E. Gratama; vice-voorzitter, J. Wissink;
sekretaress~, . Me]. A. Gratama; penningmeesteresse, Mej. E.
Breman; blbhothekans, O. van Duysen. Reeds is een aanvang
gemaakt met het vormen eener bibliotheek en een leesportefeuille, die onder de leden en belangstellenden circnleert.
Mevrouw Constance Wachtmeister, een der oudste leden der
Vereeniging en getrouwe medewerkster van H. P. B., heeft
het p lan op 10 April het Hoofdkwartier der Afdeelina te
bezoek~n en tot den 13den te blijven. Hare gezondheid"laat
haar l1let toe voordrachten te geven, doch zal aan hen die
haar van vroeger kenden gaarne gelegenheid worden gegeve'n
haar aan het Hoofdkwartier te bezoeken.
Het schijnt wel dat de bewegin<f der Theosofie thans in
~oordelijke richting gaat. Was eerst de Algemeene Sekretaris
In Zwolle werkzaam, thans heeft hij zijn schreden naar Almelo
gericht waar, door de gruote toewijding van twee tot nog toe
bUIten de bewegIng staande personen uit die stad - en dank
zij den ijver van een zeer toegewijd lid die ook zooveel heeft
gedaan om, .de Loge t~ Zwolle tot stand te brengen - het
den heer F rlcke mogehJk was op 23 Februari j.l. een openbare voordracht te houden over "Theosofie en de Theosofische
Beweging." De Spreker werd met belangstelling door ongeveer
80 personen gevolgd bij het uiteenzetten van de voornaamste
Theosofische keringen en bij de antwoorden na afloop der
kZ111g op een paar tot heI? gerichte vragen. Een vrij groot
aantal brochures en boekjes werden verkocht. Ten slotte
werd besloten tot het vormen van een studieklasse, welke
sedert getrou:~ ?oor een 25 à 30 personen wordt gevolgd.
Moesten ~.lJ. 111 een onzer rvorige nummers melding maken
van de bestnJdtng welke de fheosofie begint te ondervinden
van kerkelijke zijde; thans valt een aanval van andere zijde
te vermelden . . Wel IS het een "bedienaar des Woords" doch
een die zijn kracht zoekt in het Spiritisme en daarvoor propaganda maakt. Zooals onze lezers uit het hieronder volgende
verslag, dat een onzer leden ons welwillend toezond zullen
ervaren blijkt de averechtsche beoordeeling der Theosofie
wede: het gevolg te ~ijn van onbekendheid met hare leeringen.
Het IS een eigenaardIg verschijnsel, doch wel verklaarbaar in
dezen tijd van oppervlakkigheid, dat zoovelen die soms een
enkel boekje, een Inleiding die uit den aard der zaak opper-
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vlakkig moet zijn, hebben doorgebladerd, zich aanmatigen een
oordeel en dan veelal een afbrekend oordeel - uit te
spreken over 'deze onze allesomvattende leer van Godsdienst
wijsbegeerte en wetenschap. Tegen dezulken te moeten optrekken is waarlijk een hopeloos ondernemen, toch, men zal het
zien, hebben onze beide voorvechters het manmoedig onderstaan.
Ds. Beversluis, de bekende Spiritualist, gaf in de laatste
maanden in Delft eenige lezingen over het Spiritualisme, die
buitengewoon druk bezocht werden, voornamelijk door den
arbeidenden stand. Het duurde niet lang of vele der toehoorders gingen zich proefondervindelijk van de beweringen
van Ds. Beversluis overtuigen, zood at de beruchte tafeldans
een al te zegevierende intocht in Delf t's fabrieksgezinnen hield.
De kwade gevolgen bleven hier en daar niet uit.
Toen nu Ds. Beversluis tegen 2 Maart een lezing aankondigde over Theosofie, waarbij bij na afloop aan theosofen
gelegenheid tot debat zou geven (dit naar aanleiding van zijn
daaraan voorafgegane voordracht over spiritualisme, waarin
een minder welwillende samenspraak tusschen een lid der
T. V. · en Ds. Beversluis had plaats gehad) achtten enkele
Delftscbe leden dit een bizonder gunstige gelegenheid het gezaaide sriritistische kwaad zooveel mogelijk in zijn uitwerking
te besnoeien en werd het hoofdkwartier gewaarschuwd. De
heeren W. B. Fricke en Dl'. J. J. Hallo gaven aan de Delftsche
roepstem gehoor en waren den avond van den 2en Maart
onder het auditorium van Ds. B. aanwezig.
Nadat de spreker een redevoering had gehouden waarin
hij deels een zeer oppervlakkig, deels een volkomen valsch
licht op de Theosofie had doen vallen, (hij bleek zijn kennis
der Theosofie nagenoeg geheel geput te hebben uit Reepmaker's
"Wat is Theosofie", en enkele spiritische geschriften), gaf de
heer Fricke gehoor aé\n zijn oproep tot debat. Nadat deze
verklaard had niet in staat te zijn in een kort tijdsverloop
de "warboel", die Ds. Beversluis van de Theosofie had gemaakt, uit te spinnen en te weerleggen, sprak hij in enkele
gloedvolle woorden, in grootsche overtuiging, over den werkelijken aard der Theosofie en waarschuwde ernstig voor het
beoefenen van het spiritisme.
Ook Dr. Hallo sprak in den zelfden trant. Hunne woorden
lieten niet na indruk te maken en, al moge er oogenblikkelijk
ook geen enkele der aanwezigen van de waarheid der Theosofische leeringen overtuigd geworden zijn, in ieder geval
kan de kracht die van beide debaters uitgegaan is, niet zonder
uitwerking gebleven zijn.

,
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Hopen wij, dat velen er door van blijvende kwade gevolgen van hunne spiritistische onderzoekingen gespaard zijn
gebleven.
Onze lezers zuIlen in dit nummer een mededeeling der
Theosofische Uitgevers-Maatschappij als Bijlage vinden waarop
wij speciaal hunne aandacht vestigen. Zal deze Maatschappij
aan haar doel kunnen beantwoorden dan behoort zii veel
meer gesteund te worden door de leden dan tot nu toe het
geval was. Vaak is geklaagd dat de Theosofische boeken te
duur zijn voor de beurzen van sommige onzer leden . Welnu
hier wordt de gelegenheid geboden om voor luttele prijs een
schat van wetenswaardige en belangwekkende lektuur te verkrijgen. Laat ons hopen dat allen die maar eenigzins daartoe
in staat zijn van deze gelegenheid gebruik zuIJen maken .
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Studie·Klassen.
. Voor Leden.
Maandagavond 8 uur, "De Groei der Ziel, o.l.v." W. TI. Fricke.
Vrijdagavond 8 uur, "A Study in Consciousness" Dr. J. J' Hallo.
Voor Belfllll,{stc!lmdclt.
\Voensdagmidd ag 2 1/, -4 ti ur, "l'laneetketens" .
Mevr. C. M. 1'erl-::Joosten.
Woensdagavond 8 uur, "Schets der Theosofie"
Mevr. C. M. l'erk Joos ten.
Woensdagmorgen 101/ 2 uur, "Esoterie Buddhism" Mevr. H. Cnoop
Koopmans- Waller.
Donderdagavond 8 uur, "De oude Wijsheid"
Mev. M. Godefroy.

LOGE DEN HAAG.
Voordrachten:
3 April De Wet van Opoffering .
17 "
Hooge Feesten, n (alleen voor led en)

Nederlandsch Indië.
Wij heropenen deze rubriek met de aangename mededccJing
Jat d e heer C. J. van V liet te Soerabaja zijn benoeming tot
Assistent Sekretaris voor Ned. Indië definitief heeft aangenomen. Wij wenschen onze Afdeeling en speciaal de Indische
leden met dit besluit geluk , ove rtuigd als wij zijn dat de
heer van Vliet zijn beste krachten - en dat die niet gering
zijn heeft hij herhaaldelijk reeds getoond - zal wijden om
de beweging in Indië tot grooter bloei te brengen en den
band tusschen de beide deeIen der Afdeeling vaster te knoopen.
De heer van Vliet heeft zich tevens berei d verklaard de
redactie voor Indi ë van dit blad op zich te n emen. R eeds in
ons volgend numm er hopen wij in deze rubriek mededeclingen
van zijn hand over de beweging in Indië te kunnen opnemen.

LOGEWERK.
AlVISTERDAlVISCHE LOGE.
4
11

18
18

2S

Voordrachten in het lokaal der Loge, Amsteldijk 80, 8 uur.
April. "Kleur en Evolutie" .
W. l. van Kervel.
"Theosofie in het huisgezin" .
"" "De persoonlijkheid en toestan- Mevr. C. M. Perk-Joosten.
den na den Dood"
"
Mevr. M. Godefroy.
"Berust Theosofie op gezag" Dr. W. H . Denier van der Gon.
"

Mej. G. Slotboom.
De Heer J. 1). Ro s.
De afgcloopen maand heeft zich gekenmerk t door een gezellige ledenavond in het gebouw Concordia (nomen est omen) op Donderdag 16
Maart jJ. De aan leiding hiertoe was de blijde tijdin g, dat Mevrouw Windust
de Haagscl1e Loge kwam bezoeken en dien avond een "conversazione"
houd en, zooals dit in de internationale theosofentaal heet. De prettige
lheeuurtjes voor en na de beantwoording van vragen door Mevrouw
Windust, zoowel als het voorreebt haar weder gezond in ons midden te
zien wercl en door de leden niet weinig op prijs gesteld. Bij de behandeling der vragen gaf de spreekster belangrijke bijzonderheden over het
geestelijk aanzicht der zonvereering.
Het hooger opbloeien van het Loge-leven, door haar komst veroorzaakt,
deed zich zeer gevoelen, ni et h et minst toen de leden den Maandag
daarop reeds weder bijeen kwamen om de openbare lezing van den heer
F"rick e te hooren. Doch onze Algemeene Sekretaris bleek tot aller leedwezen door een lichte ongestelddh eid verllinderd; in zijn plaats gaf toen
de heer Hallo voo r een volle zaal een h eldere en pakkende lezi ng over
" hoogere en lagere waarneming". De Haagsche bladen gaven lange
verslagen, zoodat zijn logisch betoog ook buiten den kring der aanwezigen niet nagelaten zal heb ben indr uk te maken.
.
Het bestuur heeft moeite gedaan dat de heer Fricke nu binnenkort
toch zijn lezing over de Theosofische beschouwing van het Christendom
zal houden en ook Mevrouw \Vindust heeft beloofd spoedig weer eens
een bezoek aan onze Loge te zullen brengen.

HAARLElVISCHE LOGE.
Voordrachten.
April 12 "Hooge Feesten 11"
. J. D. Ros.
" 26 "De Brahmanen"
. J. W. Boissevain.
De studieklassen zijn z'n afwijkillg der rondgezonden syllabus:
Donderdagmiddag 2-3 (Kinderhuisvest 7)
0.1. v.
"De Oude Wijsheid"
. Mevr. M. E. Deutschbein.
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8 1/.-9 11 2 uur (Kinderhuisvest 7)
'.'Esoterisch Christendom" . Mevr. lVI. E. Deutschbein.
])onderdagavond 8 1/ 2-9 1/2 uur (Kenaustraat 2)
"Astrologie" .
Mev1'. Polman Mooy.
Zaterdagavond
8 1'2-9 1'. uur (Kenaustraat 2)
"De Zeven Beginselen van
den Mensch" .
Joh. Op 't Einde.
Zonclagmorgen
10-12 uur Lotus Klasse
R. Lenssclink. .
Boekerij=Avo,nd.
Maandagavond 81/.-9 1'. uur Kenaustraat 2.
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Vrijdagavond

HELDERSCHE LOGE.
Voordrachten.
Zondagmorgen van 10-12, Sluisdijkstr. 54·
T. van Zuylen.
April 9. lets over Theosofie .
J. Edens.
" 23. \Vedergeboorte
Cursus over "De l\Iellsch en zijne Lichamen" op 2 en 16 April, des
avond s ie 6 uren in het gebouw Sluisdijkstraat 54, onder leiding van
den heer S. Gazan.
Het hoofdmoment van de maand was de onverwachte overkomst van
de bescherm vrouwen onzer Loge: de dames Windust en Perk, die een
vraagavond hielden, uitsluitend voor de leden met hunne vrouwen. Zeer
vriendelijk en vlot werden de vragen beantwoord en de band tusschen
oudere en jongere leden aangeknoopt.
De cursus van den heer O. de L. is afgeloopen .
Onze broeder van der Voorn schrijft lan ge epistels uit Baviaankrantz
in Zuid-Afrika, waaruit blijkt, dat er onder de weinige blanken, die daar
zijn, weinig aandacht aan de Theosofie wordt geschonken. Hij ontvangt
en leest cr echter geregeld "Theosophia". Al is het dus maar weinig, toch
werken de loten van de Heldersche Loge nu niet alleen maar in Amster·
dam, maar zelfs in Afrika. Kan dit geen aanmoediging zijn voor hen,
die zoo gaarne vruchten van hun werk zien?
De leden der Heldersche Loge hebben echter op het oogenblik nogal
met ziekte te kampen, wat eenigszins vertragend op het Loge-leven
werkt. Daarom houden wij ons voor meer bezoek aanbevolen, onder de
111its, dat het dan vooraf wordt bekend gemaakt.

HIL VERSUMSCHE LOGE.
Apri l 27 "De Wijsb egeerte der Astrologie" .
H. J. van GinkeI.
Behalve de reeds opgegeven voordrachten werd op 4 Maart een voordracht voor leden met introductie gegeven door den h eer A. Terwiel,
. onderwerp "De Christus".

Studie=Klassen.
Voor leden:
Ten huize als boven.
"

Voordrachten.
Voor leden en introducés.
T en huize van den Heer Bleckmann; Graadt van Roggenstr. 18.
April 19, n.m. 2 3/ 4 uur, "Reïncarnatie"
A. van der Gon-Netscher.

12,

"

"

"

id.

Vraagmiddagen.
April, '5 Maandags n.m. van 3- 4'/, uur, Graadt van
Roggenstraat 18

Mev1'. Bleckmann.
Vraagavonden.
April 5, n.m. 8 unr, zaal Rups, Burchtstraat, "ik
Mensch en zijne Lichamen" .
Mev1'. 'Windust.

ROTTERDAMSCHE LOGE.
Voordrachten in het gebouw der Loge.
ó, 7 April

avonds 8 uur
" Het mcnschelijk lichaam" .
12
's avonds 8 uur
"Zoroaster en de Zend-Avesta"
's avonds 8 uur
3°
"
"(;odsdienst en 'vVetenschap" .
"r, Ui/s/u ilour 7/001' I_cdm .
IJe beide laalste voordradtIen met illtrodltdie.
'5

P. Persant Snoep.
lVIevr. M.

J.

Vermeulen.

MI'. P. G. H. Dop.

UTRECHTSCHE LOGE.
Alle bijeenkomsten der Loge worden gehouden 111 het Gebouw van
den l'rotestantenbond, Boothstraat.
Voordrachten.
3 April. "De Troubadours"
Mevr. Zwollo-v. d. Maas.
17 April. "Godsdienst en Vletenschap"
Mr. Ph. G. H. Dop.

Studie=klassen .
April, 8-10 uur. "De Groei van de Ziel"
Mr. Ph. G. H. Dop.
S en 19 April, 8.30-9.30 uur, "Gedachtekracht" . Mevr. E. Windust.
Voor belangstellenden 5 en 19 April, 7 ~8 uur "De
Schets van de Theosofie"
Mevr. E. "vVindust.
12 en 26 April, 8 - 10 uur, Ledenbijeenkomst ter bespreking van algemeene Theosofische onderwerpen.
Maandags }-7-45, Vraagavond.
Boekerij, Zonstraat 18, geopend des Dinsdags van 2- 5 en van 7-9 uur.
10

NI]MEEGSCHE LOGE.

5, n.111.

2"/4 uur, "Esoterisch Christendom"

Mev1'. Windust.
Mevr. Bleckmann.
lVlevr. Bleckmann.
26, "
" "
id.
Ten huize van den Heer Van Dam, Barbarossast1'. 37·
April, Donderdag nam. 8 uur, "Ontwikkeling van het
Bewustzijn" .
A. Terwiel.
VOOI' bclallgsldlclldm:
1
April, Vrijdags en Zaterdags n.m. 6 /.--8 uur, St.
Annalaan 8, "Sch ets der Theosofie" .
Mej. Burgdorffer.
April

,
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WAHANA-LOGE, AMSTERDAM.
Lezingen in April 1905, Alberdinck Thijmstraat 32.
EIken Vrijdagavond 8 uur.
7 April, "Iets over Astrologie". . . . . . H. J. van Ginkel.
14
"
"De occulte gevolgen van Theosofische
studie en telepathie" . . . . . Joh. v. Eeden-Nierhoff.
21
"
:'Iets over reïncarnatie" . . . . . Mevr. M. C. V. Godefroy.
28
" "Van de Heilige Drievuldigheid" (volgens Jacob Böhme) . . . . . . J. W. Lenobel.
Toegalll[ 7/00r ledm C1t bela1tgstellmdm.
Studie~Klassen.

Maandagavond 8 uur, "De Oude Wijsheid". . . J.W. Lenobcl.
Di nsda<Tavond 8 ,,"De Mensch en zijn Lichamen" Mej. Joh. Wijnstok.
b
'
L eer " . . . Mej. Joh. Wijnstok.
Zaterdagavond
8 " "De Ge Ilelme
Boekerlj~AYond.

EIken Vrijdagavond van 8-10 uur.
N.B. Bij verandering van woonplaats of adr~s wordt elk lid. vriendelijk
verzocht het nieuwe adres aan den Secretans per bnefkaart op
te geven.

CENTRUM LEIDEN.
Voordracht.
April, "De Godsd ienstzin der Oude Indiërs" . . . A. Nooteboom.
(;clegenheic1 tut het verkrijgen van inlichtingen over Theosofie clken
Dinsdag-avond 7--8 Uul', Jan van Goycnkadc ra.
11

BUITENLAND.
Wij %ijn ollzen lezers nog schuldig een overzicht van ~e
propaganda-reis van den heer Leadbeater door Amerika In
een der vorige nummers aangekondigd, maar telk~ns wegens
plaatsgebrek achterwege gebleven. Toch achten WIJ zulk overzicht van genoeg belang om ze alsnog te laten volgen, lmmers
het is goed dat de leden der Vere eniging . op de hoogte
blijven van hetgeen door de leiders der bewegmg w?rdt verricht en dat zij hen kunnen volgen in hunne bewegmgen.
De reis door Amerika is in Februari geëindigd en de heer
Leadbeater is thans in Australië werkzaam, na op zijn weg
de Sandwich-Eilanden te h€bben aangedaan waar op Honolulu
een Loge der Vereeniging bestaat.
.
De leden in Amerika hebben met droefheld den heer
Leadbeater zien vertrekken na een verblijf van twee en een
half jaar in hun midden, gedurende wdk verblijf hij onafgebroken heeft gearbeid tot het verspreiden der Theosofische
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denkbeelden en het versterken der Loges in Amerika, om
niet te spreken van zijn litterair werken dat daaronder niet heeft
geleden, want in de laatste twee jaren zijn van zijn hand verschenen "The Other Side of Death", "Some Glimpses of
Occultism" "Man visible and lnvisible".
De heer Leadbeater verliet Europa in het begin van het
najaar 1902, vergezeld van zijn jeugdigen sekretaris Basil
Hodgson Smith, en kwam in Chicago aan op den tijd van
de Jaarvergadering in September, waarna hij zes maanden in
Chicago bleef gedurende welken tijd hij voordrachten hield
voor het publiek en voor leden, en de belangstelling in Theosofie in de buurtschap aanwakkerde.
26 openbare voordrachten werden gegeven op Zondagavonden welke door gemiddeld 600 personen werden bezocht.
Hij verliet Chicago op 21 April 1903 en bezocht achtereenvolgens de Staten Minnesota, Wisconsin en Montana, waarna
hij een week rust nam in het beroemde Yellowstone Park.
Vandaar ging de reis naar de "Far West" waar verschillende
steden werden bezocht, tot dat hij begin Augustus Vancouver
Island, Britsch Columbia, bereikte. Hierop werd Victoria
aangedaan en toen werd de lange reis naar het Zuiden.ondernomen, naar San Francisco dat den 20en September werd bereikt en waar de heer Leadbeater twee maanden verblijf hield.
In dien tijd werd een Theosofische Vergadering gehouden
met het doel de Loges van de West-Kust tot een Bond te
ve reenigen en behalve talrijke voordrachten en bezoeken aan
Loges werd ook de geheele omtrek bezocht.
De eerste weken van December werden door den heer
Leadbeater met eenige zijner jonge vrienden in rust doorgebracht op een woning aan de uiterste grens van Californië.
Dit was een heerlijke tijd voor de jongens die zelf voor alles
zorgden, kookten en verder groote tochten in de buurt ondernamen en in zee zwommen.
Den 14den December was de heer Leadbeater weer aan het
werk in Los Angeles, waar de bijeenkomsten een groot succes
waren, daar de Amerikanen uit die streken zeer vatbaar zijn
voor psychische onderwerpen. Vijf weken bleef de heer
Leadbeater hier en de Zondagavond bijeenkomsten werden
geregeld door ongeveer 1100 personen bezocht. Einde Januari
1904 ging de heer Leadbeater verder en bezocht DenverCity en Salt Lake City, de Mormonen-stad. Langzaam ging
. de reis nu weder Noordwaarts, verschillende Lóges op weg
bezoekende, totdat New-York werd bereikt.
( Wordt vervolgd).
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INGEZONDEN STUKKEN.

kasten, waarvan de eerste drie voor de tijdschriften bestemd
zUn. Boven "in de lucht" waar twee planken voor de in
bewerking zijnde plakboeken zijn vrijgehouden, staan thans
eenige boeken die in de laatste weken ten geschenke zijn
ontvangen: van een duodecimo -- en toch zeer welkom werkje over Egypte af tot het foliowerk : Secret sYlllbols of
t/te Rosicntcians met tal van uit de hand gekleurde teekeningen.
De vierde kast, te slecht voorzien nog, bevat theosofische
boeken, en, indien wij den bibliothekaris goed in de gaten
hebben, dient het groene gordijn voor de vijfde kast om
onuitgezochte stapels brochures, verslagen en wat al niet
meer tijdelijk aan het oog te onttrekken.
Nu gaat het rechts uit de flank en na even een blik naar
het bedrijvige leven op de rivier en de straat geworpen te
hebben - juist komt een tram van lijn 4 aan die voor de
deur haar reis eindigt -- en achter de schrijftafel van den
bibliothekaris heen geschoten te zijn, zien wij in de eenige
kast naast het raam reeksen van catalogi en handleidingen
voor boekverzorgers en boekverzamelaars. Daarnaast een kast
aan den vierden wand derhalve ...:..- waarin meer dan 100
boekdeel en en brochures over spiritisme en wat daarop gelijkt
bijeengebracht zijn. Op een der laatste dagen van het oude
jaar kwam een dienstbode den trap op met een kleerenbak
waarover een kleedje lag en, was ik eerst bang dat ik met
overv loed van oliebollen mijn maag zou moeten overladen;
wat onder -dien doek uitkwam was een verzamelin,~ kostelUke
boeken van Davis en anderen over het spiritisme, door een
der leden ons ~ldus toegezonden. Haastigl~jk voegde ik er
bij wat ik reeds had en een ander lid, die mij zag garen en
schikken, kwam nu een paar malen aandraven met zijn citybag en verder aan alle zijden uitpuilende zakken; weinige
seconden later was dan een Delcuze of een Kardec uit de
duisternis aan het licht teruggegeven.
Aan de andere zijde van dien wand is de deur en ook een
kast waarin nog chaos is maar door samenhooping van boeken
over folklore, en over den Christelijken Godsdienst - ziet gij
die reeks ante-niceensche Kerkvaders wel? - kosmos begint
te ontstaan.
Het midden van · den wand wordt door een dubbele kast
ingenomen waarvan het beneden gedeelte eenigszins vooruitspringend, de Tibetaanse/te Bib/iot/leek herbergt.
Wat een prachfj van boekdeelen, meer dan twee honderdin tal, over Tibet of te zamen over Tibet en andere Ooster
sche landen. Ze hebben een rijke geschiedenis die boeken,

Een bezoek aan de leeskamer ' der Nederlandse/u Afdeeling.
Wij weten reed~ dat de boven-voorkamer van Amsteldijk 80
ingericht is tot leeskamer en dat wij daar de. meeste boeken,
die de Afdeeling langzamerhand door schenkmg of koop verkregen heeft, zullen vinden. Beneden zijn in de kasten aan
de ziide van den boekwinkel de overige boeken en daar
tegenover, dus' aan de gangzijde, de boeken der Amsterdamsche
Loge, van welke mevrouw Perk bibliothek~resse i~. De heer
Reijnders, altijd om en bij die boeken te vmden, m .staat elk
boek ter linker- of rechterzijde in pikkedonker te vlIlden en
over de meeste een gesprek met u aan te knoopen, neemt
evenwel een groot gedeelte van de dagelijksche zorg op zich,
zooals hij, naar ik hoop, ook mij wel eens zal vervangen.
Wanneer wij de nieuwe leeskamer zijn binnen gekomen
treft ons zoo wel de geleerdheid die van drie wanden op ons
neerziet als het gezellige van het vertrek waardoor wij niet
kunnen laten ons bezoek te hervatten om, aan de lange groene
tafel in het midden of de kleine tafel vóór het raam gezeten,
uit de rijke voorraad lectuur iets te putten; als ook het heerlijk
Amstelzicht te genieten dat het breede raam, een groot gedeelte van den vierden wand innemend, ons geeft.
Doen wij thans een wandeling langs de wanden dan zien
wij tegenover het raam twee kastdeur~n in den .n;uur.- o. a.
allerlei ongerechtigheid zooals des blbhothekans stijfselpot,
timmergereedschap, pakpapier enz. aan het oog onttrekkend.
Tusschen die deuren was echter ruimte voor een boekenkast,
die de aangewezen plaats bleek voor een klein getal eney~
clopcedieën en verder een zestigtal woordenboeken van allerlei
soort en in een aardig aantal talen. Dat de lezers zoovele
<roede (Tidsen en hulpmiddelen bij de hand hebben, hebben
~ij voor'" een groot deel te danken aan een ?er lede~. die ve.1e
woordenboeken en verder werken over Chma, Indle enz. \11
bruikleen gaf, behalve het vele dat hij in eigendom der
Afdeeling deed overgaan.
.
Dit losstaande kastje er naast, waarvan de schappen, die
dicht bij elkander liggen, de namen dragen ~an ongeveer
dertig tijdschriften, dient om de laatste aflevenngen gemakkelijk binnen het bereik van den lezer te b~engen, zoo~ls, ~r
tegenover, op het eind der leestafel een. kle\l1e stelhng IS die
steeds voorzien zal zijn van eenige der laatst ontvangen boeken
en brochures.
Wij komen thans aan den tweeden wand en zien daar vijf

,
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meest geschreven door ·mannen en ook vrouwen, die korter
of langer den staf des zwervers in de hand gehouden hebben.
Maar ook aan het bijeenbrengen dier boeken is een geschiedenis verbonden. 't Was niet af en toe een vraag aan de
Theosofische Uitgeversmaatschappij: "Zend me weer eens
een paar kubieke decimeter Tibet'-', maar een de hand leggen
op boek na boek als slot telkens van snuffelen in oude en
nieuwe katalogi, bezoeken van antiquaren, zitten op bo ekverkoopingen. De eenzaamheid zoeken als er nieuwe aanwinst
was, dan doorbladeren, hier en daar lezen, dan in de rij zetten;
op een anderen dag voor de kast gaan staan en nu eens dit
dan dat boek opnemen of ook van 'eenigen afstand zien hoe
plank na plank vol werd. ZÓÓ was het dat liefde een verzameling deed ontstaan die haar weerga in wel zeer weinige
bibliotheken zal hebben. Toen kwam het slot: afstand doen
ter wille van de Nederlandsche Afdeeling.
Begrijpt gij dat niet? Ook niet vvanneer ik u zeg dat de
man die de geschiedenis van die verzameling "gemaakt"
heeft een van hen is die door hun arbeid de Nederlandsche
Afdeeling gevoerd hebben tot kracht en bloei?
DENIER

v.

D. GON.

Wegens plaatsgebrek moet de lijst van Loges en der Algegemeene Sekretarissen voor ditmaal vervallen.

DE THEOSOfiSCHE BEWEGING
~

Officieel Orgaan van de Nederlandsche ~
~ Afdeeling der Theosofische Vereeniging. ~
REDACTEUR:

Mr

A.

J.

CNOOP KOOPMANS.

D e Nederla1ldsdte Afdeeli1lg is sleellts aansjJrakelijk voor stukken
.'. .'. .'. in de rubriek "Offideel Gedeelte" opgeno7lle1l. .'. .'. .'.
Dit blad 7fJIJrdt kosteloos toe,gezo1ldm aan alle leden der Ncderlandsche
Afdeeling T. V. Abo1lliement voor 1lict-ledm der Afd. f I.50 jJ. jaar.

~============================:====================~

OFFICIEEL GEDEELTE.
De quitanties ter inning der Lidmaatschapsgelden - tevens
bewijs van Lidmaatschap -- over Mei/April 1905/ 6 zullen den
1sten Mei worden verzonden, ten bedrage van f 4.10 voor
leden eener Loge en f 5.10 voor de niet-aangesloten leden.
Een ieder die geen postwissel heeft gezonden, wordt vrien·
delijk verzocht, te willen zorgen <:lat de quitantie bij aanbieding kan worden voldaan.
Alge11leetZ Fonds der Nederlandse/ze Afdeeling.
De volgende giften zijn gedurende de maand April ontvangen: J. v. D. f25. - ; J. K. f 100; totaal f 125.-.
De AlgemeeJle Penningmeester:

H.

WIERTS VAN COEHOORN .

CONGR.ES.
Lidmaatschap van het Congres. De sekretaris van het Congres, Johan van Manen, verzoekt opname van het volgende:
Overeenkomstig de beslissing van het Congres-bestuur, is
het Congres toegankelijk voor alle leden der Theosofische
Vereeniging tegen betaling van Sh. 2/6 (f 1.50) Aanvragen
voor lidmaatschap van het Congres moeten vergezeld gaan
van een postwissel voor het bedrag en gericht worden aan
Miss K. Spink Hawkswood. Baildon, 1Jorks. (England).
Daar het voor het Congres-bestuur van veel belang is globaal te weten hoeveel. leden het Congres zullen bezoeken,
wordt men dn'llgcltd vcrzocht zz'ch zoo spocdig mogelijk als
Lid op tc gevcn.
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