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OFFICIEEL GEDEELTE.
De JAARVERGADERING der Nederlandsche Afdecling zal dit
jaar plaats hebben op Zondag 25 Juni des morgens. Des Zaterdag-avonds daaraan voorafgaande, zal de gebruikelijke gezellige
bijeenkomst der leden plaats vinden, terwijl de openbare voordrachten op den Zondag-avond zullen gehouden worden . Tijd
en plaats van samenkomst zullen nader worden bekend gemaakt, zoom ede de onderwerpen welke op de vergadering
behandeld zullen worden.
Het is echter hier de plaats de beteekenis dier bijeenkomsten uiteen te zetten. Vele leden zijn van meening dat zulke
zaken-vergaderingen vervelende en lastige dingen zijn, stellen
geen belang in de uiterlijke zaken der Vereeniging. oordeelen
dat die eigenlijk maar achterwege moesten blijven omdat onze
Vereeniging een geestelijke vereeniging is, en ... blijven liefst
weg.
Hieraan nu doen zij zeer verkeerd. Zeker onze Vereeniging
is een geestelijke vereeniging, maar dat neemt niet weg dat
het uiterlijk lichaam goed georganiseerd moet zijn; zonder een
geestelijk gezond en krachtig element is de Vereeniging niets,
maar zonder een gezond en krachtig lichaam kan zij niet goed
werken en juist de organisatie goed te maken en goed te
houden is het doel dezer Jaarvergaderingen. Daartoe mede te
werken is de plicht van ieder lid. Zij die door hunne opmerkingen en voorstellen de goede· gang van zaken meenen te
kunnen bevorderen moeten daar komen, maar evengoed zij
die door hunne belangstelling in de Vereeniging en door hunne
gevoelens en gedachten van eendracht en harmonie kunnen
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bijdragen dat de besprekingen een aangenaam en broederlijk
verloop hebben en dat de barrnonie, die levensvoorwaarde voor
bet bestaan der Vereeniging, steeds blijft heerscben. Men moet
niet ter vergadering komen alleen als men aanmerkingen heeft
te maken, maar ook, en vooral zou ik haast zeggen, om een
bewijs van steun en sympathie te geven aan hen die met de
leiding der zaken belast zijn en hen daardoor aan te moedigen
voort te gaan op den ingeslagen weg.
Wij zijn tot nu toe, goddank, vrij gebleven van geschillen
en disharmonie, maar zal dit in de toekomst zoo blijven dan
zullen alle leden hiertoe moeten blijven medewerken en één
der wijzen om dit te doen is, z.a. hierboven is aangetoond,
door getrouw de Jaarvergadering te bezoeken.
De gezellige bijeenkomst die den avond tevoren gehouden
wordt is bestemd de leden gelegenheid te geven tot kennismaking of tot het hernieuwen en opfrisschen daarvan. Daar
komen uit alle Loges en uit alle oorden des lands de leden
bijeen en vooral zij die in de verstrooIing leven, die in hun
gewone bestaan weinig of niet in aanraking komen met andere
leden, over Theosofie haast nooit kunnen hOOl'en of spreken,
vooral dezulke zullen deze bijeenkomst met blijdschap begroeten als een welkome gelegenheid om andere gelijkgezinden en gelijkgestemden te ontmoeten. Maar ook voor de leden
in de verschillende Loges is het van groot belang dat zij met
anderen van gedachten wisselen en door het tezamen komen
met een groot aantal leden, ervaren dat de Theosofische Vereeniging één groot geheel is. Men is zoo licht geneigd om,
als men niet in de gelegenheid is veel buiten de Loge te
verkeeren, zijn eigen Loge te beschouwen als het middelpunt
waar alles om draait, het Loge-leven te vereenzelvigen met dat
der Vereeniging en daarom is het zoo goed cr eens uit te
komen, te ervaren dat er nog wat anders is dan de Loge en
de eigen kleine kring en daarvoor is deze bijeenkomst een geschikte gelegenheid . Laat men dan echter daarbij bedenken dat
onze Nederlandsche Afdeeling nog slechts een klein deel is
in het groote geheel dat zich over de geheele aarde verspreidt
en die als met een gordel van geestelijk bewustzijn omvat.
Dan zal men een denkbeeld kunnen krijgen van de groote
beteekenis der Theosofische Vereeniging en moge dan een
ieder zich op dien avond één gevoelen met dat geheel en zich
voornemen naar zijn beste krachten tot die eenheid mede te
werken.
Het voornemen bestaat om eenige der meest bekende ledcn
uit de verschillende Loges uit te noodigen als ceremonie-

meester op te treden ten einde de kennismaking der leden
onderling te bevorderen. Zij zullen herkenbaar zijn aan eenig
onderscheidingsteeken. Wanneer dus iemand op de bijeenkomst
komt en weinig leden kent, laat hij dan zulk een "gedecoreerde" aanklampen en hem niet loslaten voor hij in kennis
is gebracht . met de personen die hij wenscht te ontmoeten.

De Algemct'1lc Sekretaris,'
W. B. FRICKE.

Algemeen fonds der Nederlandsche Afdeeling.
De volgende gift is in de maand April ontvangen: A. G.
D. /4.In het vorig nummer stond abusievelijk Apnl dit moest
zijn .Maart.
De volgende giften zijn tot en met 22 Mei ontvangen:
M. v. H. t. E. j200.-; L. N. j25.-; C. v. d. T. j2. - .
Totaal j227.-

WITTE LOTUS WEEK FONDS.
Tot nu toe zijn bij den Algemeenen Penningmeester voor dit
fonds ontvangen: S. jO.50.-; C. S. j 1.-; E. S. jO.75.-- ;
M. j 5.-; J.~ B. j 1. - ; L. N. j 10.-; lVI. R. j 1.-; Totaal
j 19.25.
Tot mijn spijt heb ik vergeten den Leden in het vorige
nummer dit Fonds in herinnering te brengen.
De AlgcmeCltc Peltltillg11leestcr,'
H. WIERTS VAN COEHOORN.

CONGRES.
In

afwijking van de mededeeling in het Mei-nummer
worden de leden die het Congres wenschen te bezoeken
uitU'enoodicrd hunne aanvrage tot lidmaatschap uitsludcltd te
richten aa~ den Sekretaris voor Nederland, MI'. A. J. Cnoop
Koopmans, Anna Vondelstraat la, Amsterdam. De aanvragen
moeten vergezeld gaan van een bedrag van j 1.50.
..
Voor het verkrijgen van inlichtingen omtrent verbi!Jf en
reisgelegenheid wende men zich tot A. J. Fa\llcling Esq. 53
Warrington. Crescent, Maida Vale, London W.
Spoedige aan1lleldillg is zeer g't'10msc!tt iu beide g'L'1/idIClt.
Voor de dramatische voorstelling op 8 J\lli zijn nog
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slechts weinig plaatsen beschikbaar. Wie zich alsnog toegang
wil verzekeren wende zich ten spocdigste, onder toeze nding
van het bedrag, tot B. G. Theobald Esq. The Hawth(~rn s,
Hornsey Lane, London N. Voor de prijzen zie men het
April numm er blz. 53.
Olltvallgcll voor Izet COllgres-follds .. L. F. P. A. A. f 2 .1/1/. C. f 2 ·50. Voor de muziek L. F. P. A. A. f I.5 0

BINNENLAND.
Konden WIJ 111 een vorig nummer het tot stand komen
der Loge te Zwolle boekstaven, thans valt wederom een
dergelijk fcit te vermelden . Eenige leden te Arnhem en in
de omstreken daarvan woonachtig, hebben zich aaneengesloten en een bul voor een Loge aangevraagd. Wel is het
aantal leden nog klein c n ook zijn sommi gen nog zeer ko rt
lid der Vereeniging, maar onder de aanvragers zijn ook eenige
oudere, b eproefd e leden en wij hopen dat zij de noodige
kracht zullen ontwikk elen de ni cuwe Arnhemsche Loge tot
bloei t e brengen, opdat zij blijken moge levensvatbaarheid
te bezitten om werkzaam te zijn in het groote geheel.
De namen der bestuurde rs hopen wij een vol gend maal te
kunnen verm elden.
De Loge den Haag opende op Zondag 7 Mei haar ni euwe
gebouw' met een feestelijk e in wijding. Deze Loge is de ee rste
in onze Afdeeling die ee n gebouw haar eigendom noemen
kan. Door de ij veri ge bemoeingen van een daartoe ingestelde
Commissie en de offervaardigheid der leden is m e n er in geslaagd een huis in de de Ruyterstraat aan te koopen m et
een groot terrein daarachter. Voorloopig zal men zich tot
het huis zelf bepalen maar de ge legenheid bestaat om, als
het noodig mocht blijken op het terrein een nieuw gebouw
te stichten dat dan geheel naar de wenschen der Loge zal
kunnen worden ingericht.
Het thans geopende gebouw maakt een vriendelijken en
prettigen indruk . Gelijkvloers is een ruim en smaakvol ingericht
ve rgaderlokaal dat, op den dag der opening overvol, in gewone omstandigheden ruimte genoeg b ezit om de leden te
bevatten.
Boven zijn kamers voor studie-klassen en voor d e bibliotheek. Een vrooliJke tuin zal er in de zomermaanden zeker
veel toe bijdragen de gezelli gheid te verhoogen.
Tot de plechtigheid der opening wa re n uitgenoodigd de
leden van den Uityoerenden Raad, afge vaardigden der Loges
en andere gasten. De voorzitter opende de vergadering m et
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een hartelijk e toespraak, waarna achtereenvolgens het woord
ge voerd werd door den Alg. Sekr. de r Afd ee ling, doo r Mevr.
Windust, doo r alle afgevaardigden çle r Loges en door een ige
leden der Haags che Loge, die allen, al naar hunn e geaardheid ,
de beste wensch en uitspraken voor den bloei der Loge in
haar nieuwe tehuis. De tusschenpoozen werden aangevuld
door een trio van vrouwenstemmen, dat tot de stemming
zeker veel heeft bijgedragen.
D es middags was gelegenheid gegev en het nieuwe gebouw
te bezichtigen waarvan door velen gebruikt werd gemaakt.
E venals al de sprekers op de openingsvergadering we nschen
wij ook hie r onze beste wensch en uit te spreken voor den
bloei d er Loge en dat in de ni euw geope nde zalen de vrede
en harmonie m ogen heerschen die een eerste levensvoorwaarde zijn voor dien blo ei. Zonder vrede en harmonie is
geen samenwerking mogelijk e n zonder samenwerking komt
niets tot stand.

Nederlandsch=Indië.
Wat kunnen wij hier in Indië de leden der loges in N ederland benijden, wanneer wij in "De Theosofische Beweging"
de aankondigingen van al di e vele voordrachten nalezen!
Wat 'n voorrecht, overal de daar vermelde onderwerpen te
kunn en hooren van personen, die er zich - al ware het alleen
maar tot he t houde n van hunne lezing - ingewerkt hebben.
Al verwerkt men niet altijd dadelijk den inhoud van zoo'n
voordracht, ze opent toch gewoonlijk wel weer nieuwe gezichtspunten en is dikwijls aanleid ing, dat men over het gehoorde gaat nadenken e r wat over gaat nasnuffelen in de
boeken.
En dan de keur van studieklassen over alle rlei bijzondere
onderwerpen! Daar is voor elk wat te leeren in zijn eigen
richting.
Dan trachtf: n wij ons te troosten door te bedenken, dat de
beweging hier in Indië nog zoo jong is, en dat de toestand
in Nederland in den beginne ook wel niet zoo gunstig geweest
zal zijn als nu uit de mededeeling cn in 't afdeelin gsblaadje
valt op te maken.
.
Maar als wij de zaak eens nauwkeurig beschouwen, vinden
wij --- behalve de jeugd der beweging hier -- nog heel andere
oorzaken, die belemmerend werken en die het voor de theosofen in Indië veel moeilijker maken om tot den gunstigen
toestand (wat voordrachten en st udieklassen betreft) te geraken, waarin de medeleden in N ederland nu gekomen zijn.
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't Grootste bezwaar leveren wel de verre afstanden op,
waarop de loges zich van elkaar bevinden. Dat dicht bijeen
gelegen zijn, zooals in Holland het geva l is, is een belangrijk
voordeel. Heeft daar iemand een lezing gereed gemaakt, dan
kan hij gemakkelijk naar verscheidene plaatsen buit en die
zijner inwoning overwippen om ook daar de LogeIcden van
zijn voordracht nut te do en hebben. En zelfs geregelde studieklassen kunn en ge leid worden door personen uit andere
plaatsen. Zoo l<è nt m e n in Holland het bezwaar van afs ta nd
zelfs niet; de Loges kunnen elkaar helpen, het hoofdkwartier
zendt naar alle zijden hulptroepen uit, en zoo verkrijgen ook
de zwakste Loges goede leiding.
D och hi er in Indië?
Er zijn thans Loges te Duitenzorg, Djücja, Semarang en
Soerabaia en een centrum te Batavia. Daarvan li ggen Soerabaia
en Batavia twee volle dagreizen (per spoor) van elkaar verwijderd: S emarang ligt daar tusschen, van elk der beide op
één dagreis afstand. Alleen Buitenzorg en Ba tav ia zijn elkaars
buren, en Djocja ligt niet ver (toch nog 4 uren sporen) van
Semarang.
Dat k omt e nnede ove reen, alsof in Europa b. v. alleen
Loges waren te Amsterdam, Berlijn en Weenen. Dàn zou er
dáár ook ni et veel sp rake kunnen zijn van ond erlin g contact!
Elke Loge zou - evenals hi e r - vrijwel op zichzelf aangewezen zijn; en daar zou geen verandering in k omen, al was
de beweging nog zooveel ouder.
Als de leden in Nederland zich eens di en toestand indenke n
zullen zij misschien nog meer dan tot heden hun eigen bevoorrechten toestand waardeeren ; en misschien znllen zij zich
e r dan nog over verwonderen te hOOl·en, dat er hi er -toch
een steeds sterker samenhang tusschen d e leden de r T . V. tot
ontwikkeling komt. Gelukkig zien wij hi er dan ook niet zó6
tegen verre reizen op als de meeste Iandgenoot en in 't
moederland; ook de middelen zijn er hier in 't algemeen
ruim er voor b eschikbaar; e n de ove rplaatsingen en dienstreizen vooral der go uve rn ementsambtenaren onder onze leden
maken dat men toch nogal veel van elkaar hoort. Maar
dikwijls even naar een a nde re plaats gaan om een lezi ng of
bespreking te houden - dat is toch niet mogelijk. Daarom
moeten wij hier - m ee r dan in Holland noodzakelijk is onze toevlucht nemen tot pen en post.

Nu is e r tenminste een verzamelplaats van alle gegevens
omtrent de beweging in Indië, is er iemand, die daar voortdurend een volkomen overzicht van heeft, en daardoor meer
verband kan brengen tussche n de verschillende groepjes en
afzonderlijke werkers.
Zijn plan is om in Mei alle loges en centra en enkele
der verspreide leden te bezoeken om ov eral de ~belangen der
Theosofisch e beweging te bespreken, hetgeen naar hij hoopt
tot die nauwe re samemverking zal bijdragen. Een verslag van
die reis zal t. z. t. in deze rubriek verschUnen .
Hie~-boven stipte ik even een punt aan, waarin de beweging
in Indië waarschijnlijk in gunstiger voorwaarden verkeert d,m
in Holland. Dat is, dat geldelijke middelen hier in 't algemeen
ruimer beschikbaar zijn, en - het bleek reeds herhaaldelijk
-- ook door de leden beschikbaar geste ld worden.
Zoo kwam ter dekking van de k osten van Johan van Manen's
Indi sche reis ongeveer f 1200 in, en bestaat het plan om
me ttertijd ook h et re steerende bedrag van de kosten dier reis
.
.
in Indië bijeen te brengen.
Doch voor het oogenblik moet een eventueel bezoek van
Leadbeater aan Java financieel worden mogelijk gemaakt,
waarvoor enkele honderde guldens zullen noodig zijn; de
toezeggin gen hier voor zijn reeds van verschillende zijden in
ruime mate gedaan.
En ook Olcott's roep om ondersteuning van "onze bejaarde
werkers" - die, zooals de heer Charlu door ziekte getroffen,
onv erzorgd staan - vond hier goed gehoor : f 200 ko n aan
den President der T. V. worden toegestuurd e n aan contributies voor dit doel werd reeds ruim f 350 per jaar volteekend.
In 'dit opzicht dns is de Indische groep bevoorrecht want werkelijk een vo orrecht is het toch om op welke wijze
dan oo k de Th eosofische beweging te kunnen steunen.

Nu een Assistent-Sekretaris voor Indië is benoemd, zal de onderlinge samenwerking misschien ook nog weer grooter worden.

6 Juni. "De Od Theorie van Baron van Reichenbach" A. Bakker.
13 " "Schiller als Theosoof" . . . . . . . . J. C. H. Wilhelmi.
20
"
Sluiting.

SOERADAIA, 15 April '05.

c. J.

VAN

VLIET.

LOGEWERK.
AM STERDAMSCHE LOGE.
Voordrachten in het Lokaal der Loge, Amsteldijk 80, 8 uur.
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Studie=Klassen.
Vo!>/' Leden.
1\laanchgavoncl 8 uur, "De (~roei der l-icJ," o. I. v. W. B. Frickc.
Vrijdagavond 8
"A Study in Consciousness" Dr. J. J. Hallo.
Voor JldaIlK.lidk//([ell.
\Voensdagm iddag 2 1/ . '4 uur, "Het Vijfde Ras" .
l\Ievr. C. 1\1. l'erkJoosteIl.
\Voensdagavond 8 uur, "Tweede Reeks Voordrachten"
A. Besant . . . . . l\Ievr. C. M. Perk-Joosten.
\Vo ensdagmorgen [01 /z uur, "Esoteric Buddhism" .
Mevr. H. Cnoop
Koopmans-vValIer.
[)onderdagavond 8 uur, "De Oude \Vijsheid"
Mevr: l'vl. Godefroy.

en Mevr. Ros eenige gedeelten uit een brief van een Meester van \Vïjsheid.
Daarna sloot de Voorzitter d en avond met de lezing van een antwoord
van A. A. Wells, op een vraag betreffende l\Ievr. B!avatsky's karakter.
Maandags daarop had de jaarlijksche huishoudelijke vergadering plaats,
waarop wegens bedanken van den heer van AmerOlll de heer J. D. Ros
tot onder-voorzitter onzer Loge werd benoemd. De heercn Van Poeteren
en Van der Beek werden respectievelijk tot penningmeester en voorzitter
herkozen ..
Uit het jaarverslag bleek, dat het aantal leden in het afgeloopen jaar
steeg van 127 tot 146, eene venneerdering dus van 19 leden, 30 nieuwe
leden traden toe en 2 werden naar onze Loge overgeschreven; voor
hun lidmaatschap b edankten 3 leden, overgeschreven naar ciders IO leden.
In de vacature onstaan door het benoemen van den heer Ros werd op
de huishoudelijke vergadering van :VIaandag 22 Mei voorzi en door de
verkiezing van Mej. G. Slotboolll tot Commissaris.

De Witte Lotusdag is op de gebruikelijke wijze herdacht. Des middags
verzamelden zich de kinderen van ck Lotus-Klas in het Lo ge-Gebo uw,
en gaven eenige liederen ten beste, waar tllsschen in zij hartelijk werden
toegesproken.
Des avonds hielden enkele leden, voor een volle zaal korte toespraken
of lazen een gedeelte uit de door H. C. B. aanb evole n werken. De zaal
was prach tig versierd daar de leden een overvloed bloemen hadden gezonden.
In de Jaan'ergadering, gehouden op 12 Mei werden tot Bestu nrslcden
gekozen:
'IN. B. Fricke, Voorzitter.
Mevr. E. vVinc1ust, Vi,'e- Voorzitster.
l\levr. M. Godefroy, ,~'·(Fctaressc.
H. Wierts van Coehoorn, POl1lill.<:mCi'ster.
Me\T. C. NI. Perk-Joosten, Bib/liJthel,·arcssc.
Dr. J. J. Hallo, Ciilll7llissan~·.
L. Woerman, COlllmz~·saris.
Tot Ledm valt Toezicht:
Vvo F. Gruntke.
:'lIl'. A. J. Cnoop Ko opmans,
. De Heer E. :\Ieuleman die tot dusver in het Bestuur der Loge had
ZltlJllg genumen, had zich niet herkiesbaar gesteld. Overigens werden de
oude Bestuursleden herkozen, terwijl het ambt van Secretaris-Penningmeester voor het eerst gescheiden werd en over twee personen verdeel cL

LOGE DEN HAAG.
De eerste week van deze maand kenmerkte zich d oor eene koortsachtige drukte in h et nieuwe Loge-gebouw, dat in zeven dagen geheel
moest worden verb ouwd en ingericht. Met groote fee stvreugde werd het
eIgen .tehUls onzer Loge l-ondag 7 ?,lei jl. met een welgeslaagden avond
IngewIJd, welke men elders nader beschreven zal vinden.
Den dag na de opening werd onze zaal dadelijk weder in gebruik
genomen voor een hij uitstek plechtige en druk bezochte Lotusvierilti{.
Het, portret van on>:e Stichteres was met planten en bloemen prachtig
versIerd en ook de StIchteres van de Theosofische Vereeniging in Nederlan d werd lllet vergeten. Nadat de voorzitter een gevoelvolle openings-rede
had gehouden, droeg de beer van Amerom een aedeelte voor uit het
Licht van Azië; Mej. Slotboom eenige fragmenten l~t de Stem der Stilte

HAARLEMSCHE LOGE.
Studie- Klassen.
Onder leiding y<tn:

Donderdagmiddag 2-3 uur (Kinderhuisvest 7)
"Oude Wijsheid" .
Donderdagavond 8 1/.-9 1/2 uur (Kenaustraat 2)
"Astrolo gie" .
Vrijdagavond
8'/ .-9'/z.u. (Kinderhuisvest 7)
"Esoterisch Christendom".
l-aterdagavond
8'/2-9 1/2 uur, (.I(enaustraat 2)
" D e Zeven Beginselen van
den Mensch"
.

Lotus=Klasse Zondag
Maandag 8 1/.-9 1/.

iVIevr. M. E. Deutschbein.
Mevr. Polman Mooy.
Mevr. iVI. E. Deutschbein.
Joh. op ' t Einde.

10- [2.

Boekerij-Avond.
uur, Kenaustraat 2.

Op de Jaarlijksche Algemeene Vergadering is hel Bestuur onzer Loge
als volgt samengesteld:
Mevr. M. E. Deutschbein-Logeman, Voorzitter.
Joh. op 't Einde, Vice- Voorzitter.
W. :VI. ten Houte de Lange, Secre/aris.
VV, A. van Heulen, Penningmeester.
iVlej, J. Stolp, Tweede Secretaris.
Als Boekverzorger werd benoemd den Heer R. Lensselink.
Het adres van den Secretaris is T1/ï!hdmillajark 37.
De vVitte Lotusdag werd op de gebru ikelijke wijze gevierd. Het LogeLokaal waar zieh de twee portretten van H. P. B. en Mcvr. MellIcman
te midden van een schat van bloemen bevonden, bood de rustige gelegenheid tot ernstige overpeinzing aan die leden die waren opgekom~n
om gehoor te geven aan hun ll1\Venchge roepstem dIen dag gezamenlijk
eenige oogenblikken in gedachten aan beide onvergetelijken te wijden.

90

91

I1ELDERSCHE LOGE.

ROTTERDAMSCHE LOGE.

Viering van den Witten Lotus=dag.

Voordrachten.
(;edurende de zomermaanden worden geene voordrachten gehouden.
Met September echter zullen deze weder een aanvang nemen.

's A vO lld s te 8 uren. kwamen dc kden, voor ditmaal vero'ezeld van
hUllnc cchtgenootcn, 111 hct fccstelijk ve rsierd lokaal bijec71 II'TU' op
ecnc verhcvcnhcic1 de buste van H. P. B. prijkte "checl dOOl' bl~~men
OIllgCVCIl.

'

b

I ,Ue }~:er. Cazan opende, bij. afwezigheid van president en bibii ot hecaris,
( ~. ,1:1J e(;nk~l11st met eene uJteenzett1l1g vall de betcekenis en het duel
I. _ ..
dezc! heJ(lenk1l1g, leverde een korte schets V'ln H I' ]' , l'
I t T
I
-{ ~ I
'
"
J. cn
,1S C M1 n.1
,:e r wee~,~,.I 00 (stu~ uit de Bhagavad Gîta voor uit de vierde jaar".\n[., van 1 hcosophla , met verklaring.
Na eene kurte pauze las daarop de heer Edens uit het werkje V~l11
den hcer Reepmaker : "Wat is Theosop hi e?" voor wat daarin O\:cr
mevrouw Blavatsky vermeld staat.
'"
Nadat nog .gedeelten uit de Upanishads en het Licht van Azië ' door
onzen sccretarIS waren ten beste gegeven, hield de h eer Gazan een " loedvollc tuespraak, waanll ouk de verdiensten van onze "eliefde leerIneestcr 's
mcvr. J\leuleman en hare beteekenis voor de Th e;sufische bewc"ino'
Neder land werden herdacht.
.b b
Er .. 'raren geen bezoekers, die nie t onder den indruk waren geraakt
en biJ W1e dezc avónc1 du s niet lang in herinnering zal blijvcn.

in:

Lezingen.
Juni I J. Lezing van den heer Over de Linden.
JUlll ::!5, Sluiti ng.
Allc vergaderingen in lIet lokaal Sluisdijkstraat 54, des Zondal.'morgcns
te la uren.
..

NI]lVIEEGSCHE LOGE.
Studie=Klassen:
, Op den 3 1 Mei, den dag bepaald voor de Algemeene Jaarlijksch e
Vcrgaclenng d er lcden, gaat cic zomerrusttijd in behalve voor die tcn
h UIW van den Heer Van Dam, Barbarosastraat 87.
J,U11 I, (~ es ,dondc,r~lags nam., 8 uur, "Een ~t~ldie in het Bewustzijn" A, Terwiel.
en elJe ten h,1I1Ze van me]. Burgdoffer St. Annastraat 45.
JunI, des \\ ocnsdags cn Zaterdags na111. 6.3 0 uur "Schcts
dcr Theosofie"
J\·reJ·']?
MD'
I ft'
• '\...
.
tU ge or cr.

Kort Verslag van de viering van den Witten Lotusdag, 8 Mei 19 0 5.

,~an de viering wcrd deelgenomen door 28 leden, 'waarvan 23 uit
N1Jmcgen, 4 UIt Arnhem I UI t EIst.
Zij had plaats Ül een 'mct ,YÎtte bloemen toepasselijk vcrsierd lol'a-tl
van welke vcrsIerIng de portretten van 111CVr. lllavatsky en 111evr. i\fcuIC;;l:11;
de 1111ddell)Jll1len vurmden en alclus de eereplaatsen innamen.
De oll.~/llngsrede luelcl cle vIce-presidente, cle eindrecle het lid Terwiel.
DOOl cl! IC andere leden werc1en fragmenten voorgedraO'en uit de BI
d
I StI'I t ~ en J
'
'b
lagava
GÎta'T' de St em (.er
let LIcht
van Azië .
.Na afloop del plechtJglleld bleven de leden nog eeni cren tij' d gezellig
bgeen.
b
c

Cursussen.
Officieel worden. de cursussen gedu rende de maanden Juni, Juli en
Augustus gesloten. Aan dc versch illcnde leiders wordt het echter overgelate n officieus met hunnc respectieve cursussen voort tc gaan.
Lotuskring.
Elke Zondagochtend van J 1 1/ 4- 12 1 / 4 uitsluitend voor kindcren van
Leden.
De zomervacantie begint in Juni en duurt tot September.
Geldmiddelen.
De Penningmeester verzoekt nogmaals beleefd den leden die in gehreke
blevcn de Circulaire van I Ap ril tcrug te zenden, dit unverwijld te doen.
Adresverandering.
De Secretaris verzoekt beleefd het tegenwoordig adres van den Heer
1. H, GÉRAETS
en Mevrou IV
E. A. C. GOMPERTZ-LTNSE,
tenvijl cic leden nogmaals beleefd uitgenoodigd worden eventuecle aclresverandering onmiddellijk den Secretaris mede te deelen.
Witte Lotusdag.
In meerdere mate dan bij vroegere gelegenheden hadden vele lcden
blijk gegeven van een drang tot samenwerken door h et zenden van vele
mooie bloemen.
Deze werden door de goede zorgcn van broeder Addicks smaakvol
gr~rangsc hikt zoodat de portretten van H. IJ. B. en Mevrouw l\1euleman
cen schoonen aanblik boden.
Des avonds 7 uur kwamen al de kinderen van den Lotuskring bijeen.
Toen allen hun plaats ingenomen h adden werd dcze bijecnkomst geopend met het zingen van het Gulden Keten Lied eluor alle kinderen,
waarna :Vlej, Keen de kinc1eren de beteekenis van dezen dag voor zoover
zij het begi'ijpen konden uitlegde en vervolgens verhaalde van de eerste
kinderjaren van H. P. B., hen aansporende ten allen tijde voor ieder
hartel ijk en vriendelijk te zijn. Hierna werd nog een mooi lied gezongen.
Na afloop werd een versnapering rondgediend .
Te 8 uur kwamen de leden der Loge bijeen. Er heerschte een harmonische geestelijke stemming. Ongeveer een 40-tal personen waren
aanwezig.
De Heer M. Brinkman opende de bijeenkomst en verzocht de aanwezigen gedurende 5 minuten gedachten van vrede te zenden tot die
groote voorgangers onzer Vereeniging die op andere gebieclell hun werk
voortzetten.
Vervolgens gaf de voorzitter in het kort het doel. van den "Witten Lotus
Dag" aan, waarna hij h et woord gaf a~n den Heer M. Reepmaker, die een
kort maar niettemin een interrcssant gec1ecIte uit de Levensgeschiedenis
van H. P. B. meedeelde. Het was hi<:rop de beurt aan den Heer J. A. Terwiel, welke enkele woorden uit "De Stem der Stilte" voorlas. De Heer
J. A. J. van Dijk hield hierna een kleine duidelijke leerzame voordracht
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over. ·'Verd raagz'.tamh eicl. Hçm volgde i\Iejuffro{lw L. F. G. Jore tdi e een
moOI gedeelte Uit hel "Li~ ht van Azie" las. Ten slotte "af de voorzitter
c~n 1~lttI:d:':cl. lilt "l~rat;tlcal Occultism" v.an H. 1'. n., "wa<I rn a hij m et
een Il<tl telIJk \I OOI d v,tn dankzegglil g de bijeenkomst sloot.
I k .lecJen bleven hierna in.gezelli g gesprek en o pgewekte gedadHe'\-lsselll1 g nog genlllnen tiJd biJeen.

UTRECHTSCHE LOGE.
Witte Lotusdag.

Als gewoon lijk werd ,Vitte Lotusdag in een avondbijeenkomst herdacht. De p ortretten van H. 1'. ll. en l\Ievr. l\Ieuleman waren voo raf
d oor ee n p~tar l e d el~ smaakvol versierd. Even acht uur op ende de Heer
D op m et . eUl toespiaak waann hIJ het doel van de samenk omst uiteen zette. HIJ wees cr o. m. op hoe wij onze eerbied en dankbaarh eid h et
best konden toonen, daar haar werk tezamen met alle krach t voort te
zetten. ~I.erna volgde m~,vr. Muijsken-l\1erens, die een gedeelte voorlas
lil t de Stem der Stilte' en mevr. Weller-Douw met een (Tedeclte uit
de Bhagavad Gîta". Het officieele gedeelte van den avond ",Zrd besloten
door een kort woord van m ej. van \Vijngaarden. No" (Tcruimen tijd
bleve:~ de leden onder gezellige ge~prekken bijeen en kee~den ei ndelijk
h~llS\\daJtS ondcr den mdru k, dat zIJ ellen avond den band van brocderst;hap die ons allen verbmd t, !cvencltger en krachti<Ter O'evoeld hadden
chn gewoonlijk.
b
"
,

WAHANA-LOGE AMSTERDAM.
Lezingen in Juni 1905, Alberdingh Thijmstraat, 32.

EIken Vrijdagavond 8 uur.
}levr. E. \-\' indust.
Juni. (on derwerp nader op te geven) .
:'Iievr. IV!. Zwo llo-v. d. 1\[a<1s.
9 "
l\I ll ziek
16"
Sluiting.
2

Studie=Klassen.

l\ laandagavond 8 uur: "De Oude \Vijsheid" . . . J. VVo Lenobel.
Dinsdagavond 8 uur: "De m ensch en zijn Lichamen" Mej. Joh. 'Vijnstok.
Za terdagavond 8 uur: "De Geh eime Leer"
. . . ;\'lej. Joh. \Vijnstok.
Boekerij=Avond.

EIken Vrijdagavond van 8- 10 uur.
Lotuskring voor Kinderen.

Zondagmorgen
/:ondagmiddag

IO-J I

uur (voor j onge kinderen).
(voor grootere n).

z'k3 1/2 uur

De Witte Lotusdag, 8 Mei 1905.

Als ge\Vo~ nlij\;v,er d iI~ ~e Wahalla-Loge de sterfdag van i\levr. Hlavatsky
Ol:. yl~chtlbe '\lJze hel d,tcht. H et lokaal was voo r dien avo nd prachtig
SI(;:I d met bloem en en planten, waa rtu sschen de portretten zichtbaar
"aren van l\ Ievr. Blavatsky en Mevr. Meuleman Vele !celen waren di en
avond opgekomen om . den sterfdag van de Stichteres onzer Verecnigin u
te h erdenken.
b
Door vele. leden werd dien avond het woord <Tevoerd en ,;'erden er
gedec ltcn ! lilt het Licht van Azië, uit de Stem d~r Stilte e. a. voorgedragen . Na sl.l11tmg v~n I~~ t officieel gedeelte, bleef m en dien avond
nog een uurtje gezellig biJeen.
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BUITENLAND.
Oen 3 en April van dit jaar is de Theosofische Vereeni ging
door h et gouvernement van Indië als rechtspersoon in geschreven en als zoodanig erkend .
D eze mededeeling van onzen President-Stichter zal zeker
met algemeene vreugde worden begroet . Hierdoor toch is een
einde gekom en aan een toestand van onzekerheid en halfh eid
di e gedurende den tijd van h et bestaan der Vereeniging telk ens weer moeiliikheden opleverde . Daar de Vereeniging
geen rechtsperso0l11ijl,heid bezat, rechtens dus ni et als een
persoon bestond, kon zij ook niets bezitten en stonden al
hare bezittingen op naam van den V oorzitte r of van een raad
van trustees die voo r haar bezaten. Vel e moeilijkhed en zijn
door dezen onzekeren toestand ondervonden bij het verkrijgen
van erfenissen, legaten of 'schenkin gen, die telkens werden
aangevochten op grond dat d e Vereeniging geen rechtspersoon was en veelal met go ed gevolg. Thans is dit all es voorgoed voorbij, kunnen alle b ezittingen op naam der Vereeniging
worden overgeschreven en zal dus in de toekomst de V c recniging, voor zoovec1 het 't uite rlijk lichaam betreft op steviger
grondslag gevestigd zijn.
Men begrijpe wel, dat het hier geldt de Theosofische Vereeniging, gevestigd te Adyar. Een woord van hulde aan onzen
wakkeren Voorzitter, Col. 01cott, is hier zeker wel op zijn plaats.
FRANKRIJK.
Den derderiZondag in Maart heeft de Jaarvergadering d er
Fransch e Afdeeling plaats ge had. De Afdeeling bestond toen
uit 28 L oges, die in Zwitserland en Bulga rije inbegrepen, terwijl 127 ni e uwe leden toetraden.
DUITSCHLAND.
Het Theosofisch werk wordt hi er m et kracht voortgezet en
dc Loges ontplooien in sterker leven. In Berlijn e n Stuttgart
zijn nieuwe Loges opgericht, zoodat die steden nu elk twec
Loges bezitten. Dr. Steiner, de algemeenc sekretaris, trekt
rusteloos van de eene plaats naar de andere 0111 lezingen te
houdcn, E en geliefde lezing is die over "Goethe e n de Theosofie", een onderwerp, waarin Dr. Steiner, door zijn diepe
kennis van de werken van Goethe bijzonder thuis is. Daar
Goethe zulk een verbazenden invloed op h et d enken in
Duitschland uitoefent, is dit onderwerp zeker van het grootste
gewicht voor de verbreiding d er Theosofische denkbeelden
aldaar en uit Goethe is ongetwijfeld veel voor Theo so fcn te halen
en vele onopgeloste vraagstukken in zijn werk zullen, in het licht
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der Theosofie beschouwd, tot oplossing gebracht kunnen worden.
Pogi.ngen w?rden voorts aangewend groepen van studenten aan
de Universiteiten te winnen tot het bestudeeren der Theosofie
Ook hier is het weer Dr. Steiner die daartoe den stoot gaf:
SKANDIN A VIË.
Ook hier groeit dc be weging gestadig. De openbare voordra cht~n te Stockholm worde n geregeld druk bezocht, en de
leden 111 Zwede n doen alle moeite de denkbeelden der Theosofie ingang te doen vinden.
Een b~w.ijs van den groei der beweging is hier ook weder
de .bestnJdll1g w.e1ke de Theosofie uit de geestelijke kringen
b~gll1t te on?ervll1den. Een boek is onlangs verschenen met
~it. doel ,~etiteld: "Kan de mensch op bijgeloof leven", met
blJ~cloof
IS dan de Theosofie bedoeld. Het boek schijnt
over~ge ns van de Theosofi e een duidelijk en waar beeld te geven.
Hiertegenover staat echt.e r, dat in Kopenhagen twee jonge
geestelIjken de rell1k arnatIe-l eer hebb en aangenomen en die
van d e n kansel verkondigen.

ging. Het slot was altijd: "zou he t niet beter zijn dat il,-;: die
bo<"ken, al zijn enkele rijk aan h erinnerin gen voor m e, aan
Van der Gon stuurde?" En niet anders ging bet zoodra h et
glazen kastje beneden m et' mooi e banden aan de beurt was.
Deze "Isis unveiled" of die "Faitb fOl'gotten" , of die Deussen,
Harnack, Oldenberg, Bulwel', Nietzsche, TieIe, Scherr . . . .
was gekocht om gelezen te word e n zoo als gij duidelijk kunt
zien aan den bladwijzer op bI. 10 of bI. 60. "'t Is toch
zonde" zegt ze "dat dit boek hier renteloos ligt, in
geen maanden en maanden heb ik er een oog in gehad, ik
heb veel meer le ktuur dan ik lezen ' e n verduwen kan , zou ik
ni et vragen of Van de r Gon het al h ee ft?"
Zoo ging het vroege r toe, maar de boekverzorger d er
Afdeeling, wiens dagelijksche wandelingen van zijn kamer
naar de bibliotheek en weer terug het eenige directe midd el
is waarop iets van de maatschappij zich aan hem openbaart,
weet toch uit onbedriegeIijke teekene n dat de tijden veranderd
zijn, dat het uit is met het schoonmaken.
Zij komen bij hem op de leeskamer en vragen naar de
een of andere Purana, naar de Giftord-lectures, naar Rauwenhoff, Hinton, TauIer, Mills, Bacon, Kuen en, von Hartmann,
vVaite, Swedenborg, Dvivedi, .... en gaan ongeholpen heen ,
want dit voorjaar is in Nederland niet schoon,.;emaakt.
Ze \'ragen hem of hij al begonnen is aan den wetenschappelijken catalogus die tegenover de geleerde wereld van ons
veelzijdig zoeken, ons arbeiden in het volle licht, getuigen zal
en zijn antwoord is telkens dat aan dien catalogus ni et te
denken valt zoolang de bibliotheek nog zooveel werken van
den eersten en tweeden rang mist, zoolang de huisvrouwen
niet believe n te breken met h e t verderfelijke voornemen om
niet meer schoon te maken.
Zij komen bij hem en zeggen dat ze met genoegen lezen
wat hij in de Tlteosofisclze Beweging schrijft, zeggen dat ze
trotsch zijn op IlUlt bibliotheek, vinde n het er vredig en geze llig,
vragen nota' bene! of tusschenbeiden wel eens een dame
komt om stof af te nemen, zijn vol lof, en vol dankbaarheid
en vol goede wenschen, n emen na een p aar uren praten
en kijken afscheid als van een ouden vriend, gaan dan n aa r
huis, vertellen van het heerlijke uitstapj e naar Amsterdam
waarbij zij vooral over den Amsteldijk niet ui tgepraat raken
en de schoonmaak de schoonmaak laten.
Aldus het getrouwe verhaal van hetgeen zij doen en niet
doen tot 1 Juni, doch zij lezen da n de Tlteosofisclte BCWl;![ing
en zeggen met verheffing van stem: "Antj e ! Als we ons

Van de reis van den heer L eadbeater kunnen we ditmaal
geen vervolg geven, ,,:el. echter de mededeeling, dat de heer
Leadbeater van plan IS 111 December naar Engelsch-Indië te
gaan om vandaar over Italië, Frankrijk en Holland naar
E ngeland terug te keeren . Wij zullen dus het voorrecht hebben hem in Mei 1906 in ons midden te zien.

BOEKENTAFEL.
HELEN BOURCHIER "De Leliënkroon".
BHAGA VAN DAS "De 'Wetenschap der AandoeninO'en.
Theosofische Bibliotheek No. 6: "Maan-Pitris.
b

INGEZONDEN STUKKEN.
DE OCCULTE ZfJDE DER SCHOONMAAK.
Wat of de tijden toch veranderen! Vroeger placht iedere
hlll svrouw, zood ra het voorjaar in het land kwam, het huis
te l~e er ~n met boenders en doeken . 't Begon in den kelder
en t gll1g steeds h ooger en hooger, excelsior. Ten slotte
kwam zij op den zolder en gaf ook een beurt aan de oude
boekenkast, die een beetj e waggelend was en vele kieren en
spleten had. De boeken werden dan twee aan twee tegenelkander geslagen dat wolke~ stof opvlogen en soms ging ze
even op den r~nd van een lost zitten, kijkende, nee n starende,
op .de plaatjes 111 een oud boek, die ze als kind zoo dikwijls
gezie n had wanneer ze ongesteld was en niet naar school
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reppen kan het nog voor de conventie. Zoek de boenders
en de doeken, de bezems en de emmers, de ragebollen en
de zeep eens bij elkaar".
DENIER VAN DER GON.

Het was bijna uitsluitend Engeland dat gedurende de
laatste weken schatting betaalde aan de Afdeelings-boekerij,
Alalt Leo zond een mooie verzameling van zijn werken, vergezeld van een vriendelijk en waardeerend schrijven: Van
Miss J(ate Spz'll/~ kwalll wat klein goed: brochures, courantenuitknipsels, catologi enz. en de belofte geregeld te zullen
verzamelen en zenden Verder werd ontvangen: Dlt1'aud: Tbe
making of a fronti er (1900); S(ott: The truth about Tibet
(1905); BurJlaly: Aride to Khiva (1905), terwijl de "Bibliotheek van Manen" (in bruikleen voorzoover de boeken niet
ten geschenke werden gegeven) verrijkt werd met: Sutta
Nipáta or dialogues and discours es of Gotama Buddha
(1874) en Do we believe? A record of a great correspondence
in The Daily T elegraph (1905). Op de vraag in dit blad gedaan kwamen minstens 9000 antwoorden in, waarvan het
voornaamste wordt medegedeeld.
Eeu levl'lt 1Jall Ca/zJiju en Oosterzee's gedenkboek d er geschiedenis des Ouden Verbond kwamen uit het binnenland in.

TWEEDE THEOSOFISCH CONGRES 1905, LONDEN.
AFDEELINO KUNST - TENTOONSTELLING

Secretariaat: Alberdingk Thymstraat 32, Amsterdam.

ll-if:

Geacltte Redacteur!
Met genoegen kan ik mededeelen dat de inzending afd.
Nederland voor d e a.s. Tentoonstelling van Kunst- en Kunstnijverheid alle kans van slagen heeft, daar een 12-tal leden
der T. V. en 2 belangstel1 en4en hunne aanvragen voor dit
werk onderteckend hebben en deze naar wij overtuigd zijn
hunne beste werken zullen beschikbaar stellen ter verhooging
van het a.s. Congres-werk te Londen.
Ook de Penn sse . mevr. M. C. V. Godefroy, Koninginneweg
89, Amsterdam, ontving van welbekende zijden reeds enkele
milde gaven, die wanneer door meerdere kunstlievende Theosofen gevolgd, haar in staat zullen stellen om ook ditmaal
de kosten van transport, verzekering en behoorlijke behartiging
der Neder!. Inzending in het algemeen te kunnen bestrijden.
U dankzeggend voor verleende plaatsruimte,
~.
Hoogachtend,
de Secrc!aris der 1(zt1lst- TeJltoo1tstcllz"ug':
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