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OFFICIEEL GEDEELTE.
CONGRES.
Het officieel programma van het Congres wordt aan d e
leden niet toegezonden doch bij de opening aan dcn ingang
uitgereikt. Het belooft een fraai stuk werk te worden, tevens
als eene herinnering aan het Congrcs bestemd.
De volgende mededeelingen vinden hier echter eene plaats,
waarop de bezoekers van het Congres goed geli even te letten:
1. Er zullen twec voordrachten gehouden worden door Mevr.
Besant in de Small Queen's Ha ll, voor de leden der
Blavatsky Lodge en uitgenoodigd'cn, op Donderdag 6 en
Donderdag 13 Juli te 8.30. Onderwerpen: "Qualification
for Discipleship", en "Psychic andSpiritual Devclnpment".
Leden die deze voordrachten wenschen bij te wonen
worden verzocht daarvan ten spoedig'ste kennis te geven
aan Mr. A. J. Cn oop Koopmans, Anna Vondelstraat la,
Amsterdam, waarna hun een introductie-kaart gezonden
zal worden.
2.
Op Zondag 9 Juli zai van 3 tot 6 uur in de Empress
Rooms een gezelligc bijeenkomst worden gehoudcn
Înet muziek, evenals Maandag 10 Juli, des avonds na
de sluiting van het Congres.
3. In het Royal Pal ace Hótel, naast de Congres-zalen
gelegen, zal op Zaterdag, Zondag en Maandag gelegenheid zijn te dejeuneeren voor 2 s. 6 d. en voor vegetariërs voor 1 s. 6 d. per hoofd. Leden die hiervan
gebrnik willen maken, moete n zich daartoe opgeven
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voor 7 Juli, uitsluitmd bij Miss Gertrude Stewart, 28
Albemarle Street, London, W.
4. Voor de tooneelvoorste\1ing zijn nog slechts enkele
Upper Circle (3 s.) plaatsen onbezet, en vele op de
galerij (1 s.) . Aanvragen uitsluitelld te richten tot
Bertram G. Theobald, The Hawlhorns, Hornsey Lane,
London, N .
5. De Tentoonstelling van Beeldende Kunsten zal gehouden
worden in een zaal 1 Fo\" Gardens, Campden Hi li ,
Kensington, 5 minuten van de Empress Rooms. De
tentoonstelling zal door Mevr. Besant worden geopend
den 6den Juli ten 3 uur en gesloten worden den 11 den
Juli. Zij is toegankelijk op vertoon van Congres-kaart.
Het bestuur der Ned erlandsche inzenders zal praktische
maatregelen treffen wat de behandeling der Kunstvoorwerpen betreft.
'
6. Zaterdag 8 Juli ten 3 uur zal een bijeenkomst worden
gehoud en ter bespreking van Th eosofisch werk onder
de jeugd in de Empress Rooms, welke door Johan van
Manen zal worden geleid. Zij, die in dit werk belang
stellen worden uitgenoodigd daar te komen.
7. Hulp wordt gevraagd voor allerlei soort werk, speciaal
voor het reSUr.1eeren van verhandelingen in een of meer
vreemde talen, verslag geven van bijeenkomsten, deel
nemen in het pers-werk. Zij die daartoe geneigd zijn
worden verzocht zich op te geven aan Miss Kate Spink,
28 Albemarle street, London, W.
.
8. De Batavier-lijn Rotterdam-Londen, geeft 5 % reductie
op de vracht, die dan f 17.10 bedraagt, op vertoon der
Congres-kaart aan boord. Plaatsen te bespreken bij de
directie, Boompjes, Rotterdam. Op 5 Juli za~ waarschijnlijk gelegenheid zijn aan boord vegetansch te
dineeren.
9. Leden die niet voldoende bekend zijn met de Engelsche
taal, en dus een resumé in het Hollandsch der voordrachten wenschen, worden verzocht hun wensch kenbaar te maken aan Mr. A. J. Cnoop Koopmans, Anna
Vondelstraat ] a, Amsterdam.
10. Het adres van den Secretaris voor Nederland, Mr. A.
J. Cnoop Koopmans, is te beginnen met 5 Juli, c/o
A. J. Faulding Esq., 53 Warrington Crescent, Maida
Vale, London, W.
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BINNENLAND.
De '}'aarverg·aderzng. Zaterdag 24 Juni werd de negende
Jaarlijksche Samenkomst geopend met een receptie der leden
in de kleine zaal van het Concert-Gebouw, die voor die gelegenheid eenigszins was versierd. De bijeenkomst werd door
een 250tal leden ongeveer bezocht en droeg een zeel; gezellig
en vroolijk karakter. Uit alle Loges en centra waren leden
overgekomen om det'1 te nemen aan deze samenkomst, om
oude vrienden weder te ontmoeten, om nieuwe vrienden te
maken. Uit de verschi llende Loge-besturen hadden eenige
leden de taak op zich genomen als ceremonie-meester op te
treden om de nieuwe leden met anderen in kennis te brengen
en hadden druk werk. De avond werd opgeluisterd door
eenige koor-, solo- en ensemble-nummers, welke goed werden
uitgevoerd en de aanwezigen in een goede harmonische
stemming brachten. Daar de uitvoeringen in het midden en
aan het slot van den avond werden gegeven, ontstrmd hierdoor ook geen stoornis in de ernstige gesprekken, waartoe
trouwens in de met stoelen bezette gangen ruimschoots gelegenheid was.
Des Zondagmorgens werd de eigenlijke vergadering te 10
uur geopend door den Algemeenen Sekretaris, die de vergadering uitnoodigde een voorzitter uit haar midden te kiezen.
De heer van Manen, expresselijk voor het bijwonen der vergadering uit Londen overgekomen, werd daartoe onder luiden
bijval aangewezen. Als sekretarissen .werden hem Dr. J. J. Hallo
en den heer A. Terwiel toegevoegd, terwijl de assistentsekretaris der Afdeeling eveneens als zoodanig optrad. Alle
Nederlandsche Loges, op één na, de Zwolsehe, waren vertegenwoordigd, de Indische ditmaal niet.
Van de Engelsche Afdeeling werd een hartelijke gelukwensch en groet voorgelezen; waaraan de heer van Manen, als
vertegenwoordiger dier Afdeeling, nog eenige hartelijke woorden toevoegde.
De NÇlrthern-Federation of England, was vertegenwoordigd
door den heer Bell, die herinnerde aan de groote sympathie
welke in het Noorden- van Engeland voor onze Afdeeling bestond en hoe nauw de band was welke beide deelen der
Vereeniging verbond.
Mevr. Graeffe-van Gorkom, bracht een groet over uit
Brussel van de broeders alda.a r, in eenige welsprekende en
hartelijke woorden.
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De voorzitter bracht den d,m k dcr vergade rin g ;Ja n deze
afgevaardigden om bunn e goede wenschen.,
.
Het Jaa rve rslag van den Algel11eellel1. Sekretaris,. dat a ll e
aanwezigen in druk waS uit gereikt , gat geen stot tut opme rkingen, evenals h et verslag van den Penningmeester, waaruit bleek dat wij dit jaar net zijn rondgekomen. .,
D e ambtenaren werden allen achtereenvolgen s bIJ acclamatie in hun ambt h erkozen zoodat het b estuur thans weue r
bestaat uit:
Algemeene S ekretari s: W . B. Fricke.
Mr. A. J. Cnoop Koopmans.
A ssisten t Sd::retaris:
Pennin gllleeste r:
H. Wiens van, COt'hoo rn .
Uitvoerende Raad: 'JIJ. B. Fricke (ex OffiClO), H. Wlerts
van Coehoorn (ex officio), Mevr. E. Windust, F. J. B. van der
Beek, Dl'. J. J. Hallo, D. de Lange Dzn. en Mr. A. J. Cnoop
Koopmans.
Tot kden van T oezicht werden de heeren J.
ter Bruggen
en 'vV. F. Gruntke eveneens bij acclamatie herkozen .
Bij de rondvraag. deelde de Alg. Sekretaris mede dat het
voo rn emen bestaat bij den Uitvoerenden Raad, het Afdeehngsgebou w, Amstddijk 80, waarvan de buur 1 Mei 1906 vervalt,
weder voor ee n jaar in te huren en claar~ oc de deel.n emers van
b et fond s ter bestrijding der kosten mt te noodlgen hunne
bijdragen n og voor een jaar t e schenken.
..
.
De heer Lauweriks, een onzer oudste e n lJvengste leden,
than s te Düsseldorff woon~l chti g, d(~elde vervolgens ecnige
bizonderheden mede over het werk in Duitschland en hoezee r
hij eerst, toen bij Nederland had verlaten , gevoeld had h.oe
h ech t cle band de leden hier bindt, hoe groot de kracht hlcr
is die van de Afdeeling uitgaat. Eerst daar, waar men staa t
buiten de geestelijke sfeer, leert men die kracbt ten volle
waardeeren. Als men in een and ere Afdeel1llg komt v1l1dt
men menschen wier opvattin gen zeer van de onze verschill en
en eerst langzame rhand lee rt - men inzien d~t die opvattingen
ook hunn e waarde hebben en dat men ZIch daarnaar moet
richten wil men vat op hen krijgen en in hun geest kunnen
werken. In Düsseldorff zijn vele goede kiemen aa nw ezig e n
sp re ker eindigde met een opwekkin g om onze goede gedachten
naar onze broeders in Duitschland te zenden.
In zijn slotwoord gaf de heer van Manen een blik op de
beweging in Engeland waar hij de laatste 8 maanden vertoefde en veel had gezien.
De E ngelsch e Afdeeling is de oudste, de eenige waar de
voorgangers van de beweging, H. P. B., Mevr. Besant, L ead-

c.

beater, langen tijd hun vast verblijf hadden . De krachtigste
Afdeeling is zij, vo lgens spreker, tevens. Ni et dat zij alleen
a ll e de llgden heeft cn gee n geb reken maar in een belangrijk
punt, een zaak niet van dit gebieJ, wijkt zij van de andere
af. E r zijn in En geland ve rschillend e stroomingen di e min
of mcer tegenover elkaar staan. Toen, nu 20 jaar geleden ,
H. P. B. in Engeland kwam vormde zij ee n krin g van lee rlin ge n welke zij het ideaal t oo nde en welke die flikkeringen der
hoogere waarheden zagen en zich e igen maakten.
Van di en tijd werde n die leerlingen onafhankelijke werkers
voor de Theoso fie, ieder na a r zijn aard, maar all en met het
g route Licht in hun hart. T oe n H. P. B. heengi ng bleven zij
voortwerken en werden leeraars op hun b eurt, die een Krin g
um zich vormd en. Het gevolg daa r van was, dat reactie ontstond, ten goe de en ten kwade, want reacti e ontstaat uit
het we rken lan gs verschillend(! lijn en en uit reacti e ontstaan
partijen, de verstan de lijken, de c!evotioneelen, die vaak met
elkaar ni et overweg kunnen. Op zich ze lf is dat gee n bezwaar, want het dwingt tot vooruitgang door onderzoek en
to etsin g van de denkbeelden van die anderen. Men moet
trachten de din ge n te beschouwen naar de waarde we lke zij
hebben voor o ns en in ons e n niet naar bun uite rlijk voorko men, hoe schoon dat ook zij.
Het doe l der Theosofie is h et ontwikk elen der zielen tot
zelfstandigheid en tot geestelijk onderscheidin gsvermogen, tot
wij all es hebbe n onderzocht, tot wij de dingen zie n in het
li cht dn Th eosofie zelve, ni et in h et licht harer ve rkondiger".
\Nij moeten ni et tev red en zijn kanalen te ::;yit, doch wij
m oete n kanalen weten te g-cbruikcJl IJl et vrij en eige n wil. E r
is in de Theosofi e iets dat gaa t boven d eugd, boven kracht,
boven geestelijkheid, als ideaal. Als wij dan verwarring zien
Il1 neten wij zoeken naar de psycho logische oorzaken en ons
ni et aan de denkbeelden · van anderen e rge ren. De wet van
voo ruit gang is dat een moe ilijkheid ee rst wordt uitgevochten,
da;lr llCl als een honger punt opge lost.
Bij het o nd erzoek der dln g(ón moeten wij ·de waarde vinden
en met .geloof ons niet tevreden ste llen, want dan is het gevolg,
dat met den lee raa r ook d e inspirati e verdwijnt; de persoon
mag ni et mee r zijn dan een hülpmiddel. H et bewustzijn hi e rv,in begint te o ntwaken in Engeland, met het o ngewens chte,
doch ve rklaarbare gevolg. dat · men begint kritiek uit te
oefenen . Dit is zeer verkeerd, want de strijd gaa t niet tegen
de lllcening v,,'t Tl a nderen, maar tegen ons zelf in de poging
om ongebonden te worden.
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De heer van Manen ving zijn rede aan met te betoogen
dat de mensch is een samengesteld wezen, een wezen waarin
huizen levenskracht, gevoel, denkvermogen en daarboven iets
dat wij in onze idealen benaderen, en dat men geest zou
kunnen noemen. In den loop der ontwikkeling verplaatst zich
het middelpunt van bewustzijn van lager tot hooger; in de
plant is het louter levenskracht; in het dier is het gevoel,
terwijl de levenskracht automatisch onderbewust wordt; in
den mensch is het denkvermogen.
De mensch is in het middelpunt van zijn ontwikkeling en
daarom is de groote stap nog niet gedaan dat het gevoel
onderbewust is, daarom is het een vergroeid geheel van hoog
ge·;oelen en laag denken, omdat het denken nog niet is zuiver en vorm vrij. Bij ons nog geen gedachte zonder gevoel,
geen gevoel zonder gedachte.
Men kan de menschen verdeelen in twee soorten: hen die
nadruk leggen op het gevoel, en hen die nadruk leggen op
het verstand. Bij elk prae domineert een van beiden, doch is
de scheiding nog niet tot stand gebracht.
Het bewustzijn ·richt zich op de buitenwereld ter waarneming. Denken is het binnen ons reproduceeren van oorzaken
die buiten ons zijn. Er zijn drie hoofdlijnen van bewustzijn
die in beide bovengenoemde soorten van. menschen zich ontplooien.
Men kan zich richten op het leeren kennen der dingen op
zich zelf.
Men kan binnen zich scheppen de waardeering van het
verband der dingen, niet van de dingen op zich zelf, maar
hoc .de dingen met elkaar in verband staan en de verhouding
tusschen deze dingen te bepalen. Dit is de wijsbegeerte in de
ware beteekenis van het woord, niet in die van den tegenwOQt·digen tijd, waar wijsbegeerte als een exacte wetenschap
wordt beschouwd.
Men kan de verhouding bestudeeren van elk ding op zich
zelf met het AI, dat bestaat. Dit is de Godsdienst die tracht
een absolulc waarde te vinden, de Godsdienst van den denker,
die niet berust op geloof.
Dit geldt voor den verstandelijken mensch, doch ook voor
den gevoelsmensch bestaan deze drie lijnen; de eene die louter
gevoelt en in eenheden leeft, die gevoelt de dingen op zich
zelf. Dit is de Epicureeër die meent dat het zinnelijk waarnemen de diepste levenswijsheid uitmaakt.
De ander tracht te gevoelen in verhoudingen. Dat is de
kunstenaar, want de essentie van kunst is waarneming. Een

Ook ten onzent zal dit verschijnsel zich voordoen en spreker
hoopt, dat als deze fase hier komt, dat wij dan lee ring zullen
putten uit de gebeurtenissen in het buitenland en dat wij die
met goeden wil en vriendschap zullen doormaken met de
Theosofie voor oogen, zoodat wij zullen ontwikkelen met
vreugde en niet door lijden. Als wij de oude zinspreuk in
toepassing brengen: "Plato is mij lief, maar liever is mij de
waarheid", dan zal onze Afdeeling een zelfbewuste groote
plaats in de beweging innemen en in staat zijn alle moeilijkheden het hoofd te bieden.
Des namiddags ontmoetten de leden elkander weder in
Odéon, nu het Concert-Gebouw niet verkrijgbaar was, waar
men eenige uren gezellig bijeen was terwijl des avonds in hetzelfde gebouw voordrachten werden gehouden voor de leden
en uitgenoodigden waarvan een ruim gebruik werd gemaakt.
De· sprekers van den avond waren: W. B. Fricke over
"Theosofie en Christendom", Johan van Manen over "Theosofie en Wetenschap", Mr. Ph. G. H. Dop over "Theosofie en
Zelfkennis" en Mevr. E. Windust over "Theosofie en het
Hoogere Leven".
De heer Fricke trachtte aan te toonen dat Theosofie niet
stond tegenover het Christendom, doch dat de Christelijke
Kerk twee waarheden welke ze vroeger bezat, verloren heeft, de
leer der Reïnkarnatie en de Mystiek, of de Kennis aangaande
de goddelijke verborgenheden. Deze denkbeelden brengt de
Theosofie terug, niet als nieuw maar bewerende, dat het
Christendom die heeft verloren.
De Reïnkarnatie werd door spreker aan de hand der evolutieleer van Darwin en Wcissmann nader gedemonstreerd en aangetoond dat slechts de leer der Reïnkarnatie een oplossing
voor die vraagstukken geven kan, evenals op de vraag van ·
waar · de ongelijkheid in de ontwikkeling der menschen. En
als er ongelijkheid is in ontwikkeling, moet ook de Godsdienst, die geestelijk voedsel wil geven aan allen, verschil
maken in zijne leeringen voor den hooger en voor den minder
ontwikkelde.
.
Dit nu geeft de Mystiek, de innerlijke leer die de mensch
kan ontvangen wanneer zijn innerlijke geest zich opheft tot
den geest van God. In alle Godsdiensten zijn Mystieken geweest en hun taal is steeds dezelfde omdat die komt uit één
bron, de Waarheid . . Zoo was het ook in het Christendom,
zoo als spreker met versch illende voorbeelden betoogde.
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kunstwerk is goed als er evenwicht is en evenw icht van gevoelen is geschapen, als er dus is ee nh eid.
De derde tracht te gevoelen in verband met het heeLd.
Dit is Godsdienst maar ee ne zoo verschillend in mani festatie
van de 1J0vengen oemde dat m en er feitelijk een ander woord
voor zou moeten gebrlliken.
Wanneer iemand in één dier middel punten van bewustzijn
een zekere hoogte heeft bereikt, dan zal de een of andere
e rvaring hem doen twijfelen of het wel de ware wijsh eid is
dien tak alléén te blijve n beoefenen, want hij bemerkt, dat cr
nog andere dingen naast bem zijn. Dan komt de reactie die
hem brengen zal tot düt licht, die werkelijkheid, die Wijsheid
wordt genoemd, d e volmaakte naam voor wat God wordt geheden. Dat is de volmaakte ontp looiïng van alle kennis. Die
Wijsheid, uitgesproke n voor een ras is, onvolmaakt beschreven,
Theosofie. Die Wijsh eid die ·)ns bezielen . kan om ons tot volmaaktheid te voeren, is onvolmaakt beschreven, maar hij die
leert en denkt weet dat het poginge n zijn om de wereid af
te wenden van het gedeeltelijke en te richten op bet heelal.
Als eenmaal die \Vij sheid bij velen tot ontwikkeling zal zijn
<feb racht zull en de Grooten wederkeeren om wederom een
,..,
verband te maken met de wereld.
De heer Dop legde cr den nadruk op dat maar al te weinig
gelet werd op de gulden spreuk: "Ken II zelve". H e t leven .
richt zich teveel op de dingen daar buiten. De verstands111ensch,
de gevoelsmensch en de mensch van de daad zal trachten de
waarheid tè vinden iede r in zijn lijn en dit za l hen tot elkaar
doen · nad eren. Wanneer zij naar ze lfkennis streven zullen zij
aan eigen inzichten gaan twijfelen en h et gevoe l zal opkomen
dat er iets hoogers moet zjjn. Dan zal de vraag rijzen: wie
ben ik? e n het antwoord zal gegeven kunnen worden door de
Theosofie, die bevredigin g kan schenken aan de verwachtingen
en aspiraties van d eze drie soorten van menschen.
Er wordt gezegd dat zoeken naar zelfkennis leidt tot egoïsme
omdat men steeds me t zich zelf bezig is. Dit is echt er onju ist
want het trachten naar zelfkennis is niet gericht op eigen
vooruitgang maar om zich op te heffen en te streven om
anderen te kunnen helpen, om te di enen.
Mevrouw Windust wees eveneens Ol> de drie richtingen in
den mensch: handelen , gevoelen, denken, die een opklimmende reeks vormen. Hooger leven beteekent bewust bestaan
in geest en dit kan slechts worden verkregen door innerlijke

ontwikkeling, doordat de goddelijke vonk zich doet gevoelen
en optreedt als heerscher in den mensch. Alleen door denk en
en door zelfbeheersching is het mogelijk dat hoogere leven
te leid e n. De meesten onzer hebben er geen besef van 0111dat de stof alleen als het werkelijke wordt beschouwd. Theosofie leert ons den weg om het bewustzijn tot dat hoogere
leven uit te breiden. Hiermede is geenszins bedoeld het ontwikkelen van lagere psychische vermogens als helderziendheid
enz. In alle Godsdiensten wordt van dit hooger leven gesproken
door de groote leeraars; zoo sprak ook Jezus van die hoogere
gebieden en hoe die doorgrond konden worden.
Om het hoogere leven te leiden is het niet noodig als een
kluizenaar te leven en zich uit het leven t erug te trekken,
integendeel, het kan overal worden geleid want het is een
innerlijk leven. De leerling beschouwt het leven als een leerschool voor offering. Dit sluit geen smart in, want offerin g is
vreugde, het teek en dat de vonk zich ontwikkelt waarin de
Liefde woont. In alle Godsdiensten zijn voorbeelden van die
offering, b.v. in de Zonnemythen. Er wordt wel eens gevraagd hoe het komt dat de Theosofie zulke hooge idealen
heeft en de Theosofen toch zulke gewone menschen zijn,
vol geb reken. Het antwoord hierop is dat men slechts het
uiterlijke ziet en niet het inn erlijk leven var, den mensch die
streeft naar verbetering. Zulk een mensch werkt voor de
toekomst en de ontwikkeling is langzaam, daarom kan hij
niet plotseling veranderen. Spreke r eindi gt met de herinnering
dat het hooger leven geworteld is in bet dagelijksch leven,
in het dragen en overwinnen der moeilijkheden daarvan.
Onder alle omstandigheden van het dagelijksch leven kan het
worden geleefd en de uitkomst is absoluut zeker, wanneer
wij ons blijven inspannen om het te bereiken.
De zomermaanden plegen in de Theosofische Vereeniging
gewijd te wOlden aan een welverdiende rust van de inspanning van d en winter. Het Logewer.k staat nagenoeg stil en
ook aan de propaganda naar buiten wordt geen aandacht meer
geschonken. De neerslag hiervan doet zich in dit blad natuurlijk het allereerst gevoelen. Waar geen beweging is kan ook
geen beweging worden beschreven. Het v0lgend nummer zal
dan ook hoofdzakelijk aan het Congres worden gewijd dat
schitterend belooft te worden en waaraan ruim 40 leden uit
onze AfdeeIing zullen deelnemen.
Nog korten tijd voor de zomerrust is een nieuwe Loge tot stand
gekomen te Leiden. Er bestond reeds sedert eenigen tijd een
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centrum met vele" leden en krachtig leven, maar tot het vormen van een Loge wilde men nog niet overgaan met het oou
op de steeds eenigszins vlotte nde b::!volking ee ner acade mi e~
stad. Tha~s echter heeft men zoo vasten voet verkregen dat
de stap IS gewaagd. Moge deze Loge als zooda ni g steeds
e venzeer blijven bloeie n als zij als centrum kracht heeft verspreid. Ons alle r goede gedachten zull e n ongetwijfeld m et
haar zijn.
H et bestuur b estaat uit: C. W. Vollgraff, voorzitter; Mevr.
C. J. van de r Beek-de Prez, sekretaresse; K. W. van der Goes
Hillebrandt, penningm ees ter.
Ook te Arnhem is korten tijd ge lede n ee ne Loge gevormd,
waarover een volgende maal enkele bijzonderheden.

HELDERSCHE LOGE.

NederIandsch Indië.
De assistent-sekretaris is op tournée om alle Loges en zooveel m ogelijk ook de losse leden te bezoeke n e n zoo door
persoonlijke aanraking met de led en in Indië den band onderling aan te leggen. Onder deze omstandigheden was het hem
onmogelijk een bijdrage voor dit blad gereed te maken. Wellicht dat reed s in het volgend nummer een verslag van zijn
reis kan worden opgen omen.

LOGE WER.K.
Al\1STERDAMSCHE LOGE.
De Voordrach ten en Stu die-I-Classcn zijn tot September opgeh eve n.

LOGE DEN HAAG.
De Voordrachten en Studie-Klasseil zijn tot September opgeh eve n.

HAARLEMSCHE LOGE.
De Voo rdrachten en Studie-Klassen zijn tot September opgeh even.

De Voordrachten en Studie-Klassen zijn tot September opgeheven.

HIL VERSUMSCHE LOGE.
De Voordrachten en Studie-Klassen zijn tot September opgeheven.
Den laatsten Zondag van elke maand wordt 's avonds echter een
bijeenkomst gehouden ten huize van den h eer Schuurman te 's Graveland. De cursus voor belangstellenden, welke te Amersfoort door den
h eer Schuurman wordt gegeve n, is na zeer ij veri ge en volhat;de nde studie
d e zomerrust ingegaan.

NIJMEEGSCHE LOGE.
De Voordrachten en Studie-Klassen zijn tot September opgeheven.

ROTTERDAMSCHE LOGE.
De Voordrachten en Studie-Klassen ' zijn tot September opgeh even.
Hemelvaartsdag IJ., des morgens 9 uur, verzamelden de kinderen van
de Rotterdamsche Lotuskring zich op het plein voor h et station D. P.
Gehoor gevend e aan de vriendelijke uitnoodi ging v~n l\Tej. Dreessens
maakten ze zich reisvaardig, dien dag te Rijswijk, de tegenwoordige woonplaats van Mej. D. te gaan doorbrengen. Het gezelschap besto nd uit een
elftal jongens en meisjes en drie geleidsters.: Ondanks de betrokken lucht
waren allen vol moed en goede verwachtingen, die dan ook in geen enkel
opzicht teleurgesteld werden. T oe n de trein te Rijswijk stil hield, scheen
de zon en vroolijk stapten we naar het Rijswijksche Bosch.
Wat genoten die stadskinderen van de vrije natuur, \Vat een bijna
ongekende weelde, zoo'n ruimte, zoo'n speelte rrein.
Slechts noode konden we scheiden toen het om een uur of één tijd
werd om op te stappen. Toch geloof ik niet dat het de jon gelui speet,
to en we thuis gekomen, de middagtafel aangericht vOliden, en dan nog
wel onder de boomen. Ook h et verdere gedeelte van den dag werd
buiten doorgebracht, allerhande spp.lletjes werden verzonnen, af en toe
wat uitgerust en na de thee des avonds maakten we ons gereed voor
de wandeling naar Delft. Ondanks de groote drukte aan h et station
vonden we allen een veilig plaatsje en moe, maar toch opgewekt en
dankbaar gestemd jegens onze vriendelijke gastvrouw van dien dag,
waren we ongeveer half tien weer te Rotterdam.
Het was een verrukkelijke dag geweest zonder een enkelen wanklank,
die zeker veel bijgedragen h eeft tot krachtiger sym p athie tllsschen Lotuskinderen en leiders en zoo indirect tot den bloei der Rotterdamsche L oge.
A. C K.
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Lotus=fonds.

INGEZONDEN STUKKEN .

. Op de jaarvergadering, geho uden 31 Mei 1.1 ., werd besloten tot opnch ten v~n een Lotusfonds ter bestrijding van de uitgaven va n nieuwe
bockwerlqcs, muzIek, het maken van uitstapjcs, enz. en last not least
l~t het verkrij gen. van een piano, die zoo noodig is tot steun van een
kmd erkoor. Dat dit fonds de sympathlc heeft van cnkele !cdcn blijkt
hlcrmt, dat staand e de vergadcring ruim f 14 werd bij eengebracht. Het
spreekt van zelf, dat onze spaarpot in de stcun en waardeering van
allen warm wordt aanbevolen.
Hct Bestuur is thans samengesteld als volgt:
M. llrinkman, Voorzitter.
\V. L. van Vlaardingen, 2" Voor:::itt"r.
i\'l. Adamse) IC 5/xrctaris.
E. A. Wal op, 2 e .Seo"Ctaris.
J. A. J. van Dijk, Pcltltingmecster.
M. Reepmaker, Advismr:
J. A. Tenviel, Hió!iothccarÎs.
Op ck Jaarvergadcring van 3 I :'IIei 1.1. wcrd lVIejutTrou\\' L. .\ 1. Sch\\"cilzcr
al s assl st~nte v~n. dell. l~n Secretaris benocmcl, waarvoor zij v()orloopig
voor ccn Jaar officlCcl zlttmg neemt III h et Bestuur.

Muzikale Club.
l\Jejuffrouw L. F. G. Joret verzoekt den leden die lu st heb ben mede
le werken tot h et oprichten van cell muzikaal clubje haar daarvan in
kennis te stellen.
Het adres is van cler Leckestraat r.

Jaarvergadering op 31 Mei.
Uil de diverse verslagen is gebleken dat de akemee ne tocstand der
Loge vrij !,?unstig is, dat 20 nieuwe Leden geboel~l wcrden, en vijf \·an
dc Ledenll]st werden afgevoerd, en dat het aan lal Leden tot op 30
Apnl 1905 tot 68 gestegen was.

UTRECHTSCI-IE LOGE.
De Voordrachten en Studie-Klassen zijn tot Septcmber opge heve n.
Op de laatste jaarvergadcring is het Bestuur herkoz en, zoodat het
bestaat lllt:
Mr. Ph. G. H. Dop, Voorz itter.
De Hr. \V. J. 'vVel!er, f'mlli// "'JIli'ésti'r.
Mej. J. J. v. ~Wijngaarden, .Sc~~·dar"sse.
Mevr. C. \Vel!er-Dollw. Bibliot!tailn:ssc.
D e Hr. J. G. Haas, C"o;lllllissaris.

De conv entic behoort tot het vcrleden. 't \Naren ook voor
mij nuttigc, aangename, gocde dagcn. Wanneer e r echter ~é n
ding is dat m e spijt, iets dat me tegen viel, dan is het ebt
zoo weinige onzer leden een praatjc m et me zijn komen maken
te midden van mijn boeken. Ik moet mijn troost zoeken bij
Hildebrand, die gezegd heeft dat de meeste menschen familie
in Amsterdam hebben en ik zie niet in waarom mijn medcled en een uitzonderin g op den regel zouden maken. Welnu ,
voor familiebezoek of om andere reden komen di e leden wel
eens in Groot-Mockum en gaan dan natuurlijk op een goeden
dag Amsteldijk 79 den winkel in en, doordringend tot 80, den
trap op.
Een bibliothecaris is iemand die weinig op straat of tus~ch en de wielen noodi g heeft ; op een mooien dag in Juli of
Augustus kunt gij hem hoogstens ergens in het gras langs
een straatweg vinden liggen met zijn fiets tegen een boom
gezet. Men vindt · mij daarom gewoonlijk 's morgens, 's middags en 's avo nd s achter mijn schrijftafel, mijn werk doende
en onder dit werk reken ik te behooren, e n tel ik alles hehal ve
het minst, de gesprekken met bezoekers. Af en toe krijg ik
wel eens iemand bij me en moet dan veelal hooren: "ik houd
u maar op". Doch hoogst zelden ben ik bezig met iets dat
geen uitstcl lijd en kan en dus vóór moet gaan en daar ik de
gesprekken met bezoekers zóó nuttig acht dat een paar uur
ee rder gereed zijn met mijn catalogus - een arbeid van velc
maanden er geheel in het niet bij verzinkt, kan er van
"ophouden" zoo goed als nooit sprake zijn.
Meen niet lezer dat uw bezoek aan de bibliotheek alleen
voor uzelf waarde kan hebben, dat bescheiden heid u zou
mogen terughouden. Ik heb nog niemand hier gehad van wien
ik niet geleerd heb. "Mijn nietig persoontje", "zoo'n dom
kuken als ik ben" hebben mij de verschillende ka!-akters, de
verschillende lijnen, de verschillende behoeften in onze Vereeniging leercn kennen; hebben mij verteld van hun loges
cn hun centra , mij gewezen op nieuwe middelpunten voor
propaganda-werk en dat alles knoopte ik trouw in · het oor
of bracht het over naar het Hoofdkwartier; hebben mij een
blik doen slaan somtijds in eigen zoeken en vinden. Er is
me er: de een vertelde mij van een mooi boek dat hij gelezen
had of vestigde mijn aandacht op een tijdschrift-artikel dat
ik uit de groote menigte ni et als iets waardevols had opgedolven; een ander sprak over een belangrijk we rk in zijn
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bezit dat ik van hem leenen mocht zoodra er vraag naar
kwam; een derde bleek zich bijzonder tot eenig onderdeel
van studie aangetrokken te gevoelen en reeds een paar malen
mocht ik dan tot de studie van dit onderdeel opwekken en
kon ik wat bouwstoffen verschaffen: tot .eigen voordeel van
den persoon zelf, ten voordeele ook van anderen die zelfs
van de eenvoudigste dieper gaande studie, welke iemand
maakt, mede profijt zullen trekken.
"Dat aJles geldt mij niet want ik zou niet weten wat ik te
vertellen of te vragen heb en ook niet waar ik den tijd tot
studie vandaan zou moeten halen". 't Kan wezen, maar kom
dan eens gemakkelijk zitten in het hoekje bij het raam, bekijk eens het boek der dooden, neem eens een overzicht van
de tijdschriften, blader eens in een plakboek, in elk geval zet
de wereld niet op haar kop wat gij wel doet indien gij in
Amsterdam zijt en de bibliotheek en den bibliothecaris niet
komt bekijken.
DENIER VAN DER GON.

Algemeen Fonds der Nederlandsche Afdeeling.
De volgende giften zijn tot en met 27 Juni ontvangen:
A. v. W.-c. v. V. f 12.-- ; B. S. Z. f2.50.-; H.de eh.
de B. flO. - ; C. H. fO.50; G. G. f 5.-; E. S. f4. - ;
E. S. en W. B. f12. - ; J. v. d. E. f10.-; C. B. f5. -.
Totaal f61.- .

LIJST VAN LOGES DER NEDERLANDSCHE AFDEELING T. V.
PLAATS.
hl J\ "ederland:
AMSTERDAM.
Amsterdamsche Loge.
Vlähana Loge.
•
ARNHE:\I.
's-GRAVENHAGE.
HAARLEM.
DEN HELDER.
HILVERSUM.
LEIDEN.

NIJMEGEN.
ROTTERDAM.
UTRECHT.
VLAARDINGEN.
ZWOLLE.
DELFT . (Centrum)
• In "Ved.-Indië:
BUITEN ZORG.
DJOKDJAKARTA.
SEMARANG.
SOERABAIJA.

r
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VOORZITTER.

SEKRETARIS.

W. B. Fricke, Alnsteldijk 76.
J. 'vV. Le Nobel, Spiegelgracht 26.
P. M. van 'vValchren, Heeisum .
F. J. B. van der Beek, VJamingstraat 45.
MevLl\I. E. Deutschbein-Logeman, Kinderhuisvest7
T. van Zuijlen, Spoorstraat 138.
J. P. W. Schuurman, Huize \Vesterveld, 's Gravel.
C. 'vV. Vollgraff, Hooge Woerd I.
A. van der Gon Netscher, Graafschestraat 7.
lVI. Brinkman, Prins Hendrikstraat 4.
MI. Ph. G. H. Dop, Rams traat 45.
D. de Lange Dz., Oosthavenkade.
Mej. L. E. Gratama, nlelkmarkt 623.
Th. F. Vreede, Havenstraat 3.

Mevr. :\I. Goclefroy,' Koninginneweg 89.
Joh. van Eeden Nierhoff, Van Eeghenstraat 54.
Mevr. van H oek-Canneman, Parkstraat 17.
lVLJ. A. G. Vreede. Beeklaan 263.
\V. M. ten Houte de Lange, WiJheJminapark 37.
S. Gazan, Flórastraat 23.
Mej. C. Hubrecht, Ceintuurbaan 2.
Mevr. C. J. van cler Beek-de Prez, Jan van
Goyenkade IB.
Th. Bleckmann, Graadt van Roggenstraat 18.
M. Adamse, Schietbaanlaan 90.
Mej. J. J. van Wijngaarden, Oude Gracht T. Z. 19.
D. de Lange Dz., Oosthavenkade.
Mej . A. Gratama, illelkmarkt 623.
J. L. A. Ledeboer, Oude Delft 23.

Mevr. C. v. Hinloopen Labberton-v. Motman,Buitenz.
Raclen Mas Panclji Djajeng Irawan, Pakoe Ajam.
H. A. Benjamins, Genielaan.
MevL H. Steinbuch-Bastiaans, Plampitan.

Mevr.C. v. Hinloopen Labberton-v. Motman.Buitenz.
Mevr. C. Voorneman, Lodjie Ketjil.
E. F. Wincke!.
C. J. van Vliet Tr.
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