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BINNENLAND.
Bezoek van den heer Leadbeater.
Er is sprake geweest van een bezoek van den heer
Leadbeater aan Java, dat door hem gaarne gebracht zou zijn,
indien een misverstand niet tusschenbeiden was gekomen en
het te laat werd om in de reis van Australië over Ceylon
naar Engelsch-Indië verandering te brengen . In een lateren
brief vari 15 Juli schrijft hij aan den heer Fricke: "Het zal
mij zeer aangenaam zijn U allen weer te zien, maar ik kan
thans nog niet met zekerheid zeggen wanneer ik in staat zal
zijn Amsterdam te bezoeken. Mogelijk zal ik mij moeten
haasten om de conventie der Engelsche Afdeeling te kunnen
bijwonen en dan zal ik wellicht eerst daarna in Holland
komen, doch er valt niets vast te stellen, alvorens ik mevrouw
Besant gesproken heb".
Hieraan zij toegevoegd dat Leadbeater den 28 April in
Australië aankwam en dat zijn bezoek aan dit uitgestrekte
land en aan Tasmanië tot in het laatst van November zal duren.
Dr. Hallo is benoemd tot leeraar aan een der Hoogere Burgerscholen in den Haag, zoodat hij dezer dagen het Hoofdkwartier,
waarvan hij gedurende ruim vijf jaren een der bewoners is
geweest, gaat verlaten. lijn vertrek zal in dat Hoofdkwartier
en in de Amsterdamsche Loge een leegte geven. Gelukkig
zijn en blijven de Theosofie en de Nederlandsche Afdeeling
hem zóó lief, dat zijn beschikbare tijd aan beiden en aan de
Loge van zijn nieuwe woonplaats gewijd zuller. worden.

130 .

LOGEWERK.
AMSTERDAMSCHE LOGE.

131
studie-klasse van den heer Van der Voort, als voortzetting der klasse
van den Heer Hallo en Vrijdag-avond: stndie-klasse van mevrouw Perk
voor belangstellenden.
Mejuffrouw Streubel zal, zoo gewenscht, een cursus in het Engelsch
geven,
Bovendien: vVoensdag-morgen; stud ie-klasse van mevrouw CnoopKoopmans aan huis (Anna Vondelstraat I) over "Esoteric Bucldhism";
Donderdag-avond: studie-klasse van mevrouw Godefroy aan huis (Ko llinginneweg 89) over "Oude vVijsheid" en een studie-klasse van den heer
Boissevain over "Studie over het Bewustzijn".
Ook zal waarschijnlijk in het einde van October mevrouw vVindust
haar studie-klasse in de "Secret Doctrine" hervatten.
De eerste voordracht zal gehouden worden op Dinsdag 19 September,
waarvan de leden bijtijds nadere kennisgeving zullen ontvangen.
Het bestuur der Loge hoopt dat ve le leden en vooral de jongere aan
een der studieklassen zullen deelnemen. Hierover zal op de bijeenkomst
van den Ig en nader gesproken worden.

In de laatste vergadering van de Amsterdamsche Loge, gehouden in Juni, werd de arbeid der Loge in het afgeloopen
jaar uitvoerig besprok en teneinde tot het inzicht te komcn
welke verbeteringen voor het jaar 1905/ 1906 gewcnscht zouden zijn. Vooral werd aan de studieklassen aandacht geschonken. Een paar leden betoogden het nut van een betrekkelijk
groot aantal, doch kleine, studieklassen . Terwijl op de groote
klassen, evenals op de voordrachtavonden, in den regel slechts
weinige en dan meestal steeds dezelfde personen zich laten
hoOt'en, hebben de bijeenkomsten van een klein getal het
voordeel dat elk aan de bespreking deelncemt en dat, wat
hiermedc samenhangt, elk zich getrouw zal voorbereidcn, elk
een scherper omlijnd eigen oordeel zal krijgen, elk zich zal
oefenen in het, zoo lcerzamc, uitspreken cn verdedigen van
zijn inzichten. Een der sprekcrs wees cr op dat het vormen
van vele stlldieklassen niet tegengehouden moet worden door
de overweging dat het aantal goede "leiders" in den regel
gering zal zijn. De waarde van de gezamen lijke studie is heel
wat minder ge legen in het aanhooren van hetgeen een leider
als de uitkomst van zijn lezen en overdcnken vertelt, dan in
het te zamen zoeken en vinden en in den dwang - als het
zoo genoemd mag worden - om elke weck een hoofdstuk
uit het een of ander boek thuis te bestudeeren; door het een
of andcr boek tot grondslag der besprckingen te nemen,
neemt men al reeds éen leider aan en deze spreker zag zelfs
een weinig gevaar in het daarnaast stellen van cen tweeden
leider waardoor men allicht komt . tot vragen als: hoe is dit of
dat? in plaats van zooveel mogelijk - niet altijd is het doenlijk zelf het antwoord te vinden. Aanbevolen werd ook
dat de deelnemenden om de beurt de leiding zouden nemen, niet
het minst daar de leider degeen is, die het meeste profijt van
den avond trekt; natuurlijk moet er een algemeene leider of
voorzitter der klasse zijn.

Op de Openings-Bijeenkomst zal ge legenheid worden gegeven zich bij een of meer dezer clubs aan te sluiten of
eventue'el andere regelingen voor te stellen.

Het programma voor de winter-werkzaamheden is I'oorloopig en in
hoofdzaak dus nog niet definitief en volledig - aldus \'astgesteld:
Maandagavond: studie-klasse van clen heer .Fricke over "De Groei
clcr Ziel"; Dinsdag-a\'ond: voordrachten ; \,y oensdag-middag: studie-kla sse
van lllevrou IV Perk voor be:angstellenden ; \,y oensdag-avond: st udie-klasse
van den heer Denier van der Gon over "Esoterie Buddhism" voor hen
die, evenals hij, pas kort lid der Vereeniging zijn; Donderdag-avond:

Het voornaamste doel dezer bijeenkómst blijft natuurlijk
het pogen om - bij den aanvang der Winter-werkzaamheden
-- opnieuw den geestelijken band te versterken, die onze
leden krachtig moet verbinden, zal onze Loge aan haar doel
kunnen beantwoorden.
Opkomst van alle leden is dus gewenscht.
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Uitsluitend voor leden.
Uitnoodiging tot bijwoning der Openings=Bijeenkomst
op Vrijdag 1 September 1905, des avonds 8 uur, in het Logelokaal.
Voor den winter 1905-'6 stelt het Bestuur voor de volgende

Studieclubs :
Zondagmorgen 10 uur. Algemeene Theosofische onderwerpen,
in te leiden door verschillende leden.
Eerstbeginnenden en belangstellenden.
Maandagavond 8
"De Oude Wijsheid" (A. Besant).
Dinsdag
8
"De Groei der Ziel" (A. Sinnett).
Woensdag
8
" Studie Engelsche taal, Theosofische
8
Donderdag "
" Manuals.
Vrijdag
8 " Theosofische Handboekjes.
))

))

))

))
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Voordrachten in het gebouw der Loge des avonds 8 uur.
M. ReepInaker.
Sept. *
Mevr. J. Spoor.
Goed en Kwaad .
4 Oct.
Mevr. E. \Vinelust.
13 H ;;: De Mees ter v:tn het \Vesten.
Het maatschappelijk vraa gstuk en de
22
Chr. J. Sch u ver.
Theosofie
'" Alleen voor l eden.

HAAGSCHE LOGE.

22

DE R UYTERST1{AAT

67.

25 Sept. Lezing vuor leden met introductie door Joh. van Manen over
de Akasische beelden (met diagrammen).
De opgaven van de verdcre lezingen en van de studie klassen
zal den leden binnenkort worden tocgezonden.

Lotuskring.
De bijeenkomsten hebben plaats onder leid in g van de dames A. C.
Keen en E . J. Klein eiken Zondagochtend van I 11/4 tot 12\1. uur, te
beginnen met 3 September.

HELDERSCI-lE LOGE.
SLUISDJ]KSTRAAT

Muzicale Club.
Tot heden hebben zich zes led en aange geve n. \Vie zich nog \\'enscht
aan te sluiten worelt verzocht dit te doen vóór \Voel\ sdag 6 September.
Adres: Mejuffrouw L. Joret, van der Leckestraat I""'.

WAHANA-LOGE.
ALBERDlNGK THYl\ISTRAAT 32, AMSTERDAM.

Programma van Werkzaamheden.
1 I en n.m. 2-3 Lotuskring.
8-9 1'0 Studieklasse "De Oude \Vijsheid" .
. J. W. Le Nobel.
Woensdag: 's avo 8-9 1/. Studieklasse "De Zeven Beginselen" .
. F. Zwollo .
Donderdag: 's avo 8-10 Boekerij-avond voor Leden
en Belangstellenden.
. A. H. J. M. Schreurs
Vrijdag:
's avo 8-10 Lezingen voor leden en geïntroduceerden.
Zaterdag: 's avo 8- 10 Studieklasse "De Geheime
Leer"
. Mej. J. \Vijnstok.
N.B. Leden of b elangstellenden die gedurende den komenden winter
een curs us in Theosofie wenschen te volgen kunnen zich daartoe bij
den Secretaris aanmeld en.
Adres: Van Eeghenstraat 54·

Zondag:
Maandag:

v.m.
's avo

10-

Lezingen in September 1905.
8 Sept. "De Leer van Apollonius van Tyana" Mevr. E. \Vind ust.
F. Zwol1o.
"Onderscheidingsvennogen
15
J. L. M. Lauweriks.
(Onclerwerp nader op te geven)
22 "
,. "De "Od-theorie" van Baron van
29 "
A. B. F. Bakker.
Reichenbach" .
Vrije toegang voor leden en belan gstelle nden.

54.

3 Sept. JO uur v.m. Bestuursvergadering.
I.
Vaststelling van de lijst der werkzaamheden voor SeptemberDecember.
" Bespreking van maatregelen voor de openbare vergadering op 24
Septembcr, als adverteeren, p ersverslag enz.
3. Rcgeling der cursussen.
4. Rapporten: a. Van den afgevaardigde naar de jaarlijksche . samenkomst; b. Van den Commissaris voor het gebouw; C. Van de Commissie
tot onderzoek van de biblio theek.
5. Z;ll1en er nog meer openbare vergaderingen worden gehouden?
10

Sept.

10 uur v.m. Lezing over "bewustzijn stoestandcll vóór, gedurende
en na het sterve n" door T. van Zuylen.

24 Sept. 6 uur n.m. Openbare vergadering.
Onderwerp en spreker nader op te ge ven.

Van de Loges te Haarlem, Hilversum en Nijmegen is bericht
ontvangen dat zij de werkzaamheden vóór I October niet hervatten.

BUITENLAND.
H. S. Olcott.
W. A. E[ nglish] schrijft in Tke l'lzeosoplu'st van Augustus
het volgende:
Voordat deze aflevering van Tlte Tlteosopltist de lezers
bereikt heeft Kolonel Olcott zijn 73 en verjaardag gevierd
(2 Augustus). Zijn gezondheid blijft buitengewoon goed;
onlangs schreef hij nog aan iemand dat hij zich "zoo
sterk als eeh jongen olifant" gevoelt. Hij zendt zijn
broederlijken groet aan alle leden onz~r Vereeniging over
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de geheelc aarde. Betreffende zijn verder blijven te midden van ons schrijft hij: "Hoe lan g ik nog in het bezit
van dit lichaam zal blijven weet ik niet, maar waarschijnlijk zoolang het in staat van goede werkzaamheid gehouden
kan worden". Dat de President-Stichter nog lang blijve
aan het hoofd van de T. V. zal wel .de wensch zijn van
zijn scharen van vrienden in alle landen.

mevrouw Besant dat de Theosofische Beweging in Engeland
bijzonder vccl aan den hcer Keightley te danken heeft. Aan
hem -- dcstijds cen jonge man die pas van de Academie
kwam is. het te danken geweest dat mevrouw Blavatsky
in Engeland kwam en ook dat Tlte Secret Doctrille werd
uitgcgeven.

België.
Engeland.
Het jaarverslag van de Britsche Afdeeling deelt mede dal
243 personen zijn toegetreden, daarentcgen 141 ledcn bedankten of geschrapt werden (terwij l 8 overleden en 5 naar
andere Afdcelin gen werden overgeschreven.) De toename van
het ledental bedroeg 91, vvat gezegd wordt gunstig bij het
vorige jaar af te steken maar voorzeker niet gunstig is in
vergelijking met onze overeenkomstige cijfers: toetreden 205,
gehce le afval 50 en toename 155. Het naar verhouding van
de bevolking vee l grooter getal der toetredi ngen bij ons
wijst niet op mccrdere lichtvaardigheid bij het lid worden
of een ovt'rdrijving onzerzijds bij de propaganda, want ons
verli cs is geringer dan in Engeland, . zelfs wanneer wij
rekening houden mct het verschil in ledenta l: 882 bij ons
tcgen iets meer dan 1900 aldaar. Wij hebben het voordeel
dat ons kleiner geta l leden binnen ecn kleineren kring woont
- wanneer wij voor dezen éénen keer onze Indische leden over
het hoofd mogen zien en dat wij daardoor den onderlingen band beter gesloten kunnen houden .
Het bezoek van Dr. Hallo omstreeks Nieuwjaar aan de
Brusselsche Loges - die tot de Britsche Afdeeling behooren
.. - wordt in herinnering gebracht, zoo ook medegedeeld dat
de vi cr bijeenkomsten der Noordelijke Federatie achtereenvolgens tot voorzitters hadden: Mevrouw Besant, Job . van
Manen, mejllffrom.... Ward en Mead. Van Joban van Mancn
wordt bovendien gezegd dat hij in 25 steden gehouden of
geleid heeft 45 openoare en 15 Loge-bijeenkomstcn, 8 stud ieklassen en talrijke vraagmiddagen cnz. De Afdeelings-Secretaris,
B. Keightley zooals wij weten, noemde dit hard e n waardevol werken, waarvoor de Britsche Afdeeling dankbaar blijft.
Keightley gaat voor eenige maanden naar Indië en vroeg
hem niet te benoemen tot Algemeene Secretaris voor het
vo lgende jaar .
Wij weten reeds dat mejuffrouw Kate Spink zijn opvolger
IS
geworden. In de jaarvergadering der Afdeeling zeide

Te Brussel is opgericht een Loge
BeIge noemt en waarin de leden tcr
vele Engelschen te Brussel zich van
dienen. België hee ft thans 5 Loges
te Antwerpen.

die zich Branche Anglowille van de betrekkelijk
het Engelsch zullen bein de hoofdstad en één

Frankrijk.
Onze broeders en zusters in dit land en den Elzas hebben
zich ee ni ge weken geleden verheugd in een bezoek dat door
Annie Besant aan Straatsburg, Nancy en Parijs is gebracht.
Het verslag van de viering van den Lotusdag door de
Fransche Afdeeling is niet onbelangrijk voor ons omdat uit
dit verslag blijkt hoezeer de traditie over de wijze dier viering
niet tot één Loge of één land beperkt is. Uit de Stem der
stilte, de B/zagmvad Gita, !tet Eva7lgelievaJt Boeddha (waarschijnlijk een Franscbe vertaling van P. Carus: Tfte Gospel
of Buddlza) en liet Licht valt Azië werden stukken ge lezen.
De keuze dezer boeken maakt het wederom duidelijk dat de
Lotusdag geen verheerlijking van H. P. B. beoogt. T e Parijs
werden "de . doodcn" herdacht en is 8 Mei een "Allerzielen" .
De Loge Le Discipline te Parijs deelt vrij uitvoerig haar
arbeidswijze mede. In de leden-bijeenkomsten wordt een bepaald boek - op Annie Besant's Gedac/zte/(rac/zt volgde haar
Ontwikkelillg van LevC1l en Vorm - ernstig bestudeerd en
telkens ook een stukje uit haar Leer des Harten behandeld.
In de openbare bijeenkomsten wordt door een der leden een
vraagsfuk in al zijn ontledingen behandeld, waarna een ander
lid - die zich eveneens heeft voorbereid - ook zijn oordeel
uitspreekt, of liever door het mededeelen van zijn denkbeelden
een aanvulling geeft. Beide soorten van bijeenkomsten eindigen
met het vrije woord te geven aan alle aanwezigen.
Eens per maand hebben gezellige samenkomsten der leden
plaats, afwisselend ten huize van enkele families.
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Britsch=Indië.
Haar zilverfeest vierde te Bombay de Blavatsky-Loge, die
door mevrouw Blavatsky en Kolonel Olcott op 23 April 1880,
derhalve ruim een jaar na hun komst in Indië, gesticht werd.
Die Loge werd toen de derde in den Bond, gevormd door
de Britsche Theosofische Vereeniging - thans de LondonLodge - en de Ionische 'rheosofisch e Vereeniging te Cor[u ;
na 25 jaren heeft zij meer dan 800 jongere zusters naast zich.
Niet minder dan 48 bladzijden van de Tltt'Osop/tical GZcaltcr
waren noodig om een verslag te geven van de opgewekte
samenkomsten, van de ontvangst die men de n stichter. onzen
grijzen V oo rzitter, bereid heeft en van de degelijke voordrachten
welke gehouden zijn.

Zuid=Afrika.
Men hoopt hier spoedig tot de vorming van een Afdeeling
onzer Vereeriiging te kunne n. overgaan. Intnsschen heeft
Kolonel Olcott als tijdelijken maatregel den Majoor C. L.
Peacocke tot Voorzittend-Secretaris voor Zuid-AfriLI benoemd.

Australië.
De Afdeeling in dit land hield in April haar jaarvergadering. Het ledental bleek van 404 op 418 te zijn vooruit gegaan. Dankbaar werd op die vergadering herinnerd aan het
bezoek dat Lillian Edger aan de Australische Loges gebracht
hee ft en blijde tegemoet gezien de komst van Leadbeater
tegen ongeveer 1 Mei . Ook werd gesproken over een uitnoodiging tot m ejuffrouw Edger om over een paar jaren op
ni euw uit Indië in Australië te komen en over een verzoek
aan Annie Besant dat deze na haar Amerikaansche reis, die
waarschijnlijk in 1906 of 1907 plaats zal hebben, ook eens
het vijfde werelddeel bezoeke. T oen nu de Voorzitter zeide
op jaren te komen en te wenschen dat mevrouw Besant
nog tijdens zijn tegenwoordige incarnatie kwam, werd
bes loten haar uit te noodigen voor het jaar J. 908 of 1909.
Een goed teek en is h et dat een voorstel werd aangenomen
om bet tijdschrift T/zcosop/ty in A ustraZasia , waarvan maandelijks zestien bladzijden in twee kolommen en dicht bedrukt
verscbijnen, met vier bladzijden per maand uit te breiden. De
voortdurende toeneming van kopie en de wensch om door dit
tijdschri ft, dat in den regel slechts kleine stukken bevat en
dat aan 70 of 80 openbare bibliotheken enz. gezonden wordt,
de ~' erspreid wonende leden en ook de buitenwereld steeds

beter te dienen, deed alle bezwaren tegen de uitbreiding overwinnen. Een der · leden, zoo deelde de Voorzitter na de genomen beslissing mede, stelde nu het geld - een kleine
/200 - voor een aanvulling gedurende één jaar met nog vier
bladzijden per maand beschikbaar.
. Besloten werd 1000 exemplaren van L caóbeater's Schets der
Theosofie in de "Schools of Art" kosteloos te verspreiden; de
~ondensche Theosofische Uitgeversmaatschappij steunt dit
voornemen door het aanbod van een goedlmopen druk.
Met aandacht heb ik de Loge-verslagen gelezen om te zien
of iets te vinden was waarmede wij ons voordeel kunnen
doen. Over het algemeen wijken de studie, de propaganda-arbeid
enz. niet af van die ten onzent. In enkele Loges legt men
zich toe op oefeningsbijeenkomsten ten einde sprekers en
schrijvers, goede propagandisten derhalve, uit de leden te
vormen; de uitkomsten worden geprezen. De openbare bijeenkomsten die eens per maand te Cairns plaats vinden, he bben
het goede gevolg gehad dat enkele jonge leden tot het uitwerken en opschrijven hunner denkbeelden gebracht zijn. De
Loge te Melbourne schrijft de uitbreiding van 58 tot 74 leden
voornamelijk toe aan den invloed der voordrachten die eens per
week, op Zondag, gegeven worden. In haar ledenbijeenkomsten werd op raad van mej. Edger een reeks van lezingen
over een bepaald °boek gehouden, hetgeen tot vergrooting van
de waarde der samenkomsten en van de belangstelling der
leden geleid heeft. In de Ibis-Loge te South Yarra is een
studieklasse van vrouwen en terwijl de hoofden denken, maken de nijvere handen kleedingstukken voor de armen. Des
Zondags, wanneer de lezingen zijn voor b elangstellenden, rust
de naald maar practisch als deze Loge wil zijn, zorgt muziek
voor wat afwisseling en .... voor het binnenlood?en van in
den beginne trage belangstel1enden . En allen getuigen tevreden
te zijn over het afgeloopen jaar en vol hoop voor de toekomst.
\!\Taar zóó gearbeid wordt als in Australië mag men dankbaar
terug en met goed vertrouwen vooruit zien.

Cuba.
De acht Loges in de republieken van Cuba en Costa Rica
zijn tot de Cubaansche Afdeeling onzer Vereeniging te zamen
gebracht waardoor het aantal Afdeelingen tot elf gestegen is.
Algemeen-Secretaris voor deze Afdeeling is geworden J. M.
Massó . Kolonel Olcott zegt in het Augustus-nummer van T/ze
T/zeosop/zist dat in 1901 te Havanna de "Annie-Besant-Loge"
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met tie n leden werd geopend e n dat thans het aantal lede n
110 . bedraagt. (Er is 'ook een "H. S. Olcott-Loge"). Verder
prijst hij in hooge mate S enor Massó . Toen deze twee jaren
geleden eenige blaadj es voor de prop aganda wilcie doe n d rukken, kon hij in Havanna geen drukker vinden; alIe drukkers
waren fijn -roomsch. Hij li et zich niet afschrikken en, ho ewel
betre kkelijk onbemiddeld, kocht hij een pe rs e n lette rs e n
nam letterzetters aan.

gedragen, h e t b esch erm end zonder het te hind eren'',l) Theosofi e
is dus, naar ik meen, de alles o1/l'lJattclldc , om het te beschermen woals een kleed beschermt en te leiden tot het
doel zooals een wet lei dt , de alles omvattende en d aarom
het ruime k leed, d e breede wet.
Goed en kwaad; het kleinste en nieti gste evengoed als het
grootste en hoogste ; uw geloof, uw st elsel en mijn geloo f,
mijn stelsel; datgene wat gij voor waar, goed, schoon houdt
en h etgeen gij vroeger daarvoor hieldt en thans geh~e~ verwerpt .. . en zoo een lange lijst van wat onderscheld1l1gen
zijn volgens d e Th eosofie en misschi en wel scheidingen, het
g ~liefd e en het gehate, volgens u of volgens mij , 't wordt
all es dóor h aar opgenom en en b eschermd, gereini gd en geheiligd, geleid en tot één gemaakt. Onder haar kl ee d le~ft en
wast alles . Niets stoot zij af, alles roept zij tot haar dienst,
all es di ent zij , bindt het saam , verh eerlijkt het, omdat tot het
einddoel niets gebracht zou kunnen worden indien iets achterbleef, indien nog zoo weinig aan het geheel ontbrak, omdat d it
doel ni et te vinden en te be reiken is o f alles zonde r uitzondering moet medewerken tot het zoeken en het vinden.

INGEZONDEN STUKKEN.
STUDI E DIE ONS WACHT.
Uit elk groot woordenboek eener taal blijkt dat menig
woo rd ve rsch eidene beteeke nissen h ee ft. Wij houde n di t ni et
altijd in gedachten en stelIen ons da n voor dat al hetgeen
in de were ld van stof en geest bestaat, te verdeelen is in
sche rp begre nsde en onbewegelijke stukj es die ee ns voor altijd
vaste namen bezitten. Begrippen en zoo ook namen , woorden,
ruste n inderdaad nooit. Hier is een begrip bezi g m et zich
uit te breide n, daar een ander m et zich in te kr impen, ginds
moet een derde aan één zijde terrein verliezen, terwijl het
aan d e a ndere wint , en zien wij een vie rde e n een vijfd e in
stukke n vallen. D l: namen door al die begrippen gedragen,
goedm oedig a ls namen zijn, doen getrouw alI es m ee ; ze laten
zich zel fs welgevalIen dat ze tegelijk inkrimpen en uitzetten,
tegelijk heelblijve n en breken, waardoor ze soms in een h oekj e
van zich zelf komen te zitten of zichz elf tot buurman krijge n.
Er is meer. Daar zijn begrippen me t evenveel diepte als
een pr entj e. Ande re hebben behoo rlij k dri e - zoo ni et mee r afmetin gen en onder deze zijn er die alleen aan den voorkant
een drage lijk figuur maken. Maar wij kenn en er ook die. zoo
rijk en d iep e n schoon zijn dat zij onzen blik ge heel gevangen
houden van welke zijde wij ze ook beschou\','en. Elk dier zijden
noeme n wij dan bij den met zek er ontzag door ons ui tgesproken naam, waarvan wij weten - hoewel dikwijls vergeten dat hij eigenlijk aan het begrip in zijn geheel, aan het begrip
zelf, toek omt.
Ik wil nu trachten een korte bepaling te gev en van één
der vele beteekenissen van het woord Theo sofie - wat in
dit geval zeggen wil: van één der aanzichten van het begrip
Th eosofi e . Th eoso fi e is volgens deze b epalin g "de breede wet",
is "als een kleed dat in wijde p looien om het lichaam wordt

Daar ik m et dit schrijven een eenigszins beperkt doel beöog
laat ik veel ter zijde -liggen e n kom tot het wijzen op den
zee r groote n omvang va n de studi e waartoe uit baar aard de
Theosofie aanleiding en opwekking, ja, de verplichting geeft.
Voor den voet raap ik op: de kennis van eIken godsdi enst
en het verband en de eenheid der godsdiensten; mystiek en
de myst iek en - het getal N ederl a ndsch e mysti ek e n m oet niet
gering, hun waarde moet van beteekenis zijn; kunst en symboliek ; de meetkunde d er meerdere afmetingen en de k ennis
de r kl einste deeltj es ; astrologi e en alchemi e ; spiritism e en occultisme; de evolutie van de stof en die van den geest; de
wet der oorzak elijkheid e n het vraagstuk van den vrijen wil;
het recht, het· maatschappelijk vraagstuk en de maats chap ·
pelijke vraagstukken van het heden en die voor de toekomst ... .
bijna geen veld van ond e rzoek e n studi e of wij worden geroepen en voortgeduwd om e r den voet op te zetten Een
dubbele taak wacht on s : wij moeten nagaan of door de
Tb eosofie nieuw licht op oude en nieuw e vraagstukk en gel) De ~an ge h"alde woorden ontl ecn ik aan een tijdschr i ft-~1.rtil{el van
30 jarcn h er , wa ariri A . Coqucr el lils cr. op w ees dat dc (,]. ~ltl C n , (he
d en in-h ct-s to f-gcb orcne tot levens lu st, WIjsheId en sc h oo nhcId \-ocr en,
Zeus tot vader en Eurynome (de breede wet) tot moeder hadden.
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worpen kan worden en wij moeten trachten verbetering, aanvulhng en vooral verdieping te brengen in onze levens- en
wer~ldb esc houwing door eerst ernstig en toegewijd van elk
eerlijk onderzoek e n nadenken kennis te nemen.
Ook buiten onzen kring zijn er die de ruime pij dragen,
de breede wet gehoorzamen . Niettemin kunnen wij zeggen
dat ~e groote meerderheid van hen die zeer vrijzinnig trachten
te ZIJIl, e nkele wegen van onderzoek niet opgaan omdat zij
vooropstellen dat die wegen slechts op dwaasheid of bedrog
kunnen UItloopen. De ware Theosoof stelt geen leeringen
voorop, ven~erpt van te voren niets anders dan eigenonfeilbaarheid. Dit brengt cr veel toe bij dat hij groote dingen
kan doen en wij, die geen ware Theosofen zijn, m'aar hen
toch van verre volgen, kunnen heel wat meer tot stand
brengen dan andere menschen die, in vermogen en in toewijding bij ons niet achter, hun krachten niet in alle richtingen aanwenden. Hun kndt h et nauwe kleed, hen belemmert
de enge wet.
Ik heb niet gesproken van de ve le andere aanzichten der
Theosofi e dan het eene waarop ik wees. 't K')mt mij voldoende voor wanneer ik aanstip dat onze betrekking tot de
Theosofie voor ons karakter niet zonder eenige vrucht is geweest; dat de Theosofie onzen blik iets verruimd moet h ebben, omdat de vraagstukken waarmede zij zich bezig houdt
zoo groot, zoo verheven zijn e n omdat zij ons le ert die vraagst~kke~ van bo~ e n en niet van het hoekje onzer persoonlijkheid UIt te beZi en; dat wij - anders waren wij geen leden
onzer Vereeniging geworden - ondervonden hebben dat de
geschriften onzer schrijvers - onvolmaakt als deze en hun
geschri ften zijn - ons dichter tot, minder ver van de waarheid brengen; dat wU vertrouwen op een goeden tijd die
voor de algemeene, zoowel verstandelijke als zedelijke en
vooral geeste lijke, ontwikkeling zal aanbreken, wanneer e r
maar mcnschen zijn die de goede kans te baat nemen.
Komt nu, dat wij samen aan het werk gaan, dat wij ons
alle: kracht, kennis en toewijding vereenigen tot den arbeid.
Well11ge onzer - het is waar - - zijn in wijsbegeerte, natuurk enl1ts of wat ook goed onderlegd, weinige onzer hebben veel
vrijen tijd, doch wat zo u dit? Samen zullen wij stukken van tijd
en van kennis en de leege hokj es in ons hoofd onder de
uitkomsten der studiën van vele anderen en onde r onze toewijding en het vermogen van den geest, die in ons is, brencren.
Wij die breed will en leeren van ee n ieder zullen vee ll ee~en
diep d oordringen, wij die langs nieuwe wegen zoeken, zul1e~

de langs die wegen liggende waarheden vinden. En wat nadeel schijnt en voor een deel ook nadeel is, dat wij stukken van
tijd en van kennis moeten aan een voegen, zal voor een ander
en grooter deel ten goede werken. Samenwerken - waaraan
wij ons te houden hebben zelfs vQor zoover dit niet strikt
onmisbaar is samenwerken is onpersoonlijk werk geven.
Wat wij tot stand brengen zal niet zijn het werk van A of
van B of van A en B maar het werk van velen, derhalve van
niemand onzer. Onszelf zoeken, onszelf di enen, eigen denkbeelden op den voorgrond dringen, spoedig vruchten willen
zien, dat alles zal uitgesloten zijn Wij te zamen hebben geen
eigenbelang, geen eigenwaan, geen eigenliefde, kunnen wachten
totdat onze arbeid geheel en al af is en daarom zal die arbeid
hoog en rein en standaardarbeid zijn .
Reeds ontving ik op de bibliotheek het bezoek van eenige
leden die àf naar boeken voor een bepaalde studie kwamen
vragen en die ik dan listig uithoorde, àf hun vaste of vage
denkbeelden over en plannen tot studie aan mij kwamen
blootleggen. Meer luisterend dan zelf sprekend, ontving ik zoo
doende gegevens die mij een enkelen keer in staat zullen
stellen om raad en hulp te geven, om studeerenden tot elkander te brengen of om iemand die een boek zoekt den 'weg
tot een dit boek bezittende te wijzen en wat dies meer zij.
De eerste taak van eenige beteekenis, die ik als telefoonjuffrouw te volbrengen heb gekregen, is te zorgen dat mijn
principalen - een paar leden onzer Vereeniging - die juist
beginn en met de studie der symboliek, de noodige samenwerking van andere leden ontvangen. Hun voorloopig plan is een
club voor deze studie te vormen, waarvan de deelnemenden
zullen beginn en met ieder eenige aanverwante boeken te bestudeeren en uit ' deze aanteekeningen te maken. Zij wenschen
aan die aanteekeningen toe te voegen wat de studie hun tot
dusver omtrent het wezen der symboliek enz. geleerd heeft,
en dan hun paperassen aan elkander te laten lezen, waarna
zij in staat zullen zijn een plan voor verdere - en meer stelselmatige - studie te maken. .
Geenszins wordt verwacht dat ten slotte een volmaakt boek
over symboliek geschreven zal kunnen worden, wel hopen zij
het zoover te brengen dat eens alle boeken van beteekenis
over hun uitgebreid onderwerp ook werkelUk door hen bestudeerd zullen zijn en dat daarna een werk tot stand komt,
waarvan met eenig recht gezegd zal kunn en worden dat het
af is, dat het later wel weer aangevuld en ook verbeterd moet
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worden, maar dat onnoodig zal zijn het over te doen. Een
paar toezeggingen voor medewerkin g zijn reeds ontvangen.
Iemand, geen lid onzer Vereeniging, op wiens oordeel in
deze ik zeer prijs stel, schree f mij o. a.: "Dit is zeker: 1e . onze
tijd heeft behoefte aan symboliek; 2 e . aan de studie der symboliek, in hare b eteekenis 'voor onzen tijd, is veel te weinig
gedaan. Wie zijn krachten aan di e studie geeft, doet een zeer
nuttig werk."
N aar ik hoop zullen langzam erh:md meerdere clubs tot stand
kom en, geen clubs m et reglem enten en al die vervelende
dingen meer, maar eenvoudig aantallen van m enschen die,
op verschillende wijzen, samenwerken.
Opdat nu de club voor symboliek en ook andere clubs zoo
goed mogelijk tot stand kornen, in he t algemeen dat onze
gezamen lijke studiën d e beste uitkomsten hebben, verzoek ik
de leden aan mijn adres (Amsteldijk 79) al datgene mede te
dee1en o f te zenden wat maar eenigszins het groote doel kan
dienen . Zeg nu als 't u belieft ni et : dit of dat zal hij wel
hebben, of weten; iema nd die zoo'n wonder van knapheid is
h eeft mijn onnooze le opm e rkingen niet nood ig; ik deug voor
zulk werk niet, enz. e nz. V an u wordt verlangd en ook ve rwac.ht dat gij zult medewerk en en daarmede uit.
Ollder veel meer vraag ik te mogen ontvangen: berichten
dat men aan een bepaalde of in 't algemeen aan een studie
wil deelnemen, liefst met toe lichting omtre nt beschikbaren
tijd , vroegere studie, enz.; berichten, dat men door kennis van
mystiek, of van wijsbegeerte of van hebreeuwsch of van de
27 e dimensie of van wat ook aan een of meerdere club s hulp
kan verleenen; raadgevingen omtrent de beste wijzen van
samenwerken; boeken en brochures; titels van boeken, die men
bereid is uit te leenen of van we lke me n den aankoop noodig
acht; adressen van ni et-leden onzer Vereeni gi ng wier medewerking voor het een of ander te verkrijgen is ; aanteekeningen
of aanwijzingen die men, bijv. over symboliek, zal willen maken
terwijl men zelf met een andere studie bezig is ; opga ven van
bronnen van studie, zooals o.a. antiquarische en moderne
catalogi welkom zijn.
En e r is nog iets. Eenige standaardwerken zullen aangekocht
worden en dat zijn meestal kostbare boeken. Het gaat niet aan
de kosten om te slaan over hen die hun vrijen tijd ten offer
brengen zoodat de uitgaven uit de post voor de boekerij b estreden dierl en te worden. Dit stuit evenwel op de niet willekeurig llittezetten inkomsten ' en op vele, nog meer noodige
uitgaven die de bibliotheek heeft. Geef dan uw m edewerking

in de eerste plaats door uw krachten en uw tijd en in de
tweede plaats, wanneer het u niet moeilijk valt; door icts af
te staan van uw aardsche goed.
DR. W. H. DENIER V. D. GON.

De Bibliotheek der Nederlandsche Afdeeling is wederom
mct enkele boeken verrijkt, die ik niet alle zal opnoemen
omdat dit een te eentoonige lectuur zou geven . Vele dezer
bo eken, zooals een paar oudere werken over sterrenkunde, een
in haar tijd (1737) verdienstelijke verzamelin g preeken van
A. va n Kattenburch, e nz., hebben alleen waarde voor . iemand
die een diepere studie van eenig onderwerp maakt; alle overige
mensche n zijn van zelf vrijwel onverschilli g voor het bestaan'
dier boeken, die evenwel of die daarom geen betere plaats
kunnen vinden dan in daarvoor geschikte bibli otheken waar
ze goed bewaard blijven en door hem die ze werkelijk noodig
heeft gezocht zullen worden .
Mijn vri end in den Haag, opgeschrokken van mijn onopzettelijke beweging in de vorige "Beweging", zond me dra
een vertaling van D e Koran. 't Blijkt uit zijn brief dat hij
niet noodig had er voor naar den zolder te gaan, zoodat,
wanneer hij daar eens geweest is, mij nog heel wat ten deel
zal vallen. Wij ontvingen ook: Costumes des peuples de l'Alttiquité,
1 Egypte (1823), zijnde 39 gekleurde platen ; Opzoomer:
Wctenscltap CJl Wijsbegeerte (1857); Péladan: C011l11lCJlt on
devimt Ace (1893); een paar boeken in het Chineesch.
Dan kregen wij een atlas die heel wat kilo's weegt en die
in h et laatst der 17 e eeuw door Petrus Schenck van Amstelaedam is uitgegeven . Kaarten uit vorige eeuwen bewaren
somtijds de laatste sporen eener kennis die uit veel oudere
tijden stamt en than s verloren is ger"aakt; (zoo zou ik u een
gravure van Jodocus Hondius uit 1589 kunnen laten zien,
waarop onze aarde in den ons bekenden atoomvorm voorkomt .) Doch niet alleen dat deze atlas studiewaarde voor
ons heeft, h et is ook een genot de kaarten te zien; wat mij
betreft vooral omdat iemand die .oog voor kleur had, die krachtige klèuren naast e lkander durfde en ook mocht zetten en
die ve rf wist te kiezen welke van geen verschieten weet, de
schepen en dolfijn en die de zeeën en de poppetjes en wapens
die de randen verlevendigen, met zijn penseel bestreken heeft.
E en onzer leden zag dat Tlte Sarct Doctrine in de AfdeelingsBibliotheek ontbrak. Toen ging hij naar zijn kamer en zond
ons zijn vier deelen.
D . v. D. G .

LIJST VAN LOGES DER l\'EDERLAl\'DSCHE AFDEELING T. V.
PL,U.TS .

VOORZITTER .

hl .Veder!rl1ld:
AMSTERDAM.
Amsterdamsche Loge.
\Vähana Loge.
ARN HE:\ I.
's· GRA VENHAGE.
HAARLEM.
DEN HELDER.
HI LVERSLJJ\'I.
LEIDEN.
NIJMEGEN.
ROTTERDAM.
UTRECHT.
VLAARDIl\' GEN.
ZWOLLE.
DELFT. (Centrum)
In ,\ 'ed.-Indië :
BUITE NZORG.
DJOKDIAKARTA.
SEMARANG.
SOERAilAIJA.

SEKRETARIS .

W . il. F ricke, Amsteldij k 76.

P . :'1. van 'vValchren, Heelsurn .
F . J. B. van der Beek, Vlamingstraat 45.
NIevr.l\L E. Deutschbein-Logeman, Kinderhu isvest 7
T . van Zuijlen, Spoorstraat 138.
J. P . VV. Schuurman, Huize Westerveld, 's Gravel.
C. 'vV. Vollgraff, H ooge 'Woerd I.
A. van der Gon Netscher. Graafschestraat 7.
M. Brinkman, Prins Helldrikstraat 4.
Mr. Ph . G. H. Dop, Ramstraat 4 5.
D. de Lange Dz., Oosthavenkade.
J\Iej. L. E . Gratama, :'IIelkmarkt 623.
Th . F. Vreede, Havenstraat 3.

i\1evr. i\1. Godefroy, Koninginneweg 89.
10h. van Eeden Nierhoff, Van Eeghenstraat 54.
Men. van Hoek-Canneman, Parkstraat J 7.
NIr. A. G. Vreede. Beeklaan 263.
\V. ;VI. ten Houte de Lange, \Vilhe!minapark 37.
S. Gazan, Florastraat 23.
Mej . C. Hubrecht, Ceintu urbaan 2.
Mevr. C. J. v. d. Beek-de Prez,Jan v. Goyenkade IB.
Th. Bleckmann. Graadt van Roggenstraat 18.
M. Adamse, Schietbaanlaan 90.
Mej. J. J. van 'vVijngaarden, Oude Gracht T. Z. 19.
D. de Lange Dz., Oosthavenkade.
lHej. A. Gratama, Melkmarkt 623.
J. L. A. Ledeboer, Oude Delft 23.

NIevr. C. v. Hinloop en Labberton-v. Motman,Buitenz.
Raden Mas Pandji Djajeng Irawan, Pakoe Alam.
H . A. Benjamins, Genielaan.
Mevr. H. Steinb uch-Bastiaans, Plampitan.

Mevr.C. v. Hinloopen Labb erton-v. Motman.Buitenz.
Mevr. C. VOQrneman, Lodjie Ketjil.
E . F. Winckel.
C. J. van Vliet Tr.

J. 'vV. Le Nobel, Spiegelgracht 26.

LIJST VAN DE ALGEMEENE SEKRETARISSEN DER THEOSOFISCHE VEREENIGING.
President-Stichter: COL. H. S. OLCOTT, Adyar, .Madras
A lexander Fullerton, New-York 7. \Vest Eighth Street.
AMERIKA .
CUBA en COSTA RICA. J. 1'1. ~lass6. Apartado, 365. Hayana, Cuba.
DUITSCHLAXD.
Dr. Rudolph Steiner, :\l otzstrasse 17. Berlin \V,
Kate Spink, London 28, Albemarle Strt!et, \V.
ENGELAND.
Dr. Th. Pascal, Paris, 59, Avenue de la Baurdannais.
FRANKRIJK.
Decia Calyari, 380, Corso Umberto I, Rama.
ITALIE.
Upendra Nath Basu, Benares City.
INDIE (Brits~h).

:\'EDERLAND.
SKANDI:\'AnE.
AUSTRALIE.
),jIEUW-ZEELAl'\D.
ZUID-AFRICA.

\V. B . Fricke, Amsterdam, Amsteldijk 76,
Anrid Kn ös, Engelbrechtsgatan 7, Stockholm (Zweden).

W. John s, SJ'dney, ),j. S. W. 42, Margaret Street.
C. \V. Sanders, A uckl and, His !\ J aje~ty's Arcade, Quecn Street.
!\Iajor C. L. Peacocke (Yoart.ittend-Secretaris), Johannesburg. P. O . Box 3899-

, ..Hi

:>THEEK

54

I-

'Tl"',!'rrl ."

2 3 NOV. 2013

