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Loges deelt in haar verslag meäe dat geldgebrek haar plaagt
zoodat 0 . . a. van haar. bibliotheek di e in achterlijken staat is
wein ig gebruik wordt gemaakt.
Wann eer die Loge maar op de gedachte was gekomen, had
zij een haJ.f jaar geleden mij wel geschreven of ik, di e de Afdeelings-boekerij aan het ordenen ben e n daarbij brutaal genoeg om van de leden boeken af te troggele n, geen dubbelen
gevonden had die ik haar kon afstaan.
Ik he b die gevonden maar deze boeken e n wat ik verder
links en rechts te pakken kon krijgen, het is alles reeds lang
op aanvrage, of ook op een vingerwijzing van derden, naar zeer
slecht voorzien e bibliotheken of naar leden op onze voorposten
verzonden. Ik heb alleen nog wat brochures en verder losse
afleveringen van tijdschriften welke tot aanvulling kunnen
dienen. Maar de Uitgevers-maatschappij heeft me wel eens een
boe k gegeven dat bijv. wat lang voor h et uitstallingsraam had
gelegen, ik heb zelf een stuk o f wat van de beste theosofische
werken en de omstandi gheden make n dat ik enkele dezer
mi ssen kan, op de begrooting der Afdeeling staat een kleine
post voor verspreiding van lectuur en wanneer ik een bescheiden verzoek doe - d e aanvragen zijn velen en dus is"tclkcns
niet veel te missen - krijg ik steeds iets los.
Loges , wier boekerijen slecht voorzien zijn en die niet bij
voortduring een beroep kunnen doen op d e beurzen hunner
leden, personen die in bun kring van propaganda-lectuur of
ook wel van studieboek en een nuttig gebruik kunnen maken,
allen die enkele nummers van tijdschriften - "Theosophia",
"Review", "Vàhan" enz. - mis sen, zij die boeken voor bijzondere studie will en ruilen tegen handboeke n .. .. doen
goed mij te schrijven. 't Moet al h eel wonderlijk loopen of
ik kan onmiddellijk of later aan een gedeelte van hun wenschen voldoen. Dit zal mij des te betcr gelukken naarmate ik
voor deze bemoeiing den steun van een grooter aantal person en
ontvang . Zijn er geen boeken die op uw levensbeschouwing,
leven slust e n arbeidskracht van grooten invloed zijn geweest
e u wenscht gij die boeken niet in handen van tientallen en
honderden ? Wenscht gij het licht u ge schonken, te doen
schijnen wijd uit of he t li ever te houden onder de korenmaat ?
Help mij of li ever laat het afges proken zijn dat ik van nu
af en op zoovele wijzen als mogelijk is de tusschenpe rsoon
ben voor het brengen van boeken onder de oogen die er naar
verlangen.
DENIE R V. D. GON.

1 NOVEMBER 1905.
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H.

WIERTS VAN COEHOORN.

BINNENLAND.
Het voormalige centrum Delft is, na een bloeiend bestaa?
als zoodanig, thans omgezet in een zelfstandige Loge. Dit
is in een kort tijdsverloop de vierde nieuwe Loge welke
tot zelfstandig leven komt. Eerst Zwolle, ~aarna Arnhem,
vervolgens L eiden en nu Delft. W el een bewIJs dat de Theosofische denkbeelden meer en meer vasten voet beginnen te
krijgen, ook echter ~en bewijs van hard werken en onvermoeid
streven van h en die de kern dezer Loges h ebben gevormd
en door aanhoudende propaganda dit schoone res ultaat hebben
weten tot stand te brengen. De Delftsche Loge is, eve nals
de Leidsche, als het ware een kind der Loge den Haag; van
daar uit is het meeste werk in die beide steden gedaan en
de m eeste. leden daar woonachtig waren ook lid der Haagsche
Loge. Beide Loges hadden ook dit gemeen dat h~t moeilijk
was daar een blijvende kern van werkers t e vmden. ~e
meeste leden in deze academiesteden zijn studenten, die
uit den aard der zaak slechts tijdelijke bewoners zijn. Gelukkig
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is thans een blijvende kern gevormd. Wij willen hier de nieuwe
Loge een hartelijk welkom toeroepen. Moge ze haar moederloge den Haag tot eer verstrekken en van haar een groote
kracht voor onze beweging uitgaan.

Vervolgens ging de reis Oostwaarts en werden Amersfoort,
Apeldoorn en ZUtfc1Z bezocht. In de beide laatste plaatsen
presideerde onze algemeene sekretaris, te Amersfoort de heer
Schuurman. Te Amersfoort bleek de zaal te klein om alle bezoekers te bevatten en verhuisde men dus naar een grooter
lokaal. Na afloop der voordracht over "Het Leven na den
Dood" onistond een zeer belangwekkend en diepgaand debat
tusschen Prof. Kenninck, leeraar aan het Oud-Kath. Seminarie,
en den inleider, die - z.a. het A1llcrsfoortsclt Dag-blad opmerkt, heel wat ter verdediging van zijn stellingen wist bij te
brengen en geen onvoorbereide bleek op het terrein waarop
zijn opponent hem aantastte. Ook te Apcldoorn en Zutfcu was
veel belangstelling bij het opgekomen publiek dat met groote
aandacht de voordracht over "De Theosofische Levensopvatting"
volgde. Nog staan vele plaatsen op het programma voor een
bezoek waarvan wij in dit nummer geen verslag meer geven
kunnen en wat wij dus tot een volgend nummer moeten
bewaren.

De heer Johan van Manen heeft den tijd die hem nog rest
voor zijn vertrek naar Parijs nuttig besteed met een propagandatocht door een groot deel des lands.
De eerste lezing vond 9 October plaats te Dm Helder met
het onderwerp "Speciale methoden van evolutie". De zaal
was flink gevuld en na afloop werden verscheidene vragen
gedaan die van belangstelling in het gesprokene getuigden.
Vervolgens werden op 9, 10, 11 en 12 October Alkmaar,
Hoorn, Enkhuizen en Medemblik bezocht, op welke plaatsen
geen Loges bestaan doch waar leden wonen die te Hoorn
en Medemblik studieclubs hebben en gaarne onze denkbeelden
meer algemeen bekend zouden zien. De lezingen waren goed
bezocht, de vragen na afloop gedaan gaven blijk van belangstelling in het gesprokene en verschillende personen gaven
zich voor de studieklassen op. De lezing te Alkmaar, welke
evenals de andere door den heer De Boer werd gepresideerd,
over "het leven na den dood", gaf aanleiding tot een stuk in het
dagblad waarin de inzender den spreker hevig te lijf ging,
onder meer bewerende dat we wel weten dat er een eeuwigheid
bestaat en dat er een leven na dit leven is, maar dat wij
ook niet meer kU1ZlleJt weten, aan welken dooddoener hij nog
toevoegde dat de heer van Manen niets te zeggen had en
daarom veel had gesproken. Een hartig antwoord van van
Manen volgde hierop.
Den 14den October hield de heer Van Manen een voordracht te HilzJersuJIl over "speciale methoden van geestelijke
ontwikkeling". De opkomst was niet zoo groot als verwacht
werd, doch de vragen die gedaan werden gaven het bewijs
dat goed geluisterd was. Ook te Rotterdam werd den 16den
October een openbare voordracht gehouden over "het astraal
gebied". Ruim 200 personen w.áren tegenwoordig terwijl ook
een verslag in het Rotterdamsclt Nieuwsblad werd opgenomen.
Den volgenden middag werd gelegenheid gegeven tot het
stellen van vragen in het gebouw der Loge, waarvan door
een twaalftal personen werd gebruik gemaakt.
De Loges te Delft en te LcideJl kregen vervolgens een bezoek
met voordrachten over "Het Leven na den Dood" en "De
Theosofie, een behoefte van onzen tijd". Ook hier was de toeloop groot en gaf het Leidscltc Dagblad een vrij uitvoerig verslag.

LOGEWERK.
De Redactie herinnert er nogmaals aan dat Logebesturen welke
er prijs op stellen dat de lijst van voordrachten en studieklassen,
alsmede belangrijke voorvallen in hunne Loge, in het blad worden
opgenomen, hunne mededeelingen uiterlijk den 20sten van elke
maand aan de Redactie moeten inzenden. De taak der Redactie
zal zeer verlicht worden wanneer men zich aan deze bepaling
houdt.

AMSTERDAMSCHE LOGE.
Vergaderingen des Dinsdagavonds van 8- 10 uur:
De bijeel/kolllsten worden /;ehoudcn iu het lolmal der LOKt, A lIlste/dijk 80,
m zijn uitsluitend voor de leden toegankelijk.

Voordrachten.
7 Nov. Jacob Boehme en zijn leer I .
J. W. Lenobc!.
14 " "
" " " " Il.
J. W. Lenobc!.
21
"
Het zoeken naar geluk. . . '
M. W. Mook.
28 " De Meester van het Westen.
Mevr. E. \Vindust.
Studieklassen der Loge.
Uitsluitend voor Leden.
Studieboek

Tijd

Maandagavond 8 uur. De Groei der Ziel
Wocnsdagavond8 ,. Esoterisch Buddhismc
Dondcrdagav.
8
Gcclachtekracht
Zaterdagavond 8
Geheimc Lecr. . .

"

Onder leiding vnn

den Hcer W. B. Fricke.
Dr. \V. H. Denicr v. d. C~on.
A. lVI. v. d. Voort.
Mcvr. E. Windust.
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Voor I cdell Ol niet-leden.
\Voe nsdagmidd. 2.30 u. Oude \Vij sheid
Vrijdagavond
8 uur Esoterische Wïjsbcgeerte.
Oucle Wij sheid
Donderdaga v.
8

"

\Voensdagoch t.

I I

"

Mevr. C. 1\1. Perk-)oosten.

Mevr. C. l\J. P erk-Joosten.
Mevr. M. C. V. Godefroy.
Koninginneweg 89.
E soterisch Buddhisme Me v!". H. Cnoop Koopmans-\Valler.
Anna Vondelstraat Ja.

Tijd en plaats nader te
bepalen
Studie v. h. Bewu stzijn Dr. J. \V. Boissevain.
Tijd en plaats nacl er te
. Cursus in 't Engelsch Mej. C. Strcubel.
b epalen
Aan de leden en aspirant-leden van de Amsterdamsch e Loge wordt
beleefd verzocht hunn e aanvrage voor li dmaatschap "an cle Amsterdam sche Loge of overschrijving van cle Amsterdam sche Loge naar
and er e Loges en omgek ee rd va n andere Loges naar de Amsterdam sc he
Loge direct te zenden aan de Secretaresse Mevrouw :\11. c. V. G odefroy
Ko ninginneweg 89, en llld meer aan den h eer \\'ierts van Cochoorn, die
als Secretaris der Loge is a tgetreden.

CENTRUM DELFT.
vVat d oo r den versla gge" er met vertrouwen is tegemoet gezien bij het
opmaken van het jaarverslag, " D e ontpopping van d e Delftsch e Theosofisc h e beweging tot een Loge", is begonnen. De aanvraag is opgezonden,
toezendin g van h et Charter is gemeld door den h eer Fricke, de inwijdingsdag is bepaald op JO D ecember J 905. Op dien dag zal de ontpopping hebb en plaats gehad en zal h et leven als zelfstandige organisatie
b eginnen.
In h et jaarverslag zijn uiteengezet de oorzak en, die de embryonale
toestand van het Delfrsche Centrum, zoo lang h ebben do en voortduren.
Laten we h open, dat daarin verb orgen is de profetie van een langduri g
zelfstandig b estaan.
De b eer J. Ledeboer, m ed eoprichter van h et Centrum en steeds een
zeer ij verig lid, zal den pres identsham er voeren. :'vlej. J. j. H eu:-:ers is
secretaresse en de heer J. v. Bergen Penningmeester. D e heer Wetjen
is vi erde bestuurslid . D e vijfde b estuursplaats wordt opengehoude n voor
een student, voorl oo pig n eemt l\lej. ?IT. Bal die in.
D e grond is gelegd voor een bibliothee k . Met de zorg daaryoor is
belast Me vrouw \Vctjen -Zaalb erg.
De winterwerkzaamheden vingen op J 7 Oct. aan met een openb are
voordracht over "Het Leven na den Dood " door den heer Joh. v. Man en.
D e week daaropvolgend e begonnen de eigenlijke geregelde werkzaamh eden . Deze zullen bestaan uit:
J. Club voor L. T. V. en misschien oudere Centrum leden : Oud e
Wij sheid, leider de h eer Ros.
Ce ntrumleden (stof nader te b epalen), leidster Mevr.
,.
2.
"
Ros-Vrij man.
D eze club wordt gehouden om de 14 dagen en begint h alf Nov embçr.
3. Een club voor beginn ers, leiders de heeren \Vetjen en Ledeboer.
Deze laatste n zullen trachten om zonder handboekj e enkele elementaire Theosofisch e begrippen aan te brengen. Zij willen door eenvoudige

proeven enkel e gewone natuurkundige verschijnselen doen zien en er op
wijzen, dat op ander e gebieden die " erschijnselen analoog zijn en zoo hun
leerlingen tot een helder inzicht in de elementen der Theosofische
Lee rin g zien te brengen.
De h eer Ledeboer zal oo k ee n club in Engelsch leiden. D e onderlinge
club zal gedurende d en winter niet vergad eren. lnplaats daarvan zal op
den laatsten Zondag van iedere m aand een bijeenkomst plaats h ebben
van alle clubs, ter kennismaking van d e leden onderlin g. Een der led en
zal dan ee n korte vo ordracht of causerie houden. D e eerste samenkomst
h eeft 29 Oet. plaats. Omtrent de localiteit zijn de plannen no g niet
definiti ef vastgesteld. Er zijn geschikte aanbiedin gen, dus bezwaren zijn
er niet.
Met vertrouwen kunnen we de toekomst te gemoet zien.

LOGE "DEN HAAG".
DE RUY TERSTRAAT

67.

Lezingen.
6 Nov. De twee \Vegen
20 " Go ed en Kwaad

Mej. J. E. Vreede.
Mevr. J. Spoor.

Cursussen.
Dinsdagavond 7 1 /2-8 1 / 2 uur: D e Heer J. D. Ros. Boek nader te bespreken.
Voor leden en belangstellenden.
Dinsdagavond 8 1 / 2 - 9 1 / 2
Dr. J. J. Hallo. "Esoterisch Boeddhism e".
" Voor leden .
Mevr. J. E . Vreede-Schill. " De Oude Wij sWoensdagmid·3- 4
heid". Voor led en en b elangstellend en.
:,\'Ir. A. G. Vree de. " Theosofie en de nieuwere
" Zielkunde". Voor leden.
Donderdagav. 8- 9
De H eer H. N. van Amerom. "De gro ei
der Ziel". Voor leden.
Mej . G. Slotboom. Een der Handboekjes.
Vrijdagavond 7 1/, -8 1 / 2
" Voor belangstellend en.
Mevr. vVo Ros-Vryma n. "Esoteri sch ChrisVrijdagavond 8 1/ 2 - 9 1/ 2
" tendom". Voor leden.
Op de ledenve rgadering van 16 October j.l. werd Dr. J. J. Hallo tot
Voorzitter der Loge gekozen ter ver vullin g van de vacatur e, ontstaan
do or het b edanken van den heer F. J. B. van der Beek.

HELDERSo-IE LOGE.
Voordrachten.
November 5. Inn erlijke strijd
T. va n Zu ylen.
"
12. Openb are Vergad ering.
Mej. Dijkg raaf.
S. Gazan.
"
19. Het astrale gebied .
"
26. Openbare Vergadering .
Mej. Dijkgraaf.
Elke \Vo ensclagavond te 8 uur: Cursus 111 de Zeven Beginselen onder
le iding van den h eer S. Gazan.
De Openbare Verg. b eginnen des avonds te 8 uren , de anclere Verg.
des morgens te '10 uren in het lokaal der Vereeniging : Sluisdijkstraat 54.
Door de wel willendheid van den Bibliothecaris der Afdeelin g werd on ze
bibliotheek verrijkt met een schat van studie-lectuur voor den a. s. winter.
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HIL VERSUMSCHE LOGE.
Voordracht voor Leden en Introducés 15 November.
Gebo uw v ld \Vanne Spijsuitdeeling om 8 1/ 2 uur.
Spreker, de heer Cochms. Onderwerp, Ontwikkeling van Karakter.

Maandagavond R uur:
Oinsdagavond 8 1 / 4 uur:
Oinsc1agavond 8 1/. uur:
Vrijdagavond f·P/. uur:

Studie=Klassen.
Cursus voor belangstellenden van :\tevr.
Schl1~lrma~l. Gebo uw der 'vVo Spijsuitdeeli ng.
Ontwlkkclmgs-Cll1b (alle 14 dagen). Ge bouw
der \V. Spijsuitdeeling.
Cursus over Studie vih Bewustzijn van den
h.eer Schl1urman. Ceintuurbaan 2 (allc 14 cl.)
Cursu~. over Gedachtckracht door Mej. C.
\V. DIJkgraaf. ' Cemtuurbaan 2.

IV.
Vraagavond voor Leden en introducés namidd. 8 uur.
\Voensdags IJ Oct. 8 Nov.
"De Mensch en zijn lichamen" van A. Besant Mej. C. Dijkgraaf.

V.
Vraagmiddag voor belangstellenden namidd. 3 tot 4 1/ ".
:\1aandags wekelijks van 9 Oct. tot 28 Mei
"Verschillende Theosof. Onderwerpen .

Mevr. NI. C. Bleckmann- van den Bosch.

De Studieklassen en Voordrachten van de leden dcr Nïjmeegsche
Loge; sub J[ en V worden gehouden ten huize van den Heer en Mevr.
Bleckmann, Gr<t<tdt van Roggenstraat /8, sub 111 ten huize van Mej.
Burgdorffer, Batavieren\\'eg 39; sub IV in de zal van J. Rups & Zoon,
toegang Lange Nieuwstraat (of elders).

LEIDSCHE LOGE.
ROTTERDAMSCHE LOGE.

Voordrachten.
7 Nov. "Toeslanden in Kama Loka".

F. 'vVo Filarski.

"Hel verleden en de toekomst van het menschelijk ras".
J. Polak.
In de Ieelen-vergadering van J 9 Oct. werd het huishoudelijk reg lement
vaslgesleld, waarna het .gehee]e bestuur aftrad, dat, met uitzondering
\'an clen voorzitter, che ZIch met herkIesbaar stelde, werd herkozen. Tot
voorzItter werd benoemd J. H. \N. vall Ophuysen.
28

"

NIJMEEGSCl-IE LOGE.
1.
Openbare Voordrachten namidd. 8 uur.
29 Oct, "Theosofische Levensopvatting" De Heer J. van Manen,
zaal van het Nut; toegang nroerstraat.
Wucnsd. 8 Nov. "Evolutie" .
Mej. C. Dijkgraaf,
Foyer Schouwburg.
II.
Studieklassen voor Leden namidd. 2"1. uur.
\VueDsd.
I [ Oet. "Esoterische Wijsbegeerte" van
1. C. Chatterii
Mej . C. Dijkgraaf.
id.
S, 22 Nov .
id.
" 18,250ct. " Esoterisch Christendom" van
A. Besant .
Mevr. lVI. C. Bleckmann-van den Bosch.
id.
id.
" 1,15,29 Nov .

%undag

lIL
Studieklassen voor belangstellenden namidd. 8 tot 9 uur.
Vrijdags wekelijks van 3 Nov. tot 25 Mei
"Oude \Vij sheid" van A. Besant. . Mej. K. Burgdorffer.
Zaterdags wekelijks van 4 Nov. tot 26lVIei "Schets
der Theosofie" van C. IN. Leadbeater
id.

StudiecIubs.
10 uur. "Algemeene Theosofische Onden, erpen".
(in te leiden door verschillende leden).
"De Oude Wijsheid". J. A. J. van Dijk.
8
Nfa:mchgavond
8 " Eerstbeginnenden en belangstellenden.
Dinsdagavond
" Mejuff. lVI. Terwiel ~ i\Iejuff. L. F. G. Joret.
Esoterische \Vijsbegeerte.
8
'vVoensdaga vond
"
W. L. v. Vlaardingen.
Donclerdagdagavond 8
Studie En~elsche taal} Me' . A. C. Keen.
TheosophlcallVIanuals
J
Theosofische Handboekjes. J. A. Terwiel'
8
Vrijdagavond
"
Voordrachten.
Mevr. C. M. Perk-Joosten.
R Nov. "Ram a, de Ideale Koning"
.. Het Christendom uit Theosofisch
IS
W. 13. Fricke.
standpu nt b escho mvd.
Mevr. M. J. l\luysken-Merens.
"Trilling".
26
"
., Uitslititelld voor LedCil.
De leden worden nogmaals beleefd verzocht op de Voordracht avonden,
"Uitsluitend voor Leden" geen I/iet- leden uittenoodigen.
Zondagmorgen

Vraagavond.
Het bestuur deelt mede dat eIken \Voensdagavond van af 9 uur tot
ongeveer half tien een of meer Leden in het Logelokaal zullen aanwezig
zijn tot het geven van inlichtingen omtrent Theosofie aan belan/(stelkndm.
Lotuskring.
Geregelde bijeenkomsten eIken Zondagochtend van I1 - 12 uur onder
leiding van Mejuff. E. J. Klein.
Muzikale Club.
Een muzikale club heeft zich thans gevormd en houdt reeds oefeningen
onder leiding van Mejuff. R. Damman.
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Huishoudelijke Vergaderingen.
Nogmaals wordt herinnerd dat op den laatsten Woensdag van elke
maand, d es avonds precies 9 ure een huishoudelijke vergadering plaats
hee ft waarop o. m. het volgende behandeld wordt:
1°. Lezing der notulen der vorige vergadering.
2°.
"
" ingekomen stukken.
3°. Behandeling der aanvragen tot Lidmaatschap.
4°. Mededeelingen van het b es tuur enz. enz., terwijl ieder lid het recht
heeft cventueele voorstellen te doen.
Zijn er dus leden die werkelijk belang stellen in den loop der werkzaamheden onzer Loge, hunne tegenwoordigheid ook op zulke bij eenkomsten zal h et bestuur hoogst aangenaam zijn.
Adresveranderingen.
Dat de leden af en toe verhuizen heb ik niets op tegen, maar dat zij
clan bij zulk een gewichtige gebeurtenis den Secretaris, hun Secretaris,
totaal vergeten, hoewel zonder opzet, zie dat kan ik niet goedkeuren.
Meestal kom ik als het ware bij toeval achter het nieuwe adres, maar
omdat dit geen gezonde toestand i~ verzoek ik de leden beleefd doch
dringend bij eventueele verhuizing het nieuwe adres, 'all speed', aan mij
op te geven, o. a . verzoek ik opgave van het tegenwoordige adres van
den Heer en Mevrouw Addicks.

Ledm vC1/[eet het niet.
De Secretaris.
M. ADAMSE.

UTRECHTSCHE LOGE.
Voordrachten.
In h et Gebouw van den l'rotestantenbond des avonds 8 uur.
Woensdag 1 Nov. "Goed en Kwaad"
Mevr. J. Spoor.
de Heer J. W.le Nobel
"
I 5
" "W edergeb oorte" .
"
29" "Christelijke Geloofsbelijdenis" Mej. Joret.
Studieklassen.
Mej. C. W. Dijkgraaf.
13 en 27 Nov. 8- 9 uur. "Gedachtekracht"
V oor leden.
6 en 20 Nov. 8-9 uur. Cursus voor belangstellenden Mej. C. W. Dijkgraaf.
8 en 22 Nov. 7- 8 uur. "Groei der Ziel" .
Mr. Ph. G. H. Dop.
8 en 22 Nov. 91/.- 10 uur Ontwikkelingsclub.
's Dinsdags 81/.-91/.UUI'. Bespreking verschillende
Zonstraat 18.
onderwerpen.
.Mevr. Weller.
Zondags 2- 3 uur.
Lotuskring voor kind eren
Mej . J. Entrop.
Zonstraat 18.

WAHANA-J ,OGE.
32, AMSTERDAM.

ALBERLlINGK 'l'HI]MSTRAAT

Programma van Werkzaamheden.
Zondag: v.m. JO-I I en n.m. 3-4 uur Lotuskring.
Maandag: 's avo 8-9 1/. uur Studieklasse. "De Oude
Wijsheid" .
J. W. Le Nobel.
Dinsdag:
n.m. 2-3 uur "Schets der Theosofie" Mevr. M. L. H. ZwolloV. d. Maas.

(Voor Belangstellenden

eli

L edm).

\-\To ensdag : 's avo 8-10 uur Boekerij-avond voor
Leden en Belangstellenden
A. H. J. M. Schreurs.
Donderdag: 's avo 8-9 1/2 uur Studieklassc. "De
Zeven Beginselen" v/cl Mensch .
F. Zwollo.
Vrijdag: 's avo 8-10 uur Lezingen voor leden en geïntrocluceerden.
Zaterdag: 's avo 8-10 uur Studieklassc. "De Geheime Leer" .
Mej. J. Wijnstok.
N.B. Het Bestuur deelt hierbij m ede dat op Dinsdag de vraagavond
is vervallen en ter voorziening in een zeer wcrkelijke behoefte cen
"midd{~R'-C1Il'SltS" voornamelijk voor belangstellenden wordt gehouden .
Elk lid dat in staat is aan dezen cursus deel te nemen en steun kan verleenen ,vordt verzoc ht hiertoe mede te werken.
Nov.

"

"

Voordrachten.
3 Causerie.
10 " De Stamboom der Menschen".
17 "Het twaalftallig stelsel".
24 "Het vrouwelijk aspect van den Christus" (voor leden).

W. B. Fricke.
l\lej. J. A. Heydcman.
H. J. :VI. \-\Talenkamp.
S. van West.

BUITENLAND.
Australië.. In Queensland is de havenplaats Cairns met
5000 inwoners een plaats in opkomst, een stad in wording.
Een kleine groep Theosofische werkers is daar sedert 6 jaar
werkzaam, daarin gesteund door Miss L. Edger, die zich voor
de Australische Afdeeling zoo verdienstelijk heeft gemaakt.
In Juni is deze plaats door Mr. Leadbeater bezocht die er 10
dagen verbleef en veel goed werk verrichtte.
In zulke opkomende steden, waar steeds nieuw leven invloeit
is de verstandelijke dampkring minder eng, de neiging om
over de beperkingen van kerk of secte heen te stappen
grooter, dan in andere meer gevestigde steden. Hiermede rekening houdende is een vereeniging gevormd die tot eerste
doeleinde heeft; "de verwijding en verdieping van het geestelijk leven langs verstandelijke lijnen, het verhelderen van ons
begripsvermogen en het uitbreiden onzer kennis van geestelijke
werkelijkheden; en het begrijpen van hunne verhouding tot
ons werk, afzonderlijk en gezamenlijk."
Het bestuur dezer verceniging bestaat uit leden van drie
Engelsche Kerkgenootschappen, van de Theosofische Vereeniging en anderen die zich nergens bij hebben aangesloten.
Een aartsdeken is de voorzitter, de sekretaris der T. V. ondervoorzitter.
Deze vereeniging houdt bijeenkomsten elke 14 dagen en
het resultaat is dat een deel van het werk der Theosofische
Loge voor een grooter gehoor gebracht wordt, terwijl tevens
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de verschilpunten zeer verzacht worden en meer eenheid wordt
gevoeld. Kort voor de komst van den heer Leadbeater hadden
voorzitter en vice-voorzitter tezamen drie verhandelingen over
de Nieuwe Zielkunde gegeven, waardoor het publiek beter op
de lezingen van den heer Leadbeater was voorbereid. De
aartsdeken presideerde tevens diens lezingen. De heer Leadbeater heeft hiervan gezegd dat, zoover hem bekend, nergens
ter wereld een zoo goede verstandhonding tusschen de Kerk
en de Vereeniging bestond.
Wij kunnen ons hier zulk een toestand kwalijk denken;
men stelle zich eens voor dat b. v. de bisschop van Haarlem
met onzen algemeenen sekretaris een verhandeling schrijft, of
dat Dr. Abraham Kuyper op een onzer vergaderingen zou
voorzitten. En toch moet het daarheen en het gaat ook reeds
dien weg op, al is het uiterst langzaam . Heeft niet in Engeland een reverend, een geestelijke, een voordracht gehouden
op ons Congres en ook hier beginnen zich enkele sporen te
vertoon en die aanduiden dat men de Theosofie niet meer als
vijandig aan het Christendom beschouwd. Maar nog vele gedachten zullen de wereld moeten ingaan voor hier een toestand is bereikt als in het verre Australië.
De heer Leadbeater zet zijn reis door deze Afdeeling
onafgebroken voort, in de voornaamste plaatsen een serie
van openbare voordrachten houdende, lezingen voor de leden
der Vereeniging, of vraagavonden. In de meeste plaatsen
welke hij bezocht heeft, werkt zijn invloed na door een
vermeerderde belangstelling in Theosofie, een grooter bezoek
der vergaderingen en een toename van het ledental. Men
tracht die belangstelling zooveel mogelijk gaande te houden
door het bezoeken van de Loges door de dii minores, om
het zoo eens te noemen, en met veel succes. Zoodoende
worden de Loges krachtig geholpen om het uitgestrooide
zaad te doen groeien.

n.l. "Licht op het Pad" en "Karma", beide door Mevrouw
Pissareff vertaald.
Het is voor de leden daar een zware taak, want elke poging
om openlijk met onze denkbeelden voor den dag te komen
zou worden onderdrukt door de meedoogenlooze en machtige
kerk en hare trawanten, de staatsambtenaren. Hoe afschuwelijk
de toestanden daar op het oogenblik zijn, wordt weergegeven
in een brief van een onzer leden in Rusland opgenomen in
het . October-nummer van de "Theosophist", onder den titel :
"The awful Karma of Russia", en waarin wordt gezegd dat
de zoogenaamde revolutie niets anders is dan een uitbarsting
van de laagste aandriften van de diepst gezonken klasse,
zonder eenig ideaal dat hen verheft. Het is slechts het genot
van diefstal, moord en plundering en spoedig zal het het
genot zijn' van marteling en zwelgen in bloed van den wilde.
Alle goede aandriften in het volk zijn gedood, door de regeering
en hare ambtenaren eenerzijds, door de anarchistische en
nihilistische propaganda anderzijds, die alle hooge re idealen
hebben verstikt. "Het is", schrijft zij, "thans zoo gesteld dat
men bijna ongestraft stelen, rooven en moorden kan, en de
politie zal u zelfs helpen, maar als men een paar arme kinderen
wat leeren wil, wordt men daar zeker in verhinderd."
De scht"ijfster wacht eIken dag een aanval af van het volk
op haar dorp en vraagt of zij in zulk geval niet het recht
zou hebben hare dochters te dood en vóór zij in de handen
der woestelingen vallen. Op andere plaatsen zijn zulke
afgrijselijkheden gebeurd met vrouwen en meisjes dat zij hare
kinderen voor zulk een lot behoeden wiJ. Middelerwijl tracht
de familie hun huis tot een middelpunt van vrede en harmonie
te maken, gedachtig aan de kracht die van zulk een middelpunt kan uitgaan. Velen verlaten dit onherbergzaam land en
de schrijfster zou hen gaarne volgen met haar gezin maar
bezit het geld daarvoor niet. Zij wachten dus gelaten
hun lot af.
Col. Olcott voegt bij dit schrijven een krachtige oproep
aan alle leden die in gelukkiger omstandigheden verkeeren,
om dit gezin, dat geen hulp vraagt, en ook niet klaagt, te
helpen en hen in de gelegenheid te stellen te vluchten.
Bijdragen kunnen gezonden worden aan Miss Ward. T.P.S.
161 New Bondstreet, London W.

Rusland. Al bestaat in dit land geen Afdeeling, ze lfs
geen Loge, toch trachten de daar wonende leden de Theosofische
denkbeelden te verspreiden en een band onderling te vormen.
Het was vooral Maria Strauch die in Petersburg het middelpunt dezer beweging was. Na haar dood dreigde haar werk
verloren te gaan, doch gelukkig is het behouden en heeft
zich daar een centrum gevormd dat lezingen doet houden
voor de leden en ook wel voor genoodigden. Ook zijn er
eenige studieklassen gevormd die geregeld bijeenkomen. In
het vorige jaar zijn twee werken in het Russisch uitgegeven

.i

Uit het hoofdkwartier der Vereeniging.
Nu de T. V. rechtspersoonlijkheid verkregen heeft, is zij ook
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in staat bezittingen op haar naam te verwerven; dientengevolge zUn thans het hoofdkwartier met de daarbij behoorende
eigendommen, welke tot nu ingeschreven waren ten name van
een raad van beheer, op naam der Vereeniging overgeschreven.
De verdeeling der nalatenschap Fuente welke aan Col.
Olcott en Mevr. Besant gemaakt cn door hen voor de Bibliotheek te Adyar en het Central Hindu Col1ege is aangewend,
schijnt niet naar den zin van sommige leden te zijn die het
nut van het Central Hindu College niet inzien en het beter
zouden hebben gevonden als dat deel der nalatenschap onder
de verschillende Afdeelingen was verdeeld. Het blijkt nu dat
het de bedoeling van den erflater geweest is dat zijn nalatenschap voor deze beide instellingen zou worden gebruikt, terwijl ten overvloede Col. Olcott en Mevr. Besant de arbitrage
hebben ingeroepen van een bekend rechtsgeleerd lid der Vereeniging, Sir S. Subramanva Aiyar, die in bovengenoemcien zin
heeft beslist. Van eenig onttrekken van het geld aan de
Vereeniging is dus geen sprake, wat met het oog op de personen der erfgenamen, eigenlijk geen betoog behoefde.
De particuliere sekretaris van Col. Olcott, assistente van
den sekretaris der Vereeniging, Miss Weeks heeft om gezondheidsredenen haar ambt moeten nederleggen en is naar Europa
vertrokken. Col. Olcott verliest in haar een ijverigé en voortreffelijke hulp.
Na lang zoeken is Col. Olcott er in geslaagd een directeur
te vinden voor de Bibliotheek te Adyar in Dr. Otto Schrader,
een jong orientalist die hem zeer aanbevolen is en van wien
hij de beste verwachtingen koestert voor den bloei der boekerij.

BRIEVEN UIT DE BIBLIOTHEEK II.
De vorige maand ben ik begonnen met "Brieven uit de
Bibliotheek" te schrijven. Ik had me daaraan, het is waar,
reeds meermalen te voren bezondigd maar't ging steeds onder
andere vlag of zonder vlag. Van dat telkens zoeken naar een
passenden titel kreeg ik langzamerhand de brui en 't gaat ook
niet langer juiste titels te vinden, want ik heb er mijn zinnen
op gezet om in de "Beweging" over alles en nog wat, kris en
kras door elkaar, te gaan schrijven. In een brief kan zoo iets,
want brieven schrijft men maar voor 't vaderland weg, zonder
zich aan zijn onderwerp te storen, zoo men al een onderwerp
heeft. 't Werd hoog tijd voor me dat ik voor mUn razende

schrijfwoede een uitweg in de "Beweging" vond want tot dusver gaf ik in "Theosophia" buitenlandsche overzichten, een
heerlijke gelegenheid om er mijn eigen verzinsels in weg te
moffelen; maar nu is mejuffrouw d. B. gekomen en heeft me
daar een beentje gelicht.
Ik ben erg in mijn schik met mijn nieuw voornemen, maar
wie waarschijnlijk leelijk op zijn neus kijkt is onze redakteur,
die mij en wat ik pen wel niet deftig genoeg zal vinden voor
een officieël orgaan als de "Beweging" is. Ik ben daarom zoo
slim geweest deze inleiding, waaruit blijkt wat ik voor heb,
eerst in dezen tweeden brief op te nemen. Want nu eenmaal
de titel, die me een vrijbrief geeft, gedrukt is, kan zelfs een
Anna-Vondelstraatsche advocaat me niets maken.
Nu zou ik liefst beginnen met geheel uit den band te springen en b. v. iets over kunstmest of over luchtbanden gaan
schrijven, maar ik heb tot mijn verdriet ditmaal te veel te
zeggen over dingen die in de Beweging wel thuishooren. Zie
eens dien stapel boeken, in één maand voor de bibliotheek
veroverd, naar schatting een twee en halve meter lengte en
terwijl ik dit schrijf is mijnheer Reynders zoo beleefd een brief
boven te brengen waarin een achtiental boeken van Lenormant,
Darwin, Péladan, Waite enz. worden aangeboden - van welke
ik vier bezit en dus niet noodig heb - terwijl een nadere
lijst zal volgen.
't Gaat niet aan alles wat deze maand inkwam op te
noemen. Ook heeft het vermelden van de ontvangen boeken
niet ten doel de leden op de hoogte van de beschikbare
lectuur te brengen, daar die lectuur slechts voor een zeer
klein gedeelte uit het nieuw aangeworvene bestaat. Wanneer
ik meedeel dat in de afgeloopen maand ingekomen zUn
RCllan's: Histoire du peuple d'Israël en Nouvelles études
d'histoire religieuse, dan doe ik dit omdat allicht deze of
gene zal zeggen: "Ik heb ook een deel van Renan, dat in
onze boekerij van meer nut zal zijn dan in de mi/ne", wanneer
ik vertel dat wij niet minder dan vijftien vertalingen of toelichtingen van de Bhagawad Gîtà bezitten, waaronder de
commentaar van Sri Sankaracharya die weinig gelezen
wordt omdat de leden nu eenmaal een vooroordeel tegen het
Sanskrit hebben en dat nu ook de Engelsche vertaling
van die commentaar ontvangen is, doch dat nog altijd het
tweede en het derde deel van de "Studies by the Dreamer"
ontbreken, dan is het tien tegen een dat onze waardevolle
studieverzameling over des Heeren Lied te avond of morgen
met die deeltjes wordt aangevuld.
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Meent niet dat ik ook maar één maand aan doovemans deuren
geklopt heb en dat ik door mijn aanhouden met brieven
schrijven blijken geef niet recht snik te zijn. Geen Beweging
verscheen of ik ontving een of meer brieven en boeken in
onmiddelijk antwoord op mijn ingezonden stuk. Zoo kan ik
thans om iets te noemen de ontvangst berichten van P. du Val:
Le Blason, een aardig geillustreerd boekje uit het laatst der
17e eeuw dat bij de studie der symboliek te pas zal komen.
Het is waar dat slechts een drietal leden hun finantieë\en
steun voor den aankoop van boeken over symboliek verleend
hebben, doch ik stel daar gaarne tegenover dat een onzer
leden -- en nog wel iemand die pas lid is - een mooie
verzameling van meerendeels Theosofische geschriften gezonden heeft, zoodat ik ook verscheidene dubbelen kreeg
die spoedig naar de bibliotheek eener kleine Loge verzonden
werden. 't Was mij een groot genoegen dat ik tegenover
althans één Loge mijn belofte, in de vorige Beweging gedaan,
zóó kon nakomen en ik blijf me voor den onmisbaren steun
van velen aanbevolen houden want er zijn helaas ook andere
Loges die groote lasten te dragen hebben en die derhalve
voor geen voldoende uitleen-boekerij kunnen zorgen en vooral:
er komen gelukkig steeds meer leden die in hun woonplaats
en soms ook uren van huis onze lectuur trachten te verbreiden'
wij kunnen hen toch niet voor de kosten laten optrekken. '
Van dit verbreiden gesproken, laatst werd eens in het ruwe
de verkoopwaarde van de uitgaven der Theosofische UitgeversMaatschappij opgeteld en toen kwam men tot een bedrag van
f 85, daaronder niet begrepen "Theosophia" dat nu in zijn
14e jaar is. Neemt men in aanmerking dat van een hoogst
enkel boek slechts 500 exemplaren gedrukt zijn doch dat ook
van enkele andere uitgaven een tweede - bij hooge uitzondering - een volgende duizend gedrukt is, dan blijkt zeker
nog niet dat de T. U. M. mooie zaken zou maken, wat zij
werkelijk niet doet en ook niet tot doel heeft te doen, maar
wel dat zij van beteekenis is voor het geestelijk leven hier te
lande. Vraagt nu eens aan de bibliothecarissen onzer Loges,
vraagt eens aan hen die in de gelegenheid zijn hun boeken
wijd en zijd uit te leenen, vraagt, onderzoekt eens in hoevele
handen de boeken van Annie Besant en anderen komen, leidt
uit hetgeen gij te weten zijt gekomen af dat de zuurdeesem
van wat er ernstig en toch vol levenslust, aansporend en toch
bemoedigend, verheven en toch eenvoudig in die boeken is, de
harten van steeds meerderen gaat bereiken, doortrekken en
veredelen en ijvert, ieder op uw wijze, dat weldra in tientallen

van steden en stadjes voldoende voorziene boekverzamelingen
zijn opdat onze beste boeken en brochures nog duizenden en
duizenden andere personen in handen zullen komen.
Iets anders. Onlangs kreeg ik bezoek van iemand die naar
aanleiding van een boekje dat ik hem liet zien, voornemens
is eenige studie over een geestelijke strooming in Perzië te
maken en, kort geleden een ander lid onzer Vereeniging die
hetzelfde wilde doen over de Mayas, dat oude volk uit MiddenAmerika. Aan den eersten kon ik een weinigje lectuur verschaffen, den tweeden kon ik op stel en sprong niets medegeven. Zijn wij een paar jaren verder dan is door de goedheid
van hen die mij helpen een katalogus, uit losse kaarten bestaande, op tal van tijdschriften gereed en zal ik belangrijke
tijdschriftartikelen kunnen aanwijzen. Thans kan ik dit nog
bijna in het geheel niet doen en moet ik het hebben uit de
boeken waarin ik meer en meer thuis begin te komen en wier
aantal langzaam maar zeker toeneemt. Een dienst, aan een
der grootste bibliotheken in ons land bewezen, is oorzaak dat
ik elders een morgen op een zolder heb doorgebracht om uit
de dubbelen die deze bibliotheek heeft in de wacht te halen
wat ons dienstig kan zijn. Onder veel meer vond ik een fransch
boek van J. Laóourt over het Christendom in Perzië van 224
tot 632, een boek dat wel is waar kerkelijk getint is doch
dat, naar ik hoop, als voorstudie tot het leeren kennen van
het geestelijk streven in het Perzië onzer dagen dienst kan
doen. Van meer belang is een verzameling deel en die ik machtig werd en waarin ik o. a. een studie vond over den kalender
bij de Mayas en een andere over het jaar bij dit volle
DR.

W. H.

DENIER VAN DER GON.

Het vervolg van dit stuk moet wegens plaatsgebrek tot een volgend
Hummer blijven liggen. RED.
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