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OFFICIEEL GEDEELTE.
SAMENWERKING.
"If each before his own door swept
The village woulcl be clean,"

Hier in Nederland gaat het evenals in vele andere Afdeelingen van de T, V, Enkele werkers doen alles wat ze
kunnen met veel toewijding en soms matige vermogens tot
hunne beschikking, en anderen, het meerendeel van de leden,
kijken toe, Sommigen critiseeren en anderen, die zich beter in
staat voelen goed werk te leveren, hullen zich in een mantel
van trotsche afgetrokkenheid en zeggen, wanneer iemand vraagt
"Waarom helpt gij dan niet?" "Het wordt ons niet gevraagd,"
en meen en daar alles mede te hebben gezegd, Zij voelen
zich verongelijkt en nemen vaak hun toevlucht tot soms niet
al te vriendschappelijke kritiek om hun ijver voor het werk
te toonen, Nu geloof ik niet dat dit werkelijk met kwade bedoelingen geschiedt, maar hoofdzakelijk voortspruit uit een verkeerd begrip, Onder meer h eb ik hooren beweren dat
"het Hoofdkwartier liefst het werk in eigen handen houdt,"
Maar, vraag ik u, wat is een Hoofdkwartier? Is het niet een
groep ' werkers die tezamen wonen om des te beter voor de
Vereeniging te kunnen werken? De meesten hebben een maatschappelijke positie opgegeven om zich geheel aan Theosofisch
werk te kunnen wijden en enkele anderen hebben zich daaromheen geschaard, die al hun vrijen tijd beschikbaar willen
stellen, maar iets moeten verdienen om te kunnen leven, daar
geen van allen ooit iets aan de Vereeniging verdiend heeft,
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Een groep van gesalarieerde werkers zou, mijns inziens, geen
Hoofdkwartier vormen, want het grondbeginsel daarvan is d~t
men komt om te geven wat men geven kan, in tijd en wer '"
Maar daarom is het niet de bedoeling dat z'ii al het werk
moeten doen en daardoor alle anderen uitsluiten. Zij zijn dankbaar wanneer hulp wordt aangeboden en bekwame hulp ïn
alle afdeeIingen van het Werk wordt zeer op prijs gesteld.
Maar zij di e hunne diensten aanbieden zijn we ini g~n. i'l
evenredigheid tot het totale aantal leden en onder deze well11gen
ziJ'n er noo die niet in staat zijn werk op zIch te nemen.
G"
"Ik komb nu alles voor 'rlleoso fi e d oen" zeg t d e een. "-raag,
is het antwoord. "Wat kunt gij doen?" "Dat weet ik niet".
"Gij hebt dus de Theosofie bestudeerd?" "Ja". '''Kunt gij een
stuk schrijven?" "Neen". "Kunt gij iets vertalen?" "Neen".
?" "0 neen.
""Kun t
I
"Kunt gij spreken 0 f met een cursus h epen.
.
iwel'
'"
"Ne n ""
gij boekhouden, weet gij.. lets
van I{an t
oor
c re
. 0 f va n
stenographie?" "Neen". "Er zijn nog adressen dIe geschreven moeten worden, wilt gij daarmee helpen?" En dan is men
diep beleedigd dat "zóó iets" gevraagd kan. worden en men
vertrekt en zegt dat men in het HoofdkwartIer gec.n hulp wIl
hebben! Nu geloof ik dat een dergelijke teleurstelltng op de
verkeerde veronderstelling berust dat men zonder eelllge vOOl-bereiding, zonder eenige bepaalde capaciteit, toch maar da?elijk een
werkzaam deel in belangrijke Vereenigingszaken kan mnemen.
Een ander verklaart zich bereid met adressen schrijven te
helpen, maar door gebrek aan nauwkeurigheid maakt hij dat
zij niet alleen nagezien maar grootendeels weer ove~~eschre
ven moeten worden. Als men naar werk zoekt om zIJn brood
te kunnen verdienen, tracht men zich er voor te bekwamen
en men wijdt zijn geheele aand~cht aan hetge~.n men
te doen heeft. Is de Theosofie mmder waard? MIJ dunkt
dat wanneer men besefte dat het een eer is voor de Theofische Vereeniging te kunnen werken, men ~r meer moeite
voor over zou hebben om zich te bekwamen lets cr voor ·te
kunnen doen. Degenen die h et begrijpen komen gaarne mee
helpen, al is het met adres~en schrijven,. omdat zij hct doen
niet als een vervelend werkje, maar als lets dat op het oogenblik voor de Theosofie gedaan kan worden; maar er zijn ond~r
onze leden anderen, die nooit van zich laten hoor en en dIe
wèl in staat zijn goed werk te leveren en het is aan hen vooral
dat ik mijn schrijven richt. Waarom zit gij in uw kamer u.~e
e rgeren dat Tlteosopltia bijv. niet vold?ende wetenschappelIjk
is terwijl gij nog nooit aan de Redactie een stuk van uw hand
hebt toegezonden? Of wanneer gij vindt, gelijk anderen zeg-

gen, dat er nict voldoende eenvoudige artikelen in zijn, waarom
pépbeert gij niet zelf een te schrijven en op te zenden? Een
bl'ad dat bekend staat groote honoraria aan zijn medewerkers
uit te keeren, heeft geen gebrek aan stukken we lke ter beoordeeling ingezonden worden. Men bestudeert het onderwerp waarOl{~r men schrijven wil, geeft zich ' moeite alles er over na te zoeken
elf spant zich in om een goed stuk te schrijven opdat het in
zulk een tijdschrift of maandblad opgenomen zal worden. Zal men
zich' minder moeite geven voor werk op Theosofisch gebied?
Degenen onder onze leden die stuueeren kunnen en tijd
tot schrijven hebben, moesten het zich een eere rekenen om
een "oed stllk in ons maandblad te plaatsen.
In b een geestelijke beweging doet een ieder wat hij kan.
Zorgvuldig werk, de vrucht van zijn denken. en zijn st~?ie
moet hij als offer brengen. En wanneer een leder het zIjne
gaf - wat hij ook geven kan - hetzij in tijd, ge ld, of werk,
dan waren de werkzaamheden anders in te deelen. Dan zouden
niet alle voordrachten, alle litterair werk op de schouders van
enkelen rusten, die ook gewoonlijk te veel andere bezigheden
hebben om de noodigc rustige uren aan studie te kunnen wijden.
Niet allen kunnen schrijvers worden maar wie het wel
kunnen en het laten omdat het hun niet als een gunst is
gevraagd, die missen een groote kans in hun leven: de kans
om anderen voort te help'~ n uoor ' hun de vrucht van hun
geestesarbeid voor te leggen; en wanneer deze kans verzuimd
wordt, wordt die hen later tot hindernis.
Wij hebben nu de gelegenheid 0111 een Grootsche Beweging
voort te helpen en te steunen, laat ons de ge legenheid niet
voorbij laten gaan. Het werk voor de Vereeniging is iets dat
elk lid aangaat en niet enkelen alleen. Laat een ieder doen
wat hij kan, het zij veel of weinig, dan bouwen wij tezamen
een grootsch gebouwop.
Laat ons allen tezamen werken en niet onzen tijd verbeuzelen door het werk van een ander af te breken. Allen,
die zich moeite willen geven, kunnen op de "een of andere
wijze helpen. De belooning ligt in het werk zelf, niet in de
erkenning of dank uitgesproken door deze~ of genen. De
mensch groeit door te geven, want offenng IS de wet waarop
h et heelal gegrondvest is_ En hoe hooger een mensch stijgt
langs het Pad van menschelijke ontwikkeling, destemeer is het
hem een behoefte om zich te geven, want hoe hooger hij klimt
des te dieper wordt zijn inzicht in het geheel en des te
duidelijker zijn besef van één met zijn medemenschen te zijn.
E. WINDUST.
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Het doel van dit blad.

bewerken. Ook is de redactie gebonden aan een bepaalde
plaatsruimte en mag bet ééne vel druks niet worden overschreden, met het oog op de kosten.
Intusschen zou de redactie het zeer betreuren wanneer vele
leden het blad ongelezen ter zijde legden omdat de "\wst <'tI
te droog voor hun smaak was, want, behalve dat het oorspronkelijke doel van de oprichting dan zou gemist worden,
het versterken van den band t usschen de leden onderling,
zou het ook dit bedenkelijke gevolg hebben dat die leden
ook niet onder de oogen zouden krijgen wat er voor belangrijke
mededeelingen in gedaan worden. Laat men het blad dll S
ni et beschouwen als een tijdschrift, waaruit men veel kan
leeren en dat uit belangrijke en wetenschappelijke arti kelen
is same ngesteld maar als een samenvatti ng van wat ieder
onzer, die belang stelt in de Theosofische beweging, daarvan
moet weten.
Om aan een ander bezwaar tegemoet te komen zal in de
tweede jaargang een kort overzicht van den inhoud van buitenlandsche Theosofische tijdschriften worden ge plaatst, elke
maand over een bepaald onderwerp, een resumé als het 'ware
van wat in T/lCosop/tia sedert eenigen tijd wordt gegeve n.
Tevens zullen pogingen worden gedaan de sinds ee nigen tijd
zoo verwaarloosde rubriek "Boekentafel" weder tot nieuw !cv<.:n
te brengen.
De rn briek "Buitenland" blijft nog moeilijk te verzorgen.
De buitenlandsche tijdschriften zijn op het ]Junt "beweging"
ove r het algemeen zeer onvoll edi g en komen bovendien ook
vrij ongeregeld in, zoodat het uiterst bezwaarlijk is alle belangrijke gebeurte nissen uit het buitenland te m emo reeren. Tntusschen zullen pogingen worden aangewend om deze rubriek
aantrekkelijker te maken .
Ten slotte richt de redactie een drin gend verzoek tot alle
leden om haar op de hoogte te houden van alle voorvallen
welke in hun kring ten opzichte van de beweging voorvallen .
Voor de Loges zorgen de besturen daar reeds voor in h et
Logewerk, maar daar buiten kan veel gebeuren op dit gebied
dat de ~'edac li e nid weet en dat . toch van belang is. Een kort
berichtje zal de redactie zeer op prijs stellen.

Het thans verschijnend December-numm er der Theosofi sche
Beweging is het 12de in de reeks, het sluitingsnummer van
de eerste jaargang. Dit heeft de redactie aanleiding gegeven
nog eens goed na te gaan of het blad in dit jaar wel aan
zijn bestemming heeft beantwoord, of het is geweest datgene
wat bij de oprichting ervan werd verwacht.
Allereerst zij dan nog eens herinnerd aan de bedoeling die
bij het instellen van dit officieel orgaan onzer Afdeeling, in
de jaarvergadering van 1904, heeft voorgezeten. Het blad
moet dienen om de leden op de hoogte te houden van den
vooruitgang onzer beweging in binnen- en buitenland, den
Algm. Sekretaris gelegenheid geven steeds in verbinding te
treden met alle leden der Afdeeling voor officieele mededeelingen teneinde zoodoende de band tllsschen hem en de
leden als tusschen de leden onderling te versterken. Wat
het eerste betreft zou het blad de rubriek "Beweging" in
"Theosophia" overnemen.
Het zal hieruit wel duidelijk zijn dat van een tijdschrift
geen sprake is; een tijdschrift waarin de Th eosofische denkbeelden op meer of minder wetenschappelijke wijze worden
uitee ngezet en bespoken, waarin stukken over Theosofie en
aanverwante onderwerpe'n worden opgenomen, bedoelt geheel
iets anders dan het Afdeelingsblad. Voor zulke onderwerpen
is "Theosophia" bestemd. In de "Theosofische Beweging" is
voor de wetenschap geen plaats. H et is uitsluitend een middel van com municatie van hetgeen in de Theosofische Vereeniging voorvalt, in binnen- en buitenlaud, met en benev ens
beschouwingen daarove r. Hoofdzakelijk dus feiten.
Nu zijn tegen den inhoud van ons hlad in den laatsten
tijd eenige bezwaren geopperd. Men vond het beneden het
peil van elk ander orgaan eener ernstige vereeniging en wenschte
onder meer den inhoud meer wetenschappelijk opgevat te zien.
Na hetgeen hierboven is uiteengezet zal het inderdaad moeilijk zijn aan dit laatste bezwaar tegemoet te komen, immers
hoe kan men berichten over hetgeen in de Vereeniging voorvalt, een opsomming van gebeurtenissen en feiten dus, op
wetenschappelijke wijze behandelen. Dat de gebeurtenissen
levendiger geschilderd kunnen worden, de feiten smakelijker
medegedeeld, de redactie zal het gaarne toegeven, bewust als
zij is van hare journalistieke tekortkomingen, maar men dient
wel in het oog te houden dat de te bewerken stof uitteraard
eenigzins onsamenhangend en droog is en dus moeilijk te
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BINNENLAND.

hare bijeenkomsten uit zijn; dan zou niemand meer worden
afgeschrikt door de hooge contributie om lid der Vereeniging
te worden of de, altijd eenigzin s moeilijke, stap moeten doen
om ontheffing te vragen. Want dan zou geen contributie meer
geheven worden omdat de stichting in alle behoeften voorziet.
Behalve de rente van het kapitaal zal de stichting voor een
deel hare inkomsten moeten blijven putten uit vrijwilli ge bijdragen en hierdoor zullen Je leden ook in de toekomst kunnen
dooraaan van hunne toewijding blijk te geven . Want IS het
niet ~en schoon denkbeclJ, ecn teeken van de eenh eid in de
Afdee lin g dat men zijn bijdrage stort in een centrale kas, van
waanrit allen worden geholpen en Jat men niet meer uitsluitend voor de voorziening in behoeften van eigen kleinen kring
zich opofferingen getroost? Of als dit al te optimistisch is,
dat men bij voorkomende moeilijkheden steeds een lichaam
heeft dat in staat is financil:el te helpen en de last die op
de leden drukt te verlichten.
Maar, z. a. gezegd, dit is alles verre toekomstmuziek.
Voorloopig zullen alle bijdragen voor het plan van het bestuur, het oprichten van een afdeelingsgebouw, gebruikt moeten
worden, totdat de leening is afgelost. IIet leek ons echter
goed om de beteekenis welke de stichting voor de redactie
heeft te dezer plaatse wat nader uiteen te zetten, opdat een
ieder een juist denkbeeld daaromtrent kan vormen. Het zij
echter nogmaals gezegd dat deze beschouwingen niet slaan op
de circulaire van het bestuur en daarmede dus niet verward
moeten wonjen. Dat plan is een afgerond geheel en vormt voor
het oogenblik het doel der stichtin g.

DE P. C. MEULEMAN-STICHTING.
Wanneer onze leze rs dit nummer in handen krijgen zullen
zij reeds kennis genomen hebben van de circulaire van het
bestuur dier stichting en, naar wij hopen, ook in ruime mate
aan den oproep om medewerking hebben voldaan. De circulaire
drukt geheel uit wat het bestuur zich voorstelt voor den tegenwoordigen tijd te bereiken en ook wat de bedoeling is geweest
met het oprichten der stichting.
Wanneer wij echter de statuten wat nauwkeuriger beschouwen,
zien wij dat de stichting veel meer ten doel heeft dan het
oprichten van een afdeelingsgebouw en in all erlei vorm de
Theosofische beweging wil steunen; (art. 3 der statuten),
jazelfs zou men kunnen zeggen dat haar einddoel is alle
financiëele en materiëele lasten van de Afdeeling op zich te
nemen, opdat d eze zich geheel e n uitsluitend met het geestelijke
aanzicht bezig kan honden.
Of de stichting dit doel ooit zal bereiken hangt geheel af
van de toewijding en offe rvaardigheid onzer leden. Om te
kunnen werken zal zij mettertijd een kapitaal moeten vormen
uit de renten waarvan in de hehoeften der Afdeeling en hare
Loges voorzien zal kunnen worden. Dit kapitaal zal opgebouwd moeten worden uit schenkingen, erfstellingen en legaten
en wie anders dan onze leden zullen dit kapitaal moeten bijeenbrengen? Natuurlijk niet ineens, want dat zou, wat de erfstellingen en legaten betreft, een ware slachting onder hen
aanrichten. Het einddoel der stichting zal eerst in de toekomst
in werking kunnen kom en, voorloopig worden alle krachten
in beslag ge nomen door het plan in de circulaire uiteengezet,
maar toch moet ook voor de toekomst gezorgd worden. Als
nu alle leden die wat na te laten hebben eens in hun testament opnamen de clausule: "ik verklaar te legateeren aan de
P. C. Meuleman-Stichting, gevestigd te Amsterdam, opgericht
den lOden November 1905 bij akte voor den notaris A. L.
Haremaker verleden, de som van f ... ... " desverkiezende
voege men e rbij: "vrij van alle rechten en kosten, ook van
het recht van successie". Dan zou het kapitaal der stichting
geleidelijk aangroeien en zij na verloop van tijd in staat zijn
in alle materiëele behoeften der Afdeeling te voorzien. Dan
zou het schrikbeeld van contributieverhooging en de daarmede
gepaard gaande debatten in Afdeeling en Loge verdwijnen en
het getob der Loges om behoorlijke lokalen te krijgen voor

Congressen.
Het derde Congres van den Bond der Europeesche AfdeeJingen T. V. zal te Parijs worden gehouden. De Commissie
uit de Fransche Afdeeling welke de voorbereiding van dit
Congr~s geheel in handen heeft, maakt bekend dat het zal
gehouden worden te Parijs op 3, 4 en 5 Juni 1906; samenvallende met Pinkster. Wij "zullen", zoo schrijft de heer Blech,
de voorzitter der Commissie, "alle leden der T. V. die het
Congres bezoeken willen, van harte verwelkomen en al ons best
doen hun verblijf in ons midden nuttig en aangenaam te maken.
Nadere bijzonderheden zullen te gelegener tijd worden bekend gemaakt.
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Hier is nu een goede aanleiding voor onze leden om te
gaan overdenken of zij dit Congres zullen bezoeken; men
weet de datum lang genoeg van te voren om zijn plannen
er naar in te richten en zij wier beurs niet al te ruim is
kunnen er nu reeds voor gaan sparen, want het zal een belangrijk Congres worden, vooral ook om de kennismaking
met onze Fransche broeders van wier werk nog zoo weinig
bekend is.
Ook zij die voornemens zijn een verhandeling in te zenden
zullen nu aan het werk moeten gaan om tijdig daarmede
gereed te zijn.

Bezoek uit het buitenland.
Den 30stcn October kwam onze symphatieke vriend, de
heer A. J. Faulding, uit Londen over om een bezoek aan
het Hoofdkwartier te brengen. Den 31sten hield hij een openbare voordracht te Amsterdam en den Istcn November sprak
hij in de Loge den Haag. De heer Faulding is steeds een
w~lk()me gast die door zijn groote beminnelijkheid en diepe
kennis der Theosofische denkbeelden, waar hij komt de aangenaamste herinneringen achterlaat.

Tournée Van Manen.
De heer Johan van Manen sprak 21 November in Zutfen
voor een aandachtig publiek over de "Theosofische levensopvatting", waarin hij op heldere, duidelijke wijze de sam enstelling van den mensch uit verschillende lichamen, de leer
van Karma en R eïncarnatie,de evolutie van den mensch van
diermensch tot godmensch en het bestaan van Hoogere Wezens,
de ware leiders der menschheid, uiteenzette. Enkele goedgestelde vragen werden na afloop derl ezing gedaan en naar
algemeene tevredenheid beantwoord. De heer W. B. Fncke
die de vergadering leidde, ~rong aan op het vormen van een
studieklasse over Theosofie, waaraan gereedelijk gevolg gegeven werd, zoodat wij als resultaat ~an het werk van den
heer v. Manen in Zutfen op de vonmng van een studIeklas
aldaar kunnenwijzen.
Den volgenden avond was Deventer aan de beurt, waar
de heer Van Manen sprak over "de ontwikkeling van de ziel".
Ook daar werd met belangstelling geluisterd en gedebatteerd
en werd ook daar als blijvend resultaat een studieklas gevormd.
Daarop vertrok de heer Van Manen naar Zwolle waar hij
over "de speciale methode van geestelijke ontwikkeling" sprak.

Daarin zette hij uiteen dat er twee ontwikkelingswijzen bestonden, de natuurlijke door langzame groei, de kunstmatige door
speciaal onderricht van hooger ontwikkelde wezens. De The<;>sofie, die elke godsdienst beschouwt als het orgaan van dlC
hoogere wezens om geestelijke ontwikkeling .. te brengen aan
de menschheid, geeft thans het voor den tijdgeest passcnd
voedsel voor geestelijke ontwikJ-::eling en tracht de hnogere
bewustzijnstoestandcn in den mensch te doen ontw.aken, waar
door hij dat voedsel kan opnemen. Na een levendIg debat cn
een oproep van dcn voorzitter, den 1leer Fricke, om een studie club te vormen werd ook daar als blijvend resultaat een
stud ieklasse gevormd.
Woensdag ~ 25 Oct. sprak de hcer Van Mancn te Almelo
over "Het leven na den dood", waarin hij uiteenzette, dat de
mensch niet één maar drie lichamcn heeft om uiting te geven
aan de verschillende krachten die in hem werkcn n1. het grofstoffelijk lichaam waarduor de levenskracht, h.et astraallichaam
waardoor de begeertekracht, het mentaal lIchaam waardoor
de denkkracht zich uit. Deze lichamcn vormen bij het leven
een samenhangend geheel, maar va ll~n bij den dood langzamerhand uiteen, zoodat de mensch 111 de hoogste hemelen,
zonder omhulsels in al zijn naaktheid staat als de ware mensch,
de Denker, die zijn levensondervindingen verzamelt en. tot
eigenschappen verwerkt, alvorens zic.h weder te s~orten 111 de
levenszee der lagere werelden, om zIch weder te mkarnceren
in een andere persoonlijkheid, die weder nieuwe levenservaringen zal opdoen. Aldus leert de Theosofie het verband dat tusschen leven en dood bestaat, een kennis die alle groote wereldgodsdiensten bezaten, maar die thans vooral in het ~esten
verloren gegaan is. De leer van Karma en ReïncarnatIe moet
aan het Westen teruggegeven worden wil men tOt een bevrc- .
digende oplossing komen van het wereldraacJsel dat de menschheid, in zijn onwetendheid omtrent de Wet waardoor menschheid en wereld beheerscht wordt, dreigt te vcrstikken. De
opkomst was groot,
200 personen, het debat warm en l~vcn
dig, de vergadering duurde tot 11 uur.
Te Hengelo, Enschedé, Arnhem en Nijmegen, werd hetzelfde · onderwerp behandeld; te Enschedé was de opkomst
zóó groot, dat men in een ruimere zaal moest o\'ergaan. Met
voldoening kunnen wij terug zien op ?eze rondreis van d~n
Heer v. Manen, overal was belangstellmg en werden studIeklassen opgericht; het zaad is weder in een groot.. deel van
ons land gestroo id, dank zij den ijver en de toewlJdmg van
leden en niet-leden in de genoemde plaatsen.
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Met een woord van hartelijken dank aan al de personen,
die hebben medegewerkt tot het welslagen van deze poging
om de Theosofie in Nederland te verspreiden, niet het allerminst aan den Heer Johan van Manen, die onvermoeid tijd
en krachten aan dit edele werk ten beste gaf, sluiten wij dit
verslag en uiten daarbij den wensch het volgend jaar dit werk
te kunnen hervatten en daarbij op de hulp te kunnen rekenen
van allen, die thans met ons medewerkten.
Wij danken dit verslag aan de ijverige organisatrice der
rondreis, mevr. M. C. V. Godefroy. Ook haar komt zeker
een woord van dank toe voor de keurige wijze waarop zij de
tournee in elkaar heeft gezet.

Kerstfeestje geven, maar de spaarpot is bijna ledig. vVie voor dit doel
iets over heeft zen de zijn gave aan Mevr. Perk, Amstcldijk 76, die de
giften dankbaar zal aanvaarden.

LOGEWERK.

DELFTS Cf-IE LOGE.

AMSTERDAMSCHE LOGE.

Cursussen.
8- 9 uur : de heer J. D. Ros. "Ouel e Wijsh eid".
Voor leden en oudere Centrumlcden.
Donderdagavond 7- 8
de h eeren \Vctjen en Ledehoer.
.
Ceen Handboekje. Voor belangstellenden.
Donderdagavond 8- 9 "
Mevr. Ros- Vrijlllan . Een der Handboe kjes.
Voor leden en belangstellenden.

ARNHEMSCHE LOGE.
I I

20

In de plaats van den he er van vValchren, (tie uit het Bestuur is getreden,
is tot Voorz itter gekozen de heer IJ. de Chauvigny de Blot, terwijl Mevr.
C. van Rhijn.-de Clercq tot Vice-Voorzitster benoemd werd.

\VoensdagavolHI

Voordrachten.
UI Iwt lokaal dcr Loge, Alllstddijk
Dcc. St. Nicolaas. Geen lezing.
12
"De Gunas
19
De Rozekruizers .
26
" Waarom Theosoof? .

80,

!titsI1li/md

7J0(l7'

kdel!.

Mej. J. v'lijnstok.
Henri v. Gi nkeI.
Mevr. M. C. V. Gode fro y.

De Inwijding der Loge zal Zondag 10 December plaats b ebben.
Op 17 December, bijeenkomst van alle Cl ubb ezoekers.

(Openbare lezing in het Nutsgebouw).
Uitsluitmd

7J{Jor

Voordracht.
December 8 uur. Hotel "l'omona". Ond erwerp: "Karma".
Spreker cle l-Ieer 1'. M. v. Walchren.
8 " Vraagavond onder leiding van Mej. C. vv. ])ijkgraaf,
ten huize van Mevr. C. van Rhijn-lc Clcrcq.

Studieklassen der Loge.
Leden.
Onder leidin g van:

Maandagavond 8 uur. "De Groei der Ziel".
Woensdagavond 8 ,,"Esoterisch Duddhisme"
Donderdagav.
8
"Gedachtekracht"
Zaterdagavond 8 " "Geheime Leer" .

den Heer VV. TI. Fricke.
Dr. W. H. Denier v. d. Gon.
A. M. v. d. Voort.
Mevr. E. Windust.

Voor niet LedC1l.
Woensdagmiddag 2.30 uur "O ude Wijsheid" . Mevr. C. M. Perk-Joosten.
Vrijdagavond
8
" "Esoterische vVijsbegeerte"
c. \/' Godef,·oy.
Woel~sdagmiddag 2.30 uur "Oude Wijsheid". M~~r.
Donderdagavond 8
"Oude Wijsheid".
Koni;;ginnew~g 89.
Vvoensdagochtend 11
"Esoterisch Buddhisme" .
Mevr. H. Cnoop KoopmallS- WalIer
Anna Vondelstraat ra.
Lotuskring, Zondagmiddag 12.15 - 1.15 uur, Amsteldijk 80, voor kinderen
van 8-11 jaar van leden en belangstellenden.
De leidcrs(sters) dezer kring doen een beroep op de goedhartigheid
der leden. lIJ WIlden zoo gaarne de kinderen, evenals verleden jaar een

wf

LOGE "DEN HAAG".

I.

DI<: RUVTERS'J'RAAT 67.
4 Dec.
18

Lezingen.
Theosofie en hare tegenstrijr]igheden
Gunl's en Chela's (alleen voor leden)

De Heer J. D. Ros.
Mevr. E. Winclust.

Cursussen.
De I-leer J. IJ. Ros. "Cedachtekracht".
Voor leden en belangstellenden.
Dinsdagavond 8'/,- 9'/2 uur Dl'. J. J. Hallo. "Esoterisch Budclhisme".
Voor leden.
Mevr. J. ]<:.. Vreede-Schill. "De Oude WijsvVoen sdagmicl. 3- 4
heid". Voor leden en belangstellenden.
" Mr. A. (~. Vreecle. "Theosofie en de nieuwere
Zielkunde". Voor leden.
De Heer H. N. van Amerom. "De ontwikkeDonderdagav. 8- 9
ling va n het Bewustzijn". Voor leden.
Vrijdagavond 71/2- 81/. ., Mej. C . Slotboom. Een Handboekje. Voor
belangstellenden.
Vrijdagavond 8'/2-9'/2 " Mevr. \N. Ros-Vryman. "Esoterisch Christendom". Voor leden.
Ull1':

185
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De Boekerij

Bibliotheek.

8'/.,-9'/2

\Vo ensdag 4 1/.-5'/4 en Zaterdagavond van 7-- 8 uur is de Bibliothecaris
in h et Logegebouw aanwezig om boeken terug te ontvangen en uit te
leenen.

is geopend Maandag 's avonds van
Kenaustraat 2.

uur

Op Woensdag den Isten November hadd en wij h et vo orrecht ' den heer
A. J. FatJ!ding uit Londen in ons midden te hebben, die een bo eiende,
eenvoudige en toch zee r diepzinnige lezing hield over " De Groepziel".
Na afloop werd deze lezing door Dr. J. J. Hallo in h et Hollandsch uitvo erig geresume erd. Het was eene aangename verrassing deze n En"elschen
vriend weder eens voor enkele uren in onze Loge te zien - en t; llOoren.

. Mevr. J. Op 't Einde-S tolp.
15 Nov. "De Mensch" .
. Mej. R. Levie.
20 Dec. "Cirkels".
D e wegraking van een brief aan de R edac tie van dit blad is oorzaak
dat in dit n umm er de opgave voor Nove mber plaats vindt.

11l

het gebouw der Loge

Voordrachten .

HELDERSCHE LOGE.
Voordrachten.
T. van Zuylen.
"Toekomstige kennisneming"
Mej. Dijkgraaf.
Openbare Vergadering.
Onderwerp: "Evolutie".
"
24. "Theosophie en Occultisme"
J. Edens.
Terwijl C ursus zal worde n gehouden o nd er leiding van den heer S. Cazan
op \Vo ensdag 6 en 20 Decembe r, des avoll(ls te 8 uren, alles in h et
lokaal Sluisdijkstraat 5-1-.
De Openbare Vergadering wordt tij di g in de plaatselijke bladen geannonceerd m et on derwerp. en uur van aa nvang, terwijl de gewone ve rgaderin gen gehol1llen wo rden op den 2elen e n 4den Zonelag van elke
maand , des morgens te 10 uren. De Openbare Vergaderin g des avonds
te 8 uren.
December 10.
"
17.

HAARLEMSCI-IE LOGE.
De reeks voordrachten werd op 27 September in onze Loge geo pend
door den Heer Joh. van Man en, clie tot onderwerp gekoze n had: "De
Akashaische Beelden".
Vele leden en geintroclu ceerden waren opgekomen en zijn zeker verfrischt door cle origineele denkgymnastiek naar hu is teru ggekeerd.
De Heer van i\'lan en gaf eerst een reeks analogi ën op de lagere gebi ede n van objectieve herinn erin gen ,1an lan g vervlogen tijd en en gebe urtenissen en trachtte ons tot het begrip van het Akashaisc hc beeld te brengen,
door de we ersta nd tot een minimum te herleiden en zich de ruimt e
abstrakt te denken. Hij \V ees cr op dat wij de iceringen der Theosofie
niet als dogmas moesten aann emen maar mo esten verwcrken, tot on s
volkomen eige ndom mo esten maken , zoodat wij zelf wi sten dat Theosofie
waar was en al maakten dan onze leiders fou ten in kleinigheden, het
zou ons nict deren wan t wij zouden Theosofie toch altijd en overal h erkenn en in alle groote en kleine geb eurtenissen van het leven.
Op een buiten gewone Algemeene Vergadering gehouden op 20 October
werd door h et bedanken van de Vo orzi tster :\lcvrou w 1\1. I': . Deutschbein-Logeman de Heer S. van 'Nest tot waarnemend Voorzitter benoemd.
De h eer Joh. van I\ la nen hield voor hij naa r .Frankrijk vertrok nog
eene Openbare Voorclracht in h et Brongebouw over het onderwerp:
"Speciale m ethod es van Ceestelijke ontwikkeling".
Een 68 niet-l eden en een 20tal leden woonden deze voorclracht bij.

HILVERSUMSc[-IE LOGE.
Voordracht.
I I

Dec. 8 1/ . uur, in het Gebou w v/cl \Va nne Spijsuitdeeling.
Voor leden en belangstell end en.
Spreekster: Mevr. \Vin cI ust. Onderwerp : Kerstmis.

De Cursus van Mej. Dijkgra,tf wordt thans gege ven Utrechtse he \N cg 14a

LEIDSCF-IE LOGE.
Studie=Klassen.
Donderdagavond

8'/., Kenaustraat

Studieklassen.

O. L. V.

"Esoterisch Christendom".
.
Vrijdagmiddag 2 uur, Kinderhuisvest 7, " D e
. Oude Wij sheid"
.
Vrijdagavond 8 uur, Kenaustraat 2, " In den
Buitenhof" ' .
Maandagavond 7' /.-9 11• uur, Ripperdapark 7,
Engclsche Cursu s
Zondagmorgen 10-12 uur, Kenaustraat 2, Lotus- Klasse .
2,

Mevr. M. E. Deutschbein.

:\1aandagmiddag 4 1/1-

Me vr. M. E. Deutschbein.

avond 8- 9

den Hr. Joh . Op 't Einde.
:\'lej. R. Levie.
den Hr. R. Lensselink.

5'/1 uur. Mevr. A . !VI.. de Prez. Wil, Aandoening en

lkgeerte. Voor Leden en Belangstellenden.
Mevr. C. J. de lJrez. Begi nselen der Theoso phie. Voor Belangstellenden.
Dinsdagavo nd 8 uur.
(Om de 3 weken ongeveer) eene Lezing.
De beide andere Dinsdagavonden wordt er Of eene vraag uit "Extracts
from the Vahan", àf een ander onderwerp of b ock behandeld.
Woensdagmiddag 3-4 uur.
Mevr. A. M. de Prez. Oude \Vij sheid.
Voor Leden en Belangstellenden.
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avond 7'/, - 81/. uur. J. Polak. Beginselen der Natuurkunde.
"
8 11.-9'/. " Mevr. A. M. de Prez. Esot. Christendom.
Voor Leden en Belangstellenden.
Donderdagmiddag 41/.-5' /, " Mev!'. A. M. de Prez. Studies Bhag.-Gita.
I st Series. Voor Leden.

"
"

Vraagavond.
Eiken Woensdagavond van af 9 uur tot ongeveer half tien zullen een
of m eer Leden in de Loge aanwezig zijn tot het beantwoorden van even-·
tueele vragen omtrent Thcosofie aan óc!all/{stdlmdm.
Studieclubs.

NI].MEEGSCHE LOGE.
r.

Zondagmorgen

JO

Maandagavond

"
"
Dinsdagavond

8
8
8

W oensdaga vond

S

Openbare Voordracht namidd. 8 uur.
Woensd. 6 Dcc. "Evolutie".
:Mej . c. Dijkgraaf,
NB. Vervangt de Voordracht op 8 November bepaald en de Vraagavond
op 6 December.
IJ.
Studieklassen voor Leden, namidd. 2:1/ . uur.
Woensd. 6,20 Dec. "Esoterische Wijsbegeerte" van
1. C. Chatterii
i\lej . C. Dijkgraaf.
'3 Dec. "Esoterisch Christendom" van
A. Besant .
Mev1'. M. C. Bleckmann-va n den Bosch.
27 Dec. "Krui siging van Jezus tusschell
"
de twee Moonlenaren". VoorDe hcer 11.. Tenviel.
dracht alleen voor leden . . .
NB. V ervangt de Srudieklasse op 27 December bepaald.

I )on derd;lgc1agavond 8

Vrijdagavond

E.

EIken Zondagochtend
J. Klein.

Bibliotheek.
De heer en Mejuffr. Terwiel stellen zich geregehl beschikbaar tot
het uitleenen van boeken.
Bij voorkeur echter telkens vóór het begin van iedere bij eenkomst.

111.

Studieklassen voor belangstellenden namidd. 8 tot 9 uur.
Vrijdags wekelijks van 3 Dec. to t 25 Mei
"O ude \Vijsheid" van A. Besant .
Mev1'. C. van Dam.
Zaterdags wekelijks van 2 Dec. tot 26 Mei "Schets
der Theosofie" van C. VV. Leadbeater
id.
IV.
Vraagmiddag voor belangstellenden namidd. 3 tot 4' /2'
Maandags wekelijks van 4 Dec. tot 28 Mei, uitgezonderd 25 Dec., I Januari. 16 April
.
"Verschillende Theosof. Onderwerpen . :V[evL M. C. Bleckmann- van den Bosch.
De Studieklassen cn Voordrachten van den heer A. Terwiel, sub
11 en IV worden gehouden ten huize van den Heer en Mevr. Bleckmann,
Graadt van Roggenstraat 18, sub UI ten huize van Mej. B. Cohen,
Batavierenweg 39; de openbare voordracht van 6 Dec. sub I in de Zaal
van het Nut, toegang Broerstraat.

ROTTERDAMSCHE LOGE.
Voordrachten.
Dr. Denier v. d. Gon.
(3 Dcc. 8 uur 's avonds. "Doel en middelen"
iVIej. C. W. Dijkgraaf.
22
j' * 8"
"
W. L. v. Vlaardingen.
3' .,
halfelf 's morg. "vVOl·din g".
" Uitsluitmd voor Ledm.

8

uur. '.'Algemeellc Theosofische Onden\ erpen".
(111 te lelden door verschi ll <:n de leden).
" "J)c Oude Wijsheid". J. A. J. van Dijk.
" Belangstellenden. . i\lejuff. L. F. (;. Joret.
Leden en bcbngslellendcn.
Mcjuff. M. Terwiel.
" Esoteri sche vVijsbegc<:rle.
W. L. v. Vlaardingen.
" Studie l': ngelsche l:lal}
.
. .
Theosophical Manuals Me). 11.. C. keen.
Theosofische Handboekjes. J. 11.. T erwiel.
Lotuskring.
van I ( - (2 uur onder leiding van Mejuffollw

UTRECHTSCHE LOGE.
Voordrathten.
In het Gebouw van den l'rotestantenbond dcs avonds S uur.
Woensdag 13 Dcc.
M.ev1'. C;odefru)'.
Studieklassen.
"(;edachtckracht"
Mej. C. W. Dijkgraaf.
Voor leden.
4 en 18 Dec. 8- 9 uur. Het nut van kwaad
Mej. C. W. Dijkgra;lf.
Voor belangstelJcnden.
6 en 20 Dec. 7- 8 uur. "C;roei der Ziel" .
M1'. l'h. C. H. Dop.
Voor leden.
6 e1l20 Dcc. 8 ' /,- 10 uur Ontwikkelingsclub.
's Dlllsdags 81/.- 91/, uur. Bespreking verschillende
Zonstraat 18.
onderwerpen. . . . . Mevr. Weil cr-Douw.
Zondags 2- 3 uur.
Lotuskring voor kinderen . Mej. J. Entrop.
Zonstraat 18.
Aan giften van belangstellenden is ingekomen f 6.- .
I I

Dec. 8-9 uur.

VLAARDINGSCI-IE LOGE.
Reeds in 't vooljaar lieten zeven leden der Rotterdamsche LoO'e zich
ovcrschrijven als leden der Vlaardingsche Loge, om alzoo te t~'lchten
van UIt Rottenbm in het nabnrige Vlaardingen het Theosofische leven
wat te doen opbloeien.
.
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Door de goede zorgen van den heer de Lange was dan 29 Sept. !.!.
een localiteit beschikbaar, alwaar een der Rotterdamsche leden in 't open' baar een uiteenzetting van eenige Theosofische denkbeelden dacht te
geven. Ee n twaalftal led en uit Rotterdam hadden zich opgemaakt, om
die eerste bijeenkomst wat luister bij te zetten. Doch de opkomst beo
antwoordde niet aan de verwachting, want slech ts vier belangstellenden
kwamen opdagen.
In plaats van een lezing te houden werd nu met hen een gesprek
u-evoerd, wat tot resultaat had, dat een studieclub gevormd kon worden.
Als leiddraad werd genomen Boissevain's "Inleiding", terwijl de heer
Houben de wekclijksche leiding voor zijne rekening nam. De cl~rsus zal
gehouden worden eiken Vrijdagavond van half negen tot hall tien ll1
de bovenzaal "Volksbond".
Hoewel dus het eerste succes niet zeer groot was, is m en nu toch
geregeld bezig. Elke week gaat de Heer ~ouben i~ gezelschap van 4
of 5 leden van uit Rotterdam naar Vlaardmgen, weer en wmd trotseerende, om de op zich genomen gewichtige taak te volbrengen.
.
Met genoegen kan geconstateerd worden, dat de cursus reeds eelllgC!
uitbreiding gekregen heeft.
Laten wij hopen, dat de Vlaarelingsche Loge, ontrukt aan haar dolce
far niente, tot een werkzaam leven is ontwaakt.

ZWOLSCHE LOGE.
Studie=Klassen:
ten huize van de dames Gratama, Melkmarkt

32A.

de veertien dagen van 71 /2- 9 uur. Voor leden.
b
"Oude Wijsheid". De heer A. Tenvie!.
Dinsdag om de veertien dagen van 9-10 uur. Voor belangstellenden.
Door een der leden.
Donderdau-

Uit het hoofdkwartier te Adyar. Als sekretaris der Vereeniging is opgetreden Sir S. Sllbramaniem. Dr. W. A. English is nog steeds penningmeester. Als assistent is, in de
plaats van Miss Weeks, aan beiden toegevoegd Mr. Frank
Davidson. Als particulier sekretaris van Col. Olcott is opgetreden Mr. W. G. Keagey.
Italië. Uit een ontvangen officieeie mededeeling blijkt dat
de zetel dezer Afdeeling van Rome naar Genua is verplaatst
en tevens dat de Uitvoerende Raad gehee l is vervangen. In
een algemeene ve-rgadering cler Afdeeling is tot AlgeITlCen
Sekretaris gekozen proffessor Otto l'enzig te Genua (1 Corso
Dogali), tot leden van den Uitv. Raad : G. R. Macbean, mev!'.
M. L. Kirby, mevr. T. Ferraris, Prof. F. Porro, allen te Genua,
mevr. F. Durando te Turijn, Capt. Oliv. Boggiani, te Stresa,
Don Fabr. Ruspoli te Rome, C. Sottile te Palermo.
De aanleiding tot deze algeheele verwisseling is nog niet
bekend; 18at ons hopen dat het in vrede en vriendscli.ap is
geschied, Wij missen echter in deze lijst den naam van mevr.
Cooper Oakley, die zoo veel voor de Italiaansche AfdeeJing
heeft gedaan.

0111

WAHANA-LOGE.
ALBERDINGK 'rHljMS'l'RAAT

32,

AMSTERDA;\f.

Voordrachten.
"Theosofie in het Huisgezin"
Mevr. C. M. Perk-Joosten.
8 "De Oorsprong der Muziek bid Ouelen" Mej. Ré Lévie.
" I5 "De Wedanta". . . .
DL ]. ,V. Boissevain.
"
22 "Schiller als Theosoof"
J. c. H. 'vVilhelmi.
" 29 "Kunst en Geluk"
J. 1.. M. Lauweriks.
Op ele buitengewone ledenvergadering van 22 Nov. 1905, is het Bestuur
der \Vahana-Loge samengesteld als vo lgt: .
.
F. Zwollo, Voorzitter ; J. F. Duwaer, Vice-Voorzitter; M. 'vV. 1\1ook,
Secretaris; Mej . ]oha . :Wijnstok, Penn ssc ; A. H. J. M. Schreurs, llJbhothecaris; Mevr. M. L· H. Zwollo-v. d. Maas, 1 e Comm sse ; Mevr. H. v. d.
Pol-Grul1tke, 2 e Comm sse .
Het adres van den Secretaris is: Wahana-Loge, Alb. Thijmstraat 3?,
Amsterdam.

Dec.
"

BUITENLAND.

Annie Besant. Mevr. Besant, die in Augustus door een
ernstige oorziekte is aangetast, zoodat zij al hare lezingen in
Engeland heeft moeten opgeven, is den 23"on September in
Benares terll~:gekeerd. De zeereis heeft haar veel goed gedaan
en hare toestand aanmerkelijk verbeterd. Zij hoopt bij cle
Jaarvergadering te Adyar in December te houden, tegenwoordig te zijn en weder vier voordrachten te geven, zooals zij de
laatste jaren gewoon is te doen.

1

INGEZONDEN STUKKEN.
. BRIEVEN UIT DE BIBLIOTHEEK 111.
De vorige maand wilde ik juist iets gaan vertellen over
een verzameling boèkdeelen die ik voor de biblioth eek ben
machtig geworden, toen de redacteur mij met een kwaadaardig: "wordt vervolgd" de mond stopte. Die deel en zijn jaarverslagen en andere uitgaven van het "Smithsonian Institution",
een stichting te New York uit de nalatenschap van den Engel-
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schen geleerde ]ames Smithson. Zie eens deze verhandeling van 375 bladzijden met 212 teekeningen en 248 platen
over vlechtwerk van Amerikaansche inboorlingen, die andere
van 548 kwarto-bladzijden over de mythen bij de Cherokee,
en verder dat tal van groote of kleine stukken, zoo noodig
rijk geïllustreerd, over vóórhistorische lmust, Tibet, radium,
verstand bij de dieren, de mutatieleer van professor de Vries ....
en zeg dan eens of iemand die dat alles wist te veroveren
niet waard is om nog veel meer te krijgen .
Van de Heldersche Loge ontving ik een drietal boeken die
in de Afdeelingsboekerij van veel meer nut kunnen zijn. Die
Loge volgde het kranige voorbeeld dat vroeger door de Haarlemsche Loge gegeven is, toen deze verscheidene boeken voor
bijzondere studie geschreven en waarvan dus de betrekkelijk
weinige lezers over het gehee\e land verspreid zullen wonen,
naar den Amste\dijk zond.
"Zet nu de overige ontvangen boeken maar weer netjes
op hun plank en vertel ons liever iets van de begonnen studie
over symboliek".
Ecn onzer leden heeft The Secret Doctrine voor zijn rekening
genomen. Hij - 't zou ook een "zij" kunnen wezen - hoopt
ook de aangewezen andere Theosofische boeken, met de pen
in de hand en tal van losse bladen papier voor zich te doorbladeren en te doorlezen, doch waarschijnlijk zal dit te veel
kracht kosten wanneer niet, en dit liefst in dezelfde stad een
tweede, wellicht ook een derde gevonden wordt die een gedeelte van dien arbeid op zich neemt. 't Is toch een omvangrijk werk want hetgeen vertaald, verkort of eenvoudig a<1.ngeduid zal worden, moet onder de oogen komen van anderen
die verschillende brokstukken er van voor het bewerken van
het hun toebedeeld hoofdstuk noodig hebben. Zij die aanteekeningen maken zullen dus ook, ieder naar zijn inzicht en
vermogen, venvijzingen en toelichtingen bijvoegen, inleidingen
opstellen en wat dies meer zij. Wordt eenzelfde gedeelte van
den voorbereidenden arbeid: bijeen brengen, rangschikken en,
wat het algemeen gedeelte van het onderwerp betreft, verwerken, wordt eenzelfde gedeelte door twee of meerderen uit één
stad volbracht dan kunnen deze de boeken onder elkander
verdeelen, elkanders werk nazien en nu en dan samenkomen
om hun arbeidsplan te beramen of moeic1ijkheden te overwinnen; zoo zullen kleine clubs van wezenlijke studie ontstaan.
In een andere stad heeft iemand een mooi boek over het
zonnewiel, naar Boeddhistisch begrip, onderhanden en verzamelt
een ander bibliographische gegevens waardoor wij kennis van

de bronnen voor onze studie zullen bekomen en tevens zullen
weten in welke bibliotheken de boeken te vinden zijn. Nog
een lid onzer Vereeniging is bezig met het wel oude, maar
nog altijd gewaardeerde werk van Creuzer: "Symbolik und
Mythologie der alten Völker" en in de hoofdstad spannen twee
jeugdige, maar volijverige leden samen met iemand wiens kennis en boeken bepaald pyramidaal. zjjn om op de beste wijze
de symboliek der oude Egyptenaren te verschalken. Ook is
met een enkel woord gesproken over de bestudeering van de
Christelijke symbo liek, is verder iemand aan het doorworstelen
van tWee lijvige werken van Massey en mochten wij van een
paar personen toezegging van hun voortdurende medewerking
en raad ontvangen.
Het begin is nog klein, maar men moet weten dat meerderen bereid zijn met ons samen te werken en dat zij allçen
een te hoogen dunk hebben van mijn vermogen om iemands
gedachten te lezen; zien zij lllaar eerst hun dwaling in, dan
komen ze vanzelf op de bibliotheek of schrijven mU een brief.
Vlug zal het groote werk niet van stapelloopen. Maar dat
is ook niet de eerste en voornaamste vraag. Wanneer maar
datgene wat geschiedt, goed geschiedt, wanneer maar werk
komt dat in zekeren zin af . is, dan gaan wij vooruit, naderen
het doel. Mocht het zeer onverhoopt en zeer onverwacht zijn
dat wij den arbeid niet kunnen voltooien - d. w. z. den
eind-arbeid en niet eenvoudig de openbaarmaking van voorloopige uitkomsten - dan zullcn anderen na ons beginnen
waar wij ophielden.
Het doel is onzen arbeid, onze toewijding, ons volhouden
waard, meer dan waard, daarvan wordt ik steeds inniger overtuigd. Niet alleen voor ons zelf, niet alleen voor onze medeleden arbeiden wij; misschien zelfs dat de uitkomst aan velen
buiten onzen kring het meest ten goede zal komen en kunnen
wij Nederlandsche leden der Theosofische Vereeniging, die tot
dusver nog weinig in staat waren en wellicht in de toekomst
weinig in staat zullen zijn om aan de verdere ontwikkeling
den Theosofische leer voort te arbeiden, kunnen wij een
standaardboek over de symboliek schrijven, dat in eenige talen
overgezet de wereld doorn~ izen zal ; doen wij iets af van de
schuld aan het buitenland door dit boek in ruil te geven, dan
hebben ook wij in de voorhoede deelgenomen aan het groote
geestelijke werk van onzen tijd. Want niet weinig is het wat
het symbool voor den geestelijken vooruitgang doen kan. Een
vrouw wier geschriften onder de in onzen kring meest gelezene behooren heeft door haar woorden zeer velen tot
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de overtuiging gebracht dat een der zeer groote lijnen langs
welke duizenden en duizenden tot dorst naar waarheid, liefde
tot goed zijn, verheer\(iking van wat schoon is, gebracht kunnen en ook zullen worden, de lijn is die door de symboliek
getrokken wordt. De akker is er en het voorjaar nadert.

D. v.

D.

van bovengenoemde onderwerpen aangetrokken gevoelen, te
verzoeken mij hiervan kennis te geven vóór 4 December,
waarna wij dan eene samenkomst kunnen bepalen, Amsteldijk 80. Op die samenkomst kan dan verder alles geregeld
en besproken worden o.a. in hoeverre het goed zou zijn ook
dadelijk niet leden der vereeniging tot onzen kring toe te laten.

G.

RÉ

LEVIE.

Ripperdapark 7, Haarlem.

Studie in Kabalah c.a.
Het tweede doel der Theosofische Vereeniging, namelijk:
"het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst,
wijsbegeerte en wetenschap", heeft de begeerte bij mij opgewekt om door samenwerking ook de Joodsche godsdienst, de
Hebreeu\\'sche taal, en verdere Joodschc geschriften, maar
vooral de Kabalah te bestudeeren. Zoo nu en dan kwam een
stem tot mij van een lid der vereeniging, zoowel Jood als
niet-Jood, als ook van personen buiten de vereeniging, die
lust zouden hebben om de verborgen schoonheden, die toch
zeker in deze geschriften te vinden zijn aan het licht te
brengen, en zoo misschien mede te werken, om te maken
dat het Joodsche volk, vooral de meer algemeen ontwikkelde
jongeren onder hen, die zich nu met smaad en minachting
van hun godsdienst afwenden, omdat zij denken dat die minderwaardig is, zullen inzien dat er veel schoons in verborgen
ligt, en het wel der moeite waard is, er dieper in door te
dringen. Misschien zou dit kunnen leiden tot het juiste gebruik
maken van de kracht, die sedert eeuwen in het Joodsche volk
sluimerend is bewaard gebleven, om te worden aangewend
tot heil der geheele menschheid. Niets bestaat er zonder doel,
en de reden waarom ditzelfde Joodsche volk in al zijn eigenaardigheden tot op den huidigen dag zich heeft gehandhaafd,
zou misschien kunnen wijzen op eene roeping die het nog te
vervullen heeft. Laten wij dan mede werken om te maken
dat die roeping zich kunne vervullen, niet met een zelfzuchtig doel, tot zelfverheffing, maar zoo dat een ieder er de
vruchten van kan plukken.
Laten wij beginnen met gezamentlijk naar die ontwikkeling
te streven, die ons de verborgenheden der Joodsche leeringen
zal doen begrijpen. Laten wij beproeven er het licht der
Theosofie op te werpen.
Mijne . bedoeling is om degenen die zich tot het bestudeeren

Het Tijdschrift "Theosophia".
Daar ons gebleken is dat er onder de leden der T. V.
nog veel misverstand heerscht over Tlteosop/tia, willen wij het
volgende hun ondE:.r de oogen brengen.
Tlzeosoplzia behoort aan en wordt uitgegeven door de Theosofische Uitgeversmaatschappij, een vereeniging van enkele
particulieren; hierom benoemt deze T. U. de redactie en
hierom is verder T/tcosopltia geen oHicieel blad der Theosofische Vereeniging.
Het maandblad heeft de strekking Theosofische kennis te
verspreiden en zaken te bespreken welke de Theosofie of
de T. V. tot onderwerp hebben. Om dit zoo goed mogelijk
te kunnen doen wordt de hulp en medewerking ingeroepen
van allen, die tijd en bekwaamheid hebben stukken te schrijven
zoowcl over Theosofische onderwerpen als die welke de lezers
voorlichten kunnen in zake bijvoorbeeld kunst, wijsbegeerte,
wetenschap, maatschappelijke vraagstukken, de Rein-Levenbeweging, vegetarisme, geheelonthouding enz. enz. doch dan
steeds in het licht der Theosofische wereld- en lcvens-beschouwing behandeld. Geen stukken dus die propaganda maken voor
de een of andere richting, maar die helder de beginselen der
g~noemde punten uiteenzetten of de moeilijkheden die zich er
biJ voordoen. Ook zeer gewenscht is cic medewerking van
hen die .boekbesprekingen willen geven, hun clie zich voor
een of ander soort boeken opgeven, zullen boeken worden
toegezonden, waarbij hun in vriendelijke overweging wordt
gegeven na lezing en bespreking de boeken zoo mouelijk aan
de Afdeelingsboekerij te willen afstaan.
b
. Voor~s ~erwijzen wij nog even naar hetgeen wij misschien
met dUldehJk genoeg 111 de Nov.-aflevering van ons maandblad,
(Op den Uitkijk, blz. 3 onderaan) hebben laten dourschemeren;
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dat de leden ons hun bijstand zouden willen verleenen in het
samenbrengen van materiaal voor de rubriek "Op den Uitkijk".
Doch men houde vooral in het oog dat het in allen gevalle
aan ons blijft overgelaten op welke wijze wij van de hier
gevraagde medewerking gebruik maken.

DE

REDACTIE VAN THEOSOPHIA.

[vVij vestigen de bijzondere aandacht onzer lezers op dit ingezonden stuk. \Vanneer aan deze oproep gevolg wordt gegeven zal het
tijdschrift in belangrijkheid zeker nog toenemen.
:\'l oge het tevens voor velen een opwekking zijn 0111 zich op het
blad te abonneeren, want hiermede is het nog maar tre urig gesteld.
RFD.]

Laatste berichten.
Wij ontvangen van het bestuur der P. C. j)1[e1t!Cl1lal1.~tic!ttillg
de mededeeling dat op 27 November ingekomen waren 110
inschrijvingsbiljetten en dat de verhouding tusschen het aantal
ingekomen biljetten en het bedrag der inschrijvingen bevredigend is, zoodat wanneer het inschrijven op denzelfden voet
blijft doorgaan, de stichting van het gebouw verzekerd is,
Het bestuur zou het voorts zeer op prijs stellen wanneer
aan het verzoek om de biljetten vóór 3 December terug te
zenden (ook door hen die niets kunnen of willen geven) gevolg werd gegeven, daar daardoor het werk van het bestuur
zeer vereenvoudigd wordt.
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