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OFFICIEEL GEDEELTE.
HARMONIE,
Samenwerking was de klank waarmede het Decembernummer het vorig jaar sloot. Met \V~lken toon kunnen wij
het nieuwe jaar beter aanvangen dan harmonie, de beste
nieuwjaars-wensch dien wij elkander kunnen toeroepen. Harmonische samenwerking, ziedaar het ideaal dat wij ons kunnen
denken, waar wij naal kunnen streven, indien wij ook in ons
land die kern van Broederschap zullen vormen, die het eerste
doeleinde is van onze Vereeniging.
Zeker zal in het jaar dat vóór ons ligt veel werk ons
wachten, veel dat gedaan moet, dat gedaan kall, veel wat
verbeterd moet, veranderd kan, vermeerdering vraagt van
kracht, van toewijding, van kennis, bovenal van liefde voor
het werk. Werk voor allen, voor ieder naar eigen kracht en
vermogen, elk doende wat zijn hand vindt om te doen, met
waardeering van elkanders pogen, zoo noodig met wèl-willend e,
op-bouwende kritiek, met hulpvaardigheid, met toege vendheid
voor elkaar. Zoo dus een werken in aansluiting m et wat reeds
gedaan werd, in voeling met elkaar, een steeds volkomener
worden van harmonische samenwerking dus, Omdat er reeds
een goede grond is voor zulk werk, omdat er reeds zulk een
groot stuk harmonie is in de T. V. als geheel en in onze Afdeeling in het bijzonder, is deze wensch, deze eerst-aangeslagen
toon bij den aanvang van het jaar geen loutere klank, geen
volslagen utopie. Slechts voortbouwen en steeds louteren van
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het eens hegonnen werk is noodig 01ll d ie n klank te doen
worde n de g rondtoon van ons gezamenlij k streven in de
toekomst, van ons werk in dit jaar. Moge he t 7.00 zijn!

gekleurde lichten bood een gezeIligen aanblik en bracht. de
gasten reeds bij het binnentred en in een feest~lijke stemll1111g,
die nog verhoogd werd door de e rnstige ml1Zlek en zang, op
verdienstelijke wijze door twee leden ten gehoOl'e gebracht.
De voorzitte r de r Delftsche Loge , de heer L edeb oer, opende
de feestelijke bijeenkomst met een welkomstgroet aan allen,
die door hunne tegenwoordigheid blijk gaven van hunne belangstelling in hct voor de D elftschc ledcn zoo heugelUk fcit, dat
hun jarenlang onvermoeid werken ten laatste bekroond werd
m et het verkrijgen van de Bul tot opri chting van ee n Loge.
Veel had Delft te danken aan de krachtige leiding en
mcd ewe rking van H aagsche lede n, vele Delftsche lede n waren
lid van de Haagsche Loge, zoodat de band, die de Delftsche
Loue
aan de Haagsche. bindt, h echt en sterk is. Waren tot
b
dnsv cr de leden in D elft hoofdzak elijk studente n geweest, hct
laatste jaar was, dank zij het onvermoeide werken van den
heer Wet jen, het burgercl ement ove rwegend geworden, zoodat
er door de blij vende kern van burgers, temidden van de , Ult
den aard der zaak stceds wisselc nde studentenlede n, aan de
vorming van een loge gedacht kon wo rd en. De Voorzitte r
b esloot zijn rede met een opw ekking aan de Delftsche leden
om met vereende krilchten te werken aan de n groei en bloei
van d e Delftsch c Logc.
De h eer Fricke nam toen het woord en zeide : Ik heb
alle Loge's in Nederland zien geboren worden, zicn groe ien
en bloeien en sommigen zien wegk wijnen, maar zulk een
plechti g doopfeest h eb ik nog nimme r aanschouwd. D e geest
van harmonie. die de leden hi er bezielde, I~ie sprak uit de
versiering der zaal, met liefdevolle eendracht bijeengebracht
e n samcngesteld, onder het veelzeggend symbool van de n
lnaçonnieken driehoek ; l Iet inti em gezellige van de p!echtige
handeling die men hem had toegedacht, de onthulltng van
d e Bul, dat alles dced hem weldadig aan . H et deed hem
terugdenken aan de eerste vergaderin g, die hij in 1901 op
vërzoek van de heeren P ersant S noep en v. d. Burg, hier
hield. Daar werd toen naast de vergade rzaal, slechts door een
gordijn daarvan gescheiden, gebiljart en andere "spi rits". i:?ebruikt dan wij kunn e n gebruiken. Maa r onder allc m oeilIJkheden elI tegenwerking bleven zij vasthouden, bleven zij de
kiem, eenmaal gewekt in het leven houden en ziet thans is
het lichaam geb oren, waa rdoor d e geestelijke kracht ka n
werken. 1Want een Loge is een bijzonder lichaam, elk lid
daarvan, dat vervuld is van liefde, toewijding en harm ol11e,
vormt een kanaal voor geestelijke kracht, di e, saamverbonden

De AIg'elllcm c Sekretaris.

CONGRES.
Het 3 dc Congres 7.al op 3, 4 en 5 Juni 1906 (Pinkster)
te Parijs plaats hebb en in het Washington Palace, rue Magel1an.
Voorl oopi g is daaromtre nt dri eë rlei vastgesteld:
1. het ve rstand elijk gedeelt e , het eigenlijke Congres, dat
is lezing en bes pre king van ve rhandelingen;
2. het gezellig (social) gedeelte, bestaande uit een aantal
bijeenkomsten, opgeluisterd dool- muziek van leden de r
Fransche Afdeeling;
3. men hoopt een kunst-tentoonstelling tot stand te brenge n waarin kun stwe rk en van beslist thcosofischen aard
bijeengebracht 7.l111en worden. Ook deze zal tot de kunstenaars in de Fransche Afdecling worden beperkt.
Alle leden der Theosofisch e Vereeni ging kunnen lid worden
van het Congres tegen betaling van ee n contributie van vijf
francs (f 2.50)
Leden der Vereeniging welke verhandelingen willen inzenden
worden verzocht hiervan reeds n\l den sekretaris kennis te
geven. De ve rhandelingen zelf moeten hem vóór of op 1 April
1906 hebben bereikt.
Men wordt verzocht alle correspondentie, het Congres
betreffende, te richten aan: Ie Sécrétaire dl! Troisième Con grès
Théosophique, Société Théosophique, 59 Avenue de la Bourdonnais, Paris.

BINNENLAND.
DE INWIJDING DER DELFTSCHE LOGE.
Den 10 en December 1905 werd de Delftsche Loge op plechtige
wijze ingewijd door den Heer Fricke en Mevrouw Windust. De
onthulling van de Bul door den Heer Frick c ges chiedde in de
voorhal van de Vrijmetselaarsloge te D elft. Daarbij waren
aanwezig, behalve bestuur en leden van de Delftsche Loge, de
heer Fricke , Mevrouw Windnst, afgevaardigden van de Loge s
Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Haarlem, Hilversum, de
heer Meuleman uit Indië e n ecn groot aantal leden van Den
Haag en Rotterdam. De zaal met haar groen en bloemen en
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van een Loge een 1llid Iclpunt van kracht vormt, dat de geheele omgev in g op hd q Met den heilwe t?sch, dat. de Delftsche
Loge zulk een midlh:lpunt van geestelijke kracht moge worden
in de zuiver verstanuelijke atmos feer van deze academiestad,
onthul ik hiermede de 'Blt! door President Olcott geteekcnd,
de man die zijn le ven en fort nin gaf aan h et werk van de
Meesters. Daarna sprak Mevrouw Windu st en zeide: H e t is mij een
groote vreugd aanwezig te kunn e n zijn bij de plechtige opening
van deze Loge. Ik herdenk hierbij een der vele vergaderingen
hie r te Delft gehouden; de vergadering door Mevrouw Meuleman
bijgewoond, waarbij de heer Leadb eater het woord voerde,
De vergadering bestond uit studenten, die ni e t tevreden
schenen te zijn over het gesprokene. Ik wilde dat Mevrouw
Meuleman thans kon zien, hoe h et zaad, toen gestrooid, tot
bloei is gekomen. De f eboorte va n deze Loge pleit voor de
toewijding d er leden. Toewijding is de grootste geestelijke
kracht; zij vormt d e levenszijde van geestelijk werk. Vorm
is noodig, zeer zeker, maar een gebouw zonder toewijdingsvolle
leden is een lichaam zonder zid, Toewijding alleen kan de
geestelijke kracht doen stroomen naar degenen, die er naar
snakke n, Alleen wanneer de kracht, die wij uit de Theosofie
putten, de moeilijkheden des levens voor ons ve rlicht, ons het
doel van ons leven leert begrijpen, in ons de kracht ontwikkelt om anderen te helpen, alleen dàn hebben wij de
levenszijde der Theosofie ontvangen. Het inwijdingswoord,
dat mij werd toebedacht, geldt niet dit gebouw, maar de
Loge, ' Een Loge wordt niet gebouwd uit steen en, zij wordt gevormJ door zielen in liefde en eendracht verbonden. Zulk
een Loge alleen kan dienen als middelpunt van kracht, I als
drager van de kracht der Meesters , die H. P. B de opdracht
gaven de geestelijke waarheid in het Westen te verspreiden.
Zoolang de leden d er Loges door hunne toewijding zulke
kanalen in stand houden, zóólang zal de geestelijke kracht
tot ons komen. Zij staan aan het hoofd van de geestelijke
ontwikkeling der me nschheid · en geven Hun kracht zoolang
er leden bestaan, die door hunn e toewijding een kanaal vormen,
waardoor Hun kracht kan stroomen. Dàt is het doel van de
vorming van een Loge. Moge de Delftsche L oge aan haar doel
beantwoorden . Daarop volgde de welkomstgroet aan de jonggeborene gebracht door de afgevaardigden der verschillende loges, waaronder die van Den Haag natuurlijk uitmuntte door een warm
en moederlijk gevoel voor haar geesteskind. De Heer Ros
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zeide dat al bleef de voedstermoeder bereid de jonggeborene
met raad en daad bij te staan, zij toch de grootste zelfvoldoening zou smaken, indien de jonggeborene op eigen krachte n
verder kon drijven. De krachten waren aanwezig onder de
Delftsche , leden, zij misten alleen nog maar zelfvertrouwen
en dlli-f in eigen kracht. Hiermede eindigde het officieel gedeelte en begon het gezellig samenzijn, opgeluisterd door
muziek e n zang, dat tot laat in den avond duurde,

STUDIE IN KABALAH c. a.
In het December-nummer is door een drukfout als termijn
om zich tot medewerking aan deze studie aa n te melden,
genoemd 4 December. Daar zich reeds ee nige leden hebben
opgegeven, doch het mogelijk is dat nog meerderen aan dit
werk wen schen deel te nemen, is de termijn van aanmelding
tot 15 Januari verlengd, Deelnemers gelieven zich dus vóór
dien datum te wenden tot mej. Ré Levie, Ripperdapark 2,
Haarlem. Daarna zal dan een bijeenkoms t der deelnemet:s
plaats vinden.

P. C. MEULEMAN=STICHTING.
Het bestuur dezer st ichtin g deelt ons, in verband met het
stichten van ee n gebouw voor de AfdeeJing, med e dat door
de 450 leden welke hun inschrijvin gsbiljet hebben teruggezonden, is bijeengebracht aan jaarlijksche bijdragen
f6000.en aan giften f 13000. --.
Het zal dus van de overige 500 leden, welke tot nog toe
niet antwoordden en die dus - overeenkomstig het medegedeeld e in de circulaire - persoolllijk wenschen bezocht t e
worden, voorzoover zij in Nederland wonen tenminste, het
zal van d'ie leden afha ngen, of het oorspronkelijk e plan al dan
niet slagen zal.
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LOGEWERK.
AMSTERDAMSCHE LOGE.
r(}
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.....

Voordrachten.
J. L. l\'I. Lauweriks.
Nut en doel van de Kunst. .
'vV. L. v. Vlaardingen.
\Vorc\in g . . . . . . . . . .
C. Meyer.
Dood geloof en levend geloof. .
M . Reepmaker.
De Islam . . . . . . . . .
De boodschap der Theosofie aan de
wereld . . . . . . . . . . . . . VV, B. Fricke.
*Laatste Dinsdag openbare lezing in het N utsgebouw.

Jan.
9 "
)6 "
23 "
*3 0 "
2
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Studieklassen der Loge.

DELFTSCHE LOGE.

Icám:
Onderwerp:

In leid er:

:Vlaanclaga\'onct 8 UUL "De Groei der Ziel",
\Vo ensdag-a\'ond 8 " "'Esoterisch Buddhisme"
Donderdaga\'"
8 " "Geclac htekracht"
Zaterdagavond 8 " "Geheime Leer" ,
Aanvang 13 Jan.
I 'OOI"

IA'rlOi (/I

(;011,

I. I)e Bibliotheek is ge vestigd Vrouwjuttenland 12". lcelcren Dinsdag
en Vrijdag van 6- 7 is cr gelegenheid tot het verkrijgen van boeken.
I r. Op Zondag 28 Januari 1906 bijeenkomst van alle Clubbezoekers
te 7 1/ " ure in h et To ynbeegebouw, Oud e ])elft.

:'\.[evr. E . Windust.

LOGE "DEN I-lAAG".

Hdangstel/clldm:

\\ ()l'nsdn gilliddag 2 .30 uur "Oude \Vijsheid" .
Vrijdaga\'ond
:-:
"Esoterische \Vijs·
l)('geerte"
\Vol'nS( l:! g lll idd ,lg 2.30 uur "U uc!t: Wijsheid" .
[)oncknLl gav() Il(1 X
"O ud c \ Vi]sheid" .
\Vo cnsdngochtc ncl

W, B, Fricke ,
DL vV, H, Denier v, cL
A , M. v, cl. Voort.

I1

"Esotc ('isc h
dhisme" .

DE RUVTERSTRAAT 67.

:'Ikvr. C. M. Perk·Joosten.

Lezingen.
R Jan, Ham ,l, d e Ideal e Koning.

0..,

" ginneweg
" 89.
Konin

Bud·

l\kv r. 11. C noop Koopmans-\VaJler. '
Anna Vondelstraat ·Iil.
Zondagrn~ddag 12.15 - 1. I 5 uur, Lotuskring, Am steldijk 80. vo or ki nderen
van 8 - 11 par van !cden en belangstellenden ,
Aan de kinderen van de Lotusklassen der A mstcrclamsch c en clcr
\\ïillana-Logc werd d it iaar ee n Kerstfeest O'co-evc n in de <Tvll11HIsti ek·
zaal van de \Vilh elmina' Cat harin 'lschool. E~n "mooi vcrsierd~: met strak ,nd e lichtj es prijkende Kerstboom sclli tterde de kinderen tegen, toen
ZI] t\~'ce aan ,twee de zaaI bll1nen kwam en CIl rondmarcheerden. terwijl
vrooll]kc mUZiek op de ]llano gespeeld werd. Het is m erkwaardig welkee n 'l<Inu'ekking er altijd, voor oud en jong. uitgaat van zulk een glinsterendell, lichtend en Kcrs!lJoo m; misschi en komt het, omdat hij ons een
ge lIefd sy mbo ol IS geworden van het Lich t \\-aarvan ci c h eer Fri ck e
sprak, to en hij eenige woorden tot de kinderen richtte en hun vertelde
van het Zonlicht dat d e du istcrn is verdrijft, en van het geestelijk Licht
waarvan ieder een vonkje binnen zijn hart ronddraagt.
Om den boom heen geschaard zongen de kind eren ecn io-e van hun
mooiste lieder en, en later werd ook do or en kele der aan wcriO"e vo lwassenen wat muziek gemaakt; bij afwisselin g werd nu en dan ee~ls vroolijk
rondgespronge n op cle. maat van opgewekte muziek, terwijl een niet
mInd er we lkom e aflelchng door de traetaties werd gegel'en . Ten slotte
krq~en de kin deren elk een kopje en sch oteltje cadeau. elat zij, naar
WI] hopen, nog lang zullen gebrlllken ter h erinnering aan dit blijde feest.

ARNHEMSCF-IE LOGE.
Vraagavonden voor leden, 's avonds 8 uur ten huiz e van Mevr. van
lZhijn, Pels lZyckenstraat 14; leidster: Mej. C. \V. Dijkgraaf; 17 Jan.,
I"i Febr., 14 Maart, I I April en 9 :.\1 ei. Stuclieklasse voor leden's avonds
8 uur alle Donderdagen, b ~halve 18 Jan " 15 Febr. 15 :Ylaart, 12 April
en 10 :viel , e\'eneens ten hUlze van Mevrouw van Rhijn. In studie: "Gedach tckracht" .
V erder om de 14 dagen op Maandag of Zaterdag voordrachten door
den heer van vVa1chren of andere sprekers,

\k vr. C. l'erk-Jo os ten,

[-let maatschappelijk vraagst uk cn cle
Thcosofic

Ch.

J.

SChllVCr.

Bibliotheek.
\ 'Voen sclag 4'/,,- 51 / , en Zaterdagavo nd van 7-,8 uur is de Bibliothecaris in het Logegebou w aanwezig om boeken terug te ontvangen en
uit te leen en ,
De nieuwe catalo gus der bibliotheek is bij hcm tege n betaling va n
15 cts. vcrkrij gbnar.
[Je lezing van ]\[evrOllW \Vindu st op 18 December j.l. verdient \Vel
eve n eene afzonderlijke vcrmeldin g. De opkomst was zeer groot en vele
leden uit Leiden, D eUt en Rot terd am ware n overgekomen . Een schi tte rend Jicht werd voor de a,ll1wezigel1 o p het verheven e van het onderwerp
(Guru's en Chelas) ge\\"(lrpen en een aantal vragen gaven aanleidin g tot
belan gwekkende uiteenzettingen over leerlingschap, symbolen e. cl. H ct
was een bij uitstek ,,-el geslaagde avond, waarvan cle herinneri ng bij de
aanwezigen niet spoedi g zal verdwijn en.

HAARLEMSCHE LOGE.
Voordrachten.
Mej. R. Levie.

3 Jan uari "Cirkels" .

Studie=klassen.
0, L. V.

Donderdagavond 8 ' /" Kenaustraat 2 , " Esoterisch Christendom" .
Vrijdagmiddag 2 uur, Kinderhuisvest 7, ('De
Onde Wijsheid"
Vrijdagavond 8 uu r, Kenaustraat :!, " ln den
Buitenhof" .
'
Maandagavond 7' /2-9 11 , uur, Ripperdapark 7,
Engelsche Cursus
Zondagmorgen 10-12 uur, Kenaustraat 2, Lotus- Klasse .

:\ievr. M. E. Deutschbein.
Mevr. M. E. D e utschbein.
den Hr. Joh. Op 't Eynde.
:vlej. R_ Levie.
den Hr. R. Lenssclink.

De Boekerij
is geopend Maandag 's avonds van 8 1/ 2 -9 ' /2 uur in het gebouw der Loge
Kenall straat 2.

9

8

11.

HELDERSCHE LOGE.
Voordrachten.
T. van Zuylen.
l\Iej. Dijkgraaf.
21
"Het physiek gebied
J. Edens.
Op 3, 17 en 3 I Januari Cursus in de Zeven Beginselen onder leiding
\'au S. Gazan. Alles in het lokaal Sluisdijkstraat, 54 De gewone vergaderingen beginnen om 10 u. 's morgens, de openbare en de cursus
om 8 uur 's avonds.
Ons nieuwe reglem en t is gereed. Wanneer ook de Catalogu s gereed
zal zijn, zu llen ze in een band gedrukt worden.
De openbare vergaderingen trek ken hier vele belangstellenden. Bovendien leveren zij telkens nieuwe deelnemers aan den cursus op. Deze
wordt thall s gevo lgd door 14 deelnemers. Het lokaal zal weldra met gas
verlicht worden.
14

7 Januari. In leiding.
"
Openbare Vergadering

HILVERSUMSCHE LOGE.
Openbare Voordracht.
Op :\'laanclag 15 Januari, in de Vereeniging, Oude Enghweg, 's avonds
8 uur. Spreekster Mevr. Spo or. Onderwerp: Goed en Kwaad.

LEIDSCHE LOGE.
Studieklassen.
l\laandagmiddag 4'/'1-5 1/. uur. l\Ievr. A. M. de Prez. \Vil, Aandoenin g en
Begeerte. Voor Leden en Belangstellenden.
avond 8- 9
Mevr. C. J. de Prez. Beginselen der Theosophie. Voor Belangstellenden.
Dinsdagavond 8 uur.
(Om de 3 weken ongeveer) eene Lezin g.
De b eicle andere Dinsdagavo nden \\'ordt er Of eene vraag uit "Extracts
from the Vahan", of een ander onderwerp of boek behandeld.
Woensdagmiddag 3-4 uur.
Mev!'. A. M. de Prez. "Oude vVijsheid".
Voor Leden en Belangstellenden.
avo nd 7'/2- 8'/. uur. J. Polak. Bcginselen der Natuurkunde.
"
Voor Leden en Belangstellenden.
iVIevr. A. }l. de Prez. "Esoterisch Christen"
"
dom". Voor Leden en Belangstellenden .
Donderdagmiddag 4'/2- 5' /2 uur. Mevr. A. l\l. de Prez. Studies in the
Bhagavad Gîtà I S' series. Voor Leden.

NIJMEEGSCHE LOGE.

Studieklassen voor belangstellenden namidd. 8 tot 9 uur.
Maandags wekelijks "Schets der Theosofie" van
C. VV. Leaelbeater .
Vrijdags wekelijks "Ouele Wijsheid" van A. Bcsant
lIl.

Studieklassen voor Belangstellenden, namidd. 8 uur. .
'Woensdag 3, 31 Jan. "Dc Mensch en zijn lichamen"
van A. Besant.
Mej. ' C. Dijkgraai.

IV.
Vraagmiddag voor belangstellenden namidd. 3 tot 4 ' /2 uur.
?vfaandags wekelijks uitgezonderd I Januari Ver=
:\levr. M. C. Bleckschillende Theosof. Ondenverpen .
mann- van den Bosch.
V.

Lotuskring voor Kinderen voormidd.

tot 11 1/ " uur.
Mej. Nelli e Verdoncl.;:.

10 1/ .

De Studieklassen sub I en vraagmiddagen sub IV, worden gehouden
ten huize van den Heer en Mevr. Bleckmann, Graadt van Roggenstraat 18: de Sludieklassen sub 11 ten huize van Mej. B. Cohen Batavierenweg 39; die sub 111 in de zaal van de Heeren Rups en Zoon
BurchtSlraat of elelers; de Lotuskrin g sub V ten huize va n den Heer en
Mevr. Verdonck Villa Leeuwenstei n te H ees.

ROTTERDAlVISCHE LOGE.
Voordrachten.
Mevr. W. A. L. Ros-Vrijman.
Woensdag 17 Jan. 8 uur 's a\'onds
"Ontbindi ng
Vrijdag 26
8
der smart" eloor J. A. Terwiel
(in plaats van i\lej. L. F. G. Joret).
Vraagavond.
Eiken \\'ocnsdagavond van af 9 uur tot ongeveer half tien zullen cen
of meer Ledcn in de Loge aanwezig zijn tot het beantwoorden van eventueeJe vragen omtrent Theosofie aan be!all/{stdleJ/(lm.
Studieclubs.

I.

Studieklassen voor Leden, namidd. 2 3/ 4 uur.
\Voenscl. 3, 17, 31 Jan. "Esoterische \Vij sbegeerte" van
1. C. Chatterii
Mej. C. Dijkgraaf.
JO, 24 Jan. "Esoterisch Christendom" van
"
Mevr. iVI. C. BleckA. Besant ,
ma11l1-Van den Bosch.

Mc-vr. Van Dam.Nieuwenhu isen.
id.

Zondagmorgen

:\ raandaga vonel
"
"
Dinsdagavond

uur. "Algemeene Theosofische Ondel'\\erpen".
(in te leiden door verschillende leden).
8 " "De Oude vVijsheid". J. A. J. van Dijk.
8
Belan gstellenden .
:\Iej. L. F. G. Joret.
8 " Leden en belangstellenden.
;VIejn/I. :-.r. Tenviel.

JO
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lecfd alle stukken , de Vlaardingsche Loge betreffende. aan dit adres op
te ze nden.
Bibliotheek.
Daartoe in staat gesteld, door een Vlaard in gsch lid en ee nige Ro tterdam sche leden, is men 15 ])ec. met de samenstelling van een biblio theek
begonnen, di e, ho e bescheid en ook ingericht, al dadelijk voorziet in ee n
groote behoefte. Vriendelijk dank aan de mild e gevers.

Woensdagavond 8 uur Esoterische W ij sbegeerte. \V. L. v. Vlaardingen.
Donderdagavond 8 , Studie Engclsche taal} M' A C K
Theosophlcal Manuals
, eJ.
. . een.
8 " Theos. Han dboekj es.
Vrijdagavond
J. A. Terwiel.

Lotuskring.
EIken Zo ndagochtend van 11 -12 uur onder leiding van Mejuffouw
E. J. Klein.
Bibliotheek.

W AHANA-LOGE.

De heer en Mejuffr. Terwiel stellen zich geregeld beschikbaar tot
het uitleen en van boeken.
Bij voorkeur echter telkens vóór het begin van iedere bijeenkomst.

ALBERIJlNGK 'l'HI]'\rSTRAAT

Jan.

AlIrSTER[)A~ I .

12 "De Heilige Graal".

UTRE CHTSC HE LOGE.
Voordrachten.

"

In h et Gebouw van den Protes tantenbond des avond s 8 uur.
Woensdag 10 Jan. "Yoga" (ve reeniging) .
l\Ievr. lVIuisken.
Woensdag 24 Jan . .

19 "De Ro zekrllisers" .
26 "Gebieden en Lichamen"

Zondag

Studie=Klassen:
v.m. 10- 1I u. en n.m. 3-4u . Lotuskring.

i\laandag
Dinsdag

's avo
n.m.

Dr. W. H. D enier
v. d. Gon.
:\IcVL M. L. H. Zwollov. d. Maas.
H. J. v. GinkeI.
J. H. \V. v. Ophuysen.

o.

Studieklassen.
]\[ej. C. W. Dijkgraaf.
Jan. 8-9 uur. "Gedachtekracht" .
Voor leden.
I 5 en 29 Jan. 8-9 uur. Cursus voor b elangstellenMej. C. W . Dijkgraaf.
den .
:'Ilr. Ph. G. H. Dop.
3,17 en 31 Jan. 7- 8 uur. "Groei der Ziel"
3,17 en 3 I Jan. 81/.-10 UUl'. Ontwikkelingscl ub .
's Dinsdags 8 1/.-9 1/2 uur. Bespreking verschill ende
Zon straat 18.
onderwerpen.
i\fcv!'. \Veller.
Zo ndags 2- 3 uur.
Lotuskring voor kinderen
]\Iej. J. Entrop.
Zonstraat 18.
Boekerij, Zonstraat 18, geopend des Dinsdags van 7- 81/. uur.

8 en

32,

Voordrachten.
"Berust Theosofie op gezag?"

22

1. v,

8- 9 1/. uur " [)e Oude ~Wijsheid" l\L \V. l\1ook.
2- 3
,,"Schets der Theosofie" :\[evr. M. L. H. %wolloV. d . Maas.
Voor LedelI

\Voensclag 's avo 8- 10
V{)(l1'

Donderdag 's avo 8- 9 1/.

"

/!lI

He/llllgstc!/mlÎclI.

Boekerij-avon d.

A. H,

J.

:\1. Schre llrs.

Lä{CIl ,'I! 8dllllgstei/C/l.lÎell.

"

" De Zeven Beginselen
van den :\Iensch" . F. ZlVollo.
Zaterdag
's avo 8- 10
" "De Geheime Leer" . Mej. J. \Vijnstok
Het adres van den Secretaris, M. 'IV. jVfook, is niet langer Al b. Thijmstraat 32, maar Prilisellgradtt 537.

ZWOLSCHE LOGE.
VLAARDINGSCHE LOGE.

Studieklassen :
ten huize van de dames Gratama, Melkmarkt 32A.
Donderdag om de veertien dagen, van 7 1/2- 9 UUL Voor leden.
" Oude \Vijsheid". De heer A. T erwiel.
Zondag om de veertien dagen, 's morge ns van 10' /. -12 uur. Voor belan gstellenden door den Heer V/outers.
Verder leidt de Heer \Vouters eene studieklasse om de veertien dagen,
Zaterdagsavonds in Deventer, Zondagsavonds in Almelo en Maandagsavonds in Zutfen voor belangstellenden .
D e H e~er A. Terwiel de eel ons genieten van twee boeiende voo rdrachten,
de eene op 22 Nov. onderwerp Christus in zij ne verschillende beteekenissen; de tweede op 28 Nov. onderwerp: " de Meester", uitsluitend voor
leden. De voordrachten waren niet lang te voren bekend, zoo dat ze
niet in de Theosofische Beweging aangekondigd konden worden.

BOVENZAAL VOLKSBO~D.

Vrijdagavond 71/2- 81/. uur gelegenheid tot het ontvangen van 111lichtingen omtrent Theosofie.
Vrijdagavond 81/2-91/2 uur. De Heer F . J. Houben. " Boissevain 's Inleiding". Voor Led en en Belangstellenden.
Ter afwisseling zal voor de deeln emers dezer cursus. den eersten
Vrijdag van elke maand, een leesavond gehouden worden', te beginnen
5 Jan. 1906 .
Bij besluit van 24 Nov. is het Bestuur der Loge als volgt samengesteld:
De Heer C. J. Rebers, Voorzitter ad interim. Men'. :VI. A. v. V laardingen-Kram, Secretaresse. De Heer. D. de Lange Dz., Penningmeester.
Mej. E. J. Kl ein, Bibliothekaresse.
't Adres der Secretaresse is Hondiusstr. 6 Rotterdam. Zij verzoekt be-
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Ned. Indië.
Tot ons leedwezen vernemen wij dat de heer van Vliet,
onze ass. sekretaris voor Ned. Indië, sinds eenigen tijd ongesteld is en in de bergen genezing heeft moeten zoeken. Dit
is ook de reden dat in de laatste nummers geen bijdrage van
zijn hand is verschenen.
"
.
Hartelijk hopen wij dat spoedIg volledIg herstel moge mtreden . .
Intusschcn zijn wij in de gelegenheid in deze rubriek het
een en ander op te nemen van het werk op litterair gebied
door den heer Benjamins uitgever-drukker en lid der T. V.
verricht.
Reeds lang was het een verlangen van hem om ook Theosofische lektuur in de Maleische en Javaansche talen te verspreiden, waar op het gebied der litteratuur in de inlandsche
talen zoo bitter weinig gedaan is.
.
. Door de medewerking van den hee r P. W. van den Broek,
L. T. V. die uit den aard zijner betrekking volkomen op de
hoogte is van het peil waarop de Javaan in ' t algemeel~ sta~t
en veel kennis van de taal heeft, werd de heer Benpmms m
staat gesteld enkele werkjes in het Maleisch en Javaansch
te drukken n.l.
4 deelen
W edosatmoko (handboekjes)
Kitab materifat
2 deelen
Soerat materifat
1 deel
In September j.l. kwam het plan om een maandblad in de
Maleische en Javaansche talen uit te geven tot uitvoering.
Na het verschijnen van het tweede nummer telt het blad
reeds 200 abonné's, welk aantal voortdurend stijgt en, wat
de hoofdzaak is, de belangstelling voor Theosofie onder de
Javanen blijkt zeer groot, o.a. zal te Solo (in de Vorstenl~nden)
spoedig een centrum gevormd worden. De heer Benjam1l1s
twijfelt er niet aan dat dit maandblad een "Réveil voor onze
Javanen" zal zijn.

BUITENLAND.
Duitschland. De Heer Dr. R. Steiner, algem. Sekr. der
Duitsche Afdeeling, heeft on langs een tournée gemaakt door
Zwitserland en Zuid-Duitschland, ter verspreiding van Theosofische denkbeelden. Hij hield openbare voordrach ten te St.
Gallen, Zürich, Basel, Freiburg i/ B., Stuttgart, Neurenberg,
Heidelberg, Frankfort, Cassel en Weirnar, terwijl tevens bijeenkomsten werden gehouden, waar de I-leer Steiner gelegenheid
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gaf tot het stellen van vragen. Reeds is als zichtbaar gevolg
van deze tournée een nieuwe Loge gevormd, te Freiburg i/B.

Skandinavië. Ook in verschillende deelen van Skandinavië
werden krachtige pogingen gedaan tot het opwekken van
belangstelling in de Theosofie; de president van de Loge te
Kopenhagen ondernam een uitgebreide tocht door Denemarken,
waar hij in tien steden lezingen gaf; te Aarhuus (Jutland)
ontstond een nieuwe Loge. Intusschen werkte een der andere
Skandinavische leden in het verre Noorden, waar in verscheidene steden voordrachten gehouden werden.
Gravin Wachtmeister, die een gedeelte van den zomer in
Dalecarlië had doorgebracht, bezocht later Götb eborg, Lllnd
en Kopenhagen. In de laatste dagen van October was zij voor
eenige dagen te Chicago, op weg naar Californië, waar zij
den winter zal doorbrengen om tijdelijk de zoo noodige rust
te nemen na de vele jaren van hard werken voor de Theosofische Vereeniging.
Amerika. Bij gelegenheid van de 1ge jaarlijksche Conventie
van de Amerikaanschc Afdeeling, welke gehouden werd te
Chicago, den 17 e » en I sen September, werd als blijk van groote
waardeering een getuigschrift aangeboden aan den Heer Alex.
Fullerton, daar hij gedurende tien jaren de Afdeeling met onvermoeibare kracht gediend had in zijn ambt van Algemeen
Sekretaris; dit getuigschrift bevat zijn portret, ben eve ns uittreksels uit zijn geschriften en was het geschenk van een der
leden van de Chicago-Loge.
In zijn jaarverslag gaat de Algemeen-Sekretar is na, hoe de
toestand van de Amerikaansche Afdeeling in de laatste tien
jaren veranderd is; en het is misschien niet onbelangrijk, iets
van zijn opmerkingen hier te vermelden, daar zij waar blijven
ook voor andere land en .
In de afgeloopen tien jaren werden in Amerika honderd
negen nieuwe Loges gevormd, en op het oogenblik zijn er
van die en van de veertien welke in 1895 reeds bestonden,
slechts negen en zestig Loges overgebleven. De Heer Fullerton heeft zich afgevraagd, welke de oorzaak kon geweest
zijn van het tenietgaan van de uitgevallen vier en vijftig Loges,
en toen hem bij zijn onderzoek bleek dat in bijna alle gevallen
niet zwakheid, doch onverschilligheid de oorzaak was, kwam
hij tot de overtuiging dat cle grootste schuld te vinden was
in het te vroeg vormen van de Loges. Het bleek dat in vele
dier ongelukkige Loges totaal geen kracht aanwezig was, en
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dat de leden geen flauw begrip hadden van hun plichten
als Loge-leden; er werden geen bijeenkomsten gehouden, zelfs
de zakelijke plichten werden verwaarloosd en niemand was
er degelijk op de hoogte van de Theosofis che leeringen.
De geschiedenis van de Afdeeling heeft ten duidelijkste
bewezen dat twee voorwaarden noodzakelijk zijn voor het
welslagen eener Loge: ten eerste, dat de oprichters van de
Loge ernstige bestudeerders van de Theosofie zijn; teJl t7CJeedc,
dat er één lid zal zijn, krachtig genoeg om als leider te kunnen
optreden.
Daar, waar all en evenzeer beginnelingen zijn in deze filosofie
en even weinig optredend en uitvoerend talent ' hebben, is er
niet veel kans dat de Loge slagen zal; zij is dan als een
schip zonder kapitein om het te besturen. Dan ontstaan vaagheid, doelloosheid, een gevoel van verspilden tijd; en eindelijk
volgen onve rschilligheid, gebrek aan warmte en belangstelling,
oneenigheid en ontbinding. Om die reden is het, dat voortdurend door den Algem.-Sekretaris de dringenden raad wordt,
gegeven, dat men zich zal bepalen tot het vormen van een
ernstige studieidasse, zoo lang aan bovengenoemde eischen niet
voldaan is; hiermede wordt een drievoudig gunstig resultaat
bereikt: het gaat oppervlakkigheid en onverschilligheid tegen,
bevordert een verstandelijk en degelijk begrip van de voornaamste leeringen der Theosofie, en bereidt bovendien cle
leden vóór om zich later gemakkelijk en op juiste wijze te
kunnen uitdrukken, hetgeen voor hen bij het geven van voordrachten of openbare lezingen zeer belangrijk is. Zoo is dan
een tijdelijk uitstel, dat welslagen belooft, beter dan het
maken van haast, waardoor mislukken moet volgen.

pathie, helderziendheid, cnz., bestaat. Bij het schrijven van
dergelijke artikels, wordt meestal het woord "Theosofie" stelselmatig vermeden, waar het tegenstand zou kunnen verwekken, maar ondertusschen beginnen haar denkbeelden ingang
te vinden, zij het dan ook onder andere benamingen.

De zoogenaamde "Post-Conventional"-bijeenkomsten schijnen
dit jaar bijzonder goed geslaagd te zijn; ook hier werd aangedrongen op meer grondige studie en op het richten van
meer aandacht aan de vorming van de leden zelf dan aan
het openbare werk.
Belangrijk is het verslag dat ons gegeven wordt van het
Pers-Comité, dat ten doel heeft, de Theosofie meer toegang
tot de pers te verschaffen. Door het inzenden van uittreksels
uit de geschriften der leidende Theosofen, en het schrijven
van oorspronkelijke artikels voor de dagbladen, hoopt het
Comité langzamerhand de belangstelling en de vraag van het
publiek naar Theosofisch nieuws op te wekken. Het schijnt
dat reeds een bijzondere vraag naar verhalen van mystieke
neiging en artikels over onderwerpen als mesmerisme, tele-

Den tienden September had te Vancouver de eerste halfjaarlijksche conventie plaats van de Northern Pacific Coast
Federation, welke thans vijf Loges telt, met een zesde in het
vooruitzicht. Vooral de Loge te Victoria heeft in den aanvang van het jaar veel hulp vereischt, terwijl later de meeste
aandacht geconcentreerd werd op de tent van de Lewis en
Clark-Tentoonste lling.
Het was een eigenaardig denkbeeld van eenige leden om
bij gelegenheid van die tentoonstellin g een tent op te richten
voor de verspreiding van . literatuur, terwijl tevens onderwijs
werd gegeven aan belangstellenden; uit alle deelen van Amerika stroomden de bezoekers toe, en menig zaadje is gestrooid bij de meest uiteenloopende menschen, hetgeen des
te gemakkelijker werd, daar zij b~ina zonder uitzondering
welwillend gestemd waren tegenover de verkondigers van de
Theosofische ideeën.

Nieuw=Zeeland. Nieuw-Zeeland dat on langs bevoorrecht
werd door een lang bezoek van den Heer Lcadbeater, telt thans
acht Loges, terwijl een negende in wording is. De H. P. B.
Loge, gevestigd in het huis van de Afdeel ing, is hoewel de
jongste, de voornaamste der Loges; eén van haar belangrijkste werkzaamheden bestaat in ecn klasse tot vorming van
openbare sprekers.
De hepr Leadbcater is op het oogcnblik in Ceylon en zal
van daar naar Indië gaan. Tot half Maart a.s. moeten alle
brieven aan hem geadresseerd worden c. o. Mrs. Besant,
Benares City, British India.
Wij vernemen uit een partilmlieren brief dat Mevr. Besant
veilig te Benares is aangekomen,. en de schrijver spreekt de
hoop uit, dat zij spoedig volkomen hersteld zal zijn van de
overmatige inspanning van haar werk in Europa.

OVERZICHT VAN TIJDSCHRIFTEN.
UIT OOST EN WEST.
Bij alles waarop zich de lezers van de Tlteosofisclte Bewegillg
in het laatste December-nummer verheugd hebben van te
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zullen krijgen stond ook op hun verlanglijstje een kort overzicht van d en inhoud van buitenlandsche Theosofisch e tijdschriften. Nu komen enkele tijdschriften zelden in , sommige
andere worden zeer ongeregeld toegezonden, wat wel jammer
is maar misschien toch ten goede komt aan de weinige plaatsn;imte, well~e dit artikeltje in mag nemen, bovendien, en dat
is eenigszins eer! bezwaar, mag de opsomming vooral niet
droog zijn, want al slaat alles wat af te dingen viel op ons
maandblad en hetgeen hierover in 't D ecember-nummer voor
kwam, nu juist niet op deze zaak, toch, wil de inhoud een
wat lev endi ger, smakelijker en tevens wetenschappelijker aanzicht krijgen , dan moet elk onderdeeltje er zeker het zijne
toe bijbrengen. Maar hoe wil nu wetenschappelijk, levendig
en smakelijk met elkaar samengaan ?
W el is het te betreuren dat ni et alle leden onzer afdeel ing
op T/teosop/tia geabonneerd zijn, zij zouden zeker een veel
vollediger en beter inzicht krijgen in al wat op Th eosofisch
gebied buiten ons land voorvalt. Hopende nu maar dat zij de
onvolledigheid dezer opsomming in zullen zien, zal ik hen de
titels der mooiste en interessantste onderwerpen, ook uit het
Theosofisch Maandblad voor Ned . Indië voorl eggen en er zoo
weini g mogelijk bij vertellen ; wi e weet wat dit uitwerkt!
Tlte Tlzeosopltical Cleaner van October, die in Bombay uitkomt onder redactie van Bahman P. Wadia, bevat een voordracht door hem in de Blavatsky Loge aldaar gehouden: "de
Theosofische Vereeni ging en haar Boodschap", waarin hij
o.a . zegt dat hij die zich Theosoof noemt niet enkel volstaan
kan met lid van de Vereen igi ng te zijn, maar iemand behoort
te wezen die vas t besloten het pad der Waarheid opgaat, zijn
eigen stoffelijke, zede lijke, verstandelijke en gees telijke ontwikkeling ter hand neemt, ten ei nde zich in den dienst van
de geheele menschheid te stellen en die den waren geest
van zelfopoffering en algemeene broederschap bezit; verder
zegt hij dat de Wijsheidsgodsdienst zoo oud is als de wereld,
dat zij nooit nagelaten heeft haar invloed in den loop der
tijden uit te oefenen, dat er in 't verleden occulte genootschappen bestonden, zooals die in 't oude Indi ë, Tibet, Perzië,
E gypte enz., dat der Rozekruisers in de Middeleeuwen, en
dat er steeds een nimmer eindigende kete n is geweest, waarvan de sch akels gevormd werden door mannen als ~Iato,
Pythagoras en zoo ook de oudere broeders der menschheld, de
Buddha, de Christus en eindelijk - di e natuurlijk niet met
den laatsten gelijk te stellen is - H. P. Blavatsky, allen
werkend aan dat reusachtig bolwerk, d e Algemeene Broederschap.

Dit zelfde nummer bevat : "Theosofie en de Moderne
Wetenschap" van G. E. Slltcliffe waari n o.a. de duur der
verschillende Juga's wordt aangegeven.
In de Tlteosop/zist (Engelsch-Indië) onder redact ie van H. S.
Olcott komen in 't nummer van September voor "Enkele
misvattingen over R eïncarnatie" doo r Edward E. Long; "Theosofische Harmoni eën: overeenkomsten tusschen Hindoeïsme,
Boeddhisme en Christendom" door Henry Gordün en "De
Eenheid der Godsdiensten", door A lexander W. Goodrich, in
welk stukje gezegd wordt dat, daar alle godsdiensten voortkomen uit de zelfde bron, in de toekomst - evenals in 't
verleden plaats vond - nieuwe fragmen ten van geestelijke
wijsh eid door Goddelijk e Boodschappers aan de menschheid
gegeven zullen worden, zoodra deze ver genoeg gevorderd
zal zijn om er behoefte aan te hebben; en voorts nog "Het
Doel waarnaar de mensch streeft" door Agnes C. Davidson.
TheosoplzJI in India (Prasnottara) van October bevat: "Toewijding, de veiligheidsklep van het kwaad in de evolutie",
door Seeker. In 't kort weergegeven zegt schrijver dat het
kwaad altijd heeft bestaan en steeds zal blijven bestaan .
Elk menschenras kenmerkte zich door een bijzondere uiting
van het kwaad. maar nooit had de geschiedenis een voorbeeld aan te wijzen waarin het blijvend over het goede triumfeerde, en omdat het kwaad er is, blijft er een waarborg
dat op den achtergrond steeds de onsterfelijke goedheid
Gods staat.
De New-Zeala1ld Tlzeos. l/;[ag-azille bevat in de Septemberaflevering "Theosofie en Wetenschap", door W. T. Mettler;
"Een geva l van Xenoglossy", d. i. een op abnormale wij ze
verkregen kenni s van vreemde talen, door C. W. Leadbeater;
"Lem uria het tehuis van het eerste menschenras", door Marion
Judson met vervolg en slot in 't October ' nummer; en in dat
van November "Het vraagstuk van goed en kwaad" door de
zelfde, en dan nog "Gedachten ov er T heosofie" door Kabel'
Harrison .
H et Tlzeosojisc/t Maandblad voor Ned. llldié heeft in 't
October nummer "Het voorspell en der Toekomst" door W. de T.
De R C"lJUC T/zéosoplu'quc Frallçaise van September en October geeft een artikel "Over den vrijen wil" door JuJi ette Hervy,
en in de October en November aflevering "Het bovenbewuste
wezen". Dit is een ko rt verslag en een warme aanbeveling
van een werk van Dr. G. Geley, getiteld: "Essai de Synthèse
explicative des phenomènes obscurs de la physiologie normale
et anormale".
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Dr. Pascal die er ons een blik in wil laten slaan zegt o.a.
dat de moderne zielkunde zelden een werk heeft zien ververschijnen dat zoo beknopt, zoo volledig, zoo leerzaam en
met zulk een ernst bewerkt is. Het levert een sterk bewijs
voor het voortbestaan na den dood van den warell mensch,
en geeft de natuur en den aard van dat wezen, de mensch,
weer. Het werk heeft ter onderscheiding van dat van F. Myers
een groote verdienste, namelijk deze: het onderscheidt een
bovenbewustzijn en een onderbewustzijn. 's Schrijvers uitgangspunt is, dat de methode der wetenschappelijke wijsbegeerte
gebaseerd moet zUn op positieve kennis, en in geen geval
van de wetenschappelijke methode af mag wijken. Wil zij
van het bekende naar het onbekende overgaan dan moet zij
volkomen beredeneerd te werk gaan, en niet aarzelen om een
hypothese die onhoudbaar is gebleken, te laten varen zood ra
deze in strijd blUkt te zijn met een erkend feit.
Luczfer-G1losis (Duitschland), waarvan Dr. Rudolf Steiner
redacteur is, bevat in de Augustus-aflevering o. á. een niet
onJerteekende bijdrage ovet: "Theosofie, Zedelijkheid en
Gezondheid" .
In Tltt' Tlteosoplzical Rl>t/lew van November vinden we
"Noodlot en vrije wil", door Evan J. Cuthbertson; "Broederschap, meestal verkeerd begrepen", door A. R. 0.; en in de
Decemberaflevering: "De Ontwikkeliug van het verstand bij
iemand die zien noch hooren kan", door prof. G. Ferreri; en
een verzoek van den heer G. R. S. Mead aan zijn medewerkers over de geheeIe wereld om hem te helpen bij het
verzamelen van al wat betrekking heeft op de leer der
Reïnkar'natie in de werken der Kerkvaders en verder in alle
mogelijke geschriften die hen onder de oogen mogen komen.
Vertaald komt dit stukje in 't December-nummer van Tlteosoplzia voor.

INGEZONDEN STUKKEN.
De Redactie ruime mij een bescheiden plaatsje in naar aanleiding van het hoofdartikel "Samenwerking" in het laatste
nummer.
Het kwam mij voor, dat sommige gezegden hierin aanleiding
zullen geven, dat verschillenden van onze leden, hierdoor zich
op onbillijke wijze vinden toegesproken.
Wanneer eenige leden zich wenden tot de officiëele en
officieuse uitvoerders in het vereenigingswerk, wijzende op
verschillende dingen, die zij beter anders achten te kunnen
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worden gedaan of op sommige volgens hen ongewenschte toestanden in de vereeniging, is dan daarom op hen van toepassing, hetgeen in bedoeld artikel hen is toegevoegd? Ik ben
er zeer zeker van overtuigd, dat dit lang niet altijd het geval
zal zijn.
Wat dergelijke leden kunnen verwachten is, wanneer niet
erkend wordt, wat zij meenden aan te toonen, een zakelUke,
onpersoonlUke, kritische, weerlegging.
vVant het komt mij voor en ongetwijfeld niet mij alleen,
dat zelfs gesteld het geval dat enkele van die kritiseerende
leden geacht konden worden zich eens geheel te onttrekken
aan elk denkbaar werk voor de theos. beweging, dat dit dan
nog geen reden zou zijn een eerlijke kritiek te ignoreeren.
Maar zal Jit dikwijls voorkomen? Is het niet moeielijk om
iemand's arbeid objectief te beoordeelen? Die arbeid kan wel
eens van geheel anderen aard zijn zoodat geen medelid hem
daar openlijk aan 't werk kan zien op zijn terrein, want zooals
A. Besant zegt in haar open brief aangaande "het theosofisch
leven": het terrein van theosofisch werk ligt overal om ons
heen. Zou nu zelfs een dergelUk lid niet mogen aankomen
met kritische beschouwingen aangaande het uiterlijk werk van
de vereeniging, waarvan hij zelf lid is, ik zou zeggen, zou het
niet zijn plicht zijn dit te doen?
AI zal het soms arbeid van personen betreffen, daarom
behoeft zijn beschouwing nog niet als krenkend voor die personen te worden opgevat, en kan het er ten eenenmalc niet
toe doen of die personen allicht hun maatschappelijke positie
voor het werk der vereeniging hebben opgegeven.
Immers dit laatste is geheel een zaak voor hen zelven,
waaromtrent zij eerder zullen benijd worden dan beklaagd, en
in geen geval kan het een soort onaantastbaarheid van hun
werk met zich brengen.
Ik hoop dat mijn toelichting zijn doel mag hebben bereikt
opdat door de generaliseering in bedoeld artikel niet bij voortduring foutieve gevolgtrekkingen zullen worden gemaakt, wat
zeer zeker niet in 't belang van ons theosofisch werk kan zijn
en zeer zeker hoop ik dat deze regelen met de ernstige welwillendheid zullen worden ontvangen op welke ik vermeen
dat zij kunnen aanspraak maken.
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