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OFFICIEEL GEDEELTE. .
KRITIEK.
De Theosofische Vereeniging omvat door haar verschillende
doeleinden, in haar wijden kring een ieder die zich tot een
dier doeleinden voelt aangetrokken en neemt hen allen gelijkelijk als hare leden aan, daar zij geen dogma, geen geloofsbelijdenis, geen gelofte voor de toetreding verlangt, doch
slechts als cisch stelt dat men jegens anderen deze lfde verdraagzaamheid in acht zal nemen welke men voor zichzelf
verlangt en dat men Broederschap erkent· als het ideaal
zijner levensbeschouwing.
Hoewel dat ideaal dus één is, spreekt het vanzelf dat er
over de verwezenlijking daarvan uiteenloopende meeningen
zull en bestaan en dat vele der leden op verschillende punten
verschillende inzichten zullen hebben.
Een blijk hielTan is de kritiek die de heer Redelé uitoefent
op de P. C. Meuleman-Stichting en haar werk. Daar het de
bedoeling van dit blad is open te staan voor de leden onzer
Afdeeling die daardoor voeling met. elkaar kunnen houden en
de gemeenschappelijke belangen kunnen bespreken, wordt
hierachter het stuk van den heer Redelé geplaatst met het
antwoord van het bestuur der Stichting.
Aangezien echter de heer Redelé zijn aanval gedeeltelijk
richt tegen die Stichting maar ook gedeeltelijk tegen het
bestuur der Nederlandsche Afdeeling T. V., wenschte ik
over dat punt ' nog een en ander te zeggen met betrekking
tot het doel onzer Vereeniging en de wijze waarop zij tot
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dusverre beheerd is geworden. Het doel waarvoor de Theosofische Vereeniging gesticht werd, is een lichaam te vormen
waardoor de geestelijke kracht die de oprichting van dat
lichaam veroorzaakte, zich zou kunnen uiten. Dat geestelijk
levm is dus de hoofdzaak, het doel; het lichaam moet zóó
samengesteld zijn dat het leven zich daardoor op de beste
wijze kan uiten. Hoewel dus het lichaam, bestaande op dit
gebied, moet gevormd zijn naar de eischen van dat gebied
moet het in de eerste plaats dienstbaar en ondergeschikt
blijven aan den bezielenden geest, zal het doel waarvoor het
gevormd werd niet verloren gaan.
T engevolge hiervan verschilt de Theosofische Vereeniging
voor immer van alle andere vereenigingen die louter stoffelijke doeleinden beoogen, ja, moet dat meer en meer doen
naarmate de geest die den vorm bezielt, meer en meer uitdrukking verkrijgt.
Wanneer nu aan het bestuur van dat lichaam verweten wordt
dat het de Vereeniging beheert op een wijze die niet met
den tijdgeest meegaat, dan berust bij de leden de macht van
dat gevoelen te doen blijken op de Jaarvergadering en indien
de meerderheid van de leden dat gevoelen deelt dus dat
bestuur te veranderen. De leden kiezen hun bestuu'r zelf en
wanneer de leden zich bijtijds van die verantwoordelijkheid
bewust zijn, kan het gevaar niet ontstaan dat de heer Redelé
voorziet, dat buiten de autokratisch voelende voormannen in
de Vereeniging slechts plaats zou zijn voor onzelfstandigen
en zwakken van· geest.
De Algememe Sekretaris.

ruim dat daar alles ondergebracht kan worden, waarvan het
natuurlijk gevolg zal zijn, dat wanneer de Stichting de uitbreid ing zal aannemen als door U gewenscht, zij de Ned. Afdeeling
der Th. Vereeniging zal overheerschen; die Afdeeling zal alsdan
worden beheerscht door een Bestuur van een vijftal leden.
Duidelijk wordt dit vooral wanneer men nadenkend naleest
de toelichting en de Artikelen 4 en 5 der Statuten, welke
een scherp licht werpen op den geest waarin de Th. Vereeniging ten onzent wordt geleid en welke geheel in strijd
is met de richting van openbaarheid waarin de ontwikkeling
van dezen tijd zich beweegt. Ter verduideling het navolgende: Op elk gebied betoogt U de wenschelijkheid om medezeggingsschap aan de leden te onthouden.
Op geestelijk gebied omdat zij het "nog .niet zoo ver hebben gebracht" en op ' stoffe lijk gebied .. omdat de leden
daar wel competent zijn te achten, en "gaarne hun steentje
in het algemeen belang bijbrengen".
Wie het begrijpe zegge het!
En om alles nog erger te maken, tracht men de zaak goed
te praten door de bewering dat zoodoende het wederkeerig
vertrouwen wordt gesterkt, dáár waar · het eenerzijds, van
Uwen kant is opgezegd.
U vreest toch dat van zelfstandige mede-arbeid aan de zaak
waarvoor wij staan, "disharmonie en verwijdering" het gevolg
zal zijn.
Wat een wantrouwen in de leden der Theosofische Vereeniging die door U elders worden betiteld met den naam
van "Zusters en Broeders". Uw handelwijze komt feitelijk
hierop neer, dat het bestuur zegt "Wij weten en zullen beslissen, en gij leden hebt te zwijgen, te betalen en toe te
zien". En om nu goed duidelijk te maken dat reactionairen
wind in de zeilen blaast, komen nu nog de Artikelen 4 en 5
der Statuten, met aanwijzing van bestuursleden vOor het leven
en met de bepaling van zelfaanvulling van het bestuur; bepalingen die terugvoeren tot de kinderjaren van het organisatieleven. Van verantwoording tegenover bij dragers door het
bestuur, van het opmaken en publiceer en van een jaarlijksche
balans, van de rechten van hen, die bijdragen storten enz.
geen woord. Men mag dus gelden afdragen onder dankbaar
opzien naar de beheerders.
De Stichting moet feitelijk nog gesticht worden; met
het fonds van f 1000, het maken der statuten enz. heeft
men alleen het initiatief genomen tot de Stichting, welke
men hoopt dat groote kapitalen zal krijgen te beheeren
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BINNENLAND.
DE P. C. MEULEMAN-STICHTING.
In overeenstemming met hetgeen in het Officieel Gedeelte
is gezegd, plaatsen wij hieronder een schrijven door den heer
Redelé te Utrecht aan het bestuur der Stichting gericht, mf~t
het antwoord van dat bestuur.

Brief van den !zeer Redelé.
Naar aanleiding van de schrifturen van U ontvangen en
handelende over de P. C. Meuleman Stichting, heb ik de eer
U de navolgende bezwaren te doen kennen, welke tegen een
en ander bij mij zijn gerezen.
De omschrijving van den werkkring van de P. C. M. Stichting, zooals die is gegeven in Artikel 3 der Statuten is zoo
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o. m. bijeen te brengen, door periodieke bijdragen van led en.
Alvorens zulke definitieve stappen te doen als thans geschied zijn, had men het gevoelen en de zienswijze der leden,
eventueele betalers, behooren in te winnen, en gemeenschappelijk de statuten moeten vaststellen; thans dragen opzet en
uitwerking een te eigendunkelijk en eenzijdig karakter om
veler instemming te kunnen wegdragen.
De ·finatieele zijde van het vraagstuk is niet zonder bedenking.
Het vastleggen van f 125,000 in een gebouw lijkt mij niet
het hoogst noodige, noch het meest gewenschte, integendeel!
Wil men de Theosofische propaganda krachtig steunen,
dan is in de allereerste plaats noodig de aanstelling van hoogleeraren aan een 2 tal Universiteiten, hetgeen slechts een
jaarlijke onkosten zal meebrengen van f 6000 en waartoe de
nieuwe Hooger Onderwijswet de mogelijkheid heeft geopend.
Men komt zoo in aanraking met de wetenschappelijke wereld
en met het jongere nog te vormen intellectueele gedeelte
der natie, 't welk men moet weten te winnen, wil een nieuwe
wereldbeschouwing voldoende levenskracht worden toegevoerd.
De Theosofie is nu in de gelegenheid op de meest gewens eh te en vruchtbare plaats haar superioriteit te bewijzen
boven andere stelsels van were ldbeschouwing, Of zij zal, tot
zich zelf inkeerende, moeten erkennen, dat zij in hare woordvoerders nog niet de noodige geschiktheid bezit om in het
strijdperk van ernstige gedachtenwisseling te treden.
Als middel om in deze alsdan het gewenschte te bereiken,
zal zij aan meerdere leden, door natuurlijke begaafdheid hiertoe geschikt, de gelegenheid moeten openen tot een universitaire opleiding o.m. in Wijsbegeerte, Godgeleerdheid, Oude
talen en Letteren, onder ernstige voortzetting van eigen
Theosofische studiën.
Lukt Uw plan, dan zijn de finantieele krachten zoodanig
gebonden, dat uitslaan der vleugels in andere richting voor
vele komende jaren onmogelijk is. U vraagt toch niet minder
dan een jaarlijksche bijdrage van f 10,000, terwijl de contributie en de vrijwillige giften in 1904 voor al de leden hebben
bedragen rond f 4400. U wilt de leden dus thans bovendien
met een 2 1/ 2 grooter bedrag opnieuw belasten.
Moet het geheel niet den indruk maken van werk te zijn
van transcendente idealisten, die verkeeren in een wereld
van bloote mogelijkheden, zonder ernstig te hebben nagedacht
of die mogelijkheden kans hebben ooit realiteit te worden?
Mij lijkt het gansche plan, tenzij U gegrond uitzicht hebt
op groote legaten, gansch hersenschimmig.

Is het financieele exposé wel juist?
Het nieuw te stichten gebouw zal toch ook zeker wel
inkomsten hebben, woninghuur, zaalhuur enz, en door de
Stichting zullen thans noodzakelijke uitgaven vrijkomen, dunkt
mij. Het kan toch niet in de bedoel ing liggen, het gehcele
gebouw gratis in gebruik te geven. Amsterdam zoude alsdan
leven op kosten van de buitenwonende Theosofen, die vaak
moeite hebben eigen noodige uitgaven te bestrijden, bovendien is zulks tegen elk gezond financieel beheer.
.
Elk gebruik van het nieuw gebouw zal in redelijkheid
moeten worden vergoed, welke inkomsten zullen moeten
dienen, tot bestrijding van de kosten van bouwen gebruik;
alleen het alsdan te kort komende zal behoeven te worden
aangevuld.
Welk onderpand wordt aan de obligatieleening toegekend?
Het gebouw c. a. of wil men de mogelijkheid openlaten daar
eventueel een hypotheek op te nemen? Meer gegevens ten
deze zijn gewe'1scht!
Het doel door U beoogd met de P. C. M. Stichting, n.l.
om niet dezelfde personen te belasten met de geestelijke
leiding en de financieele aangelegenheden van het Theosofische
werk, wordt niet bereikt, daar in hoofdzaak dezelfde personen
de voormannen zijn op beide gebieden.
U bereikt alleen dit, dat U in de toekomst groote kapitalen
zult kunnen beheeren zonder eenige verantwoording aan de
bij dragers. Een s lecht financieel beginsel.
De scheiding die in de toelichting voortdurend wordt gemaakt tusschen geest en vorm, geestf'lijk leven en stoffelijk
voertuig kan ik niet onderschrijven en is bovendien geheel
onwijsgee rig. Geen leven zonder vorm, en geen vorm zonder
leven elk leven om tot volle uiting te komen behoeft een hem
passenden vorm, en elke vorm behoeft, om zoo nuttig mogelijk
te zijn, een met haar in overeenstemming zijnd leven. Zij zijn
ongescheiden onderscheiden, en waar men nu kunstmatig een
scheiding tot stand brengt, doet men beide afbreuk, verminkt
men ' beide, geen van beiden kan nu een zoo groot mogelijk
nuttig effect sorteeren. Waar men hier het voertuig, d. i. de
financiën wil scheiden van het leven, d. i. van de geestelijk te ve rrichten arbeid, daar legt men de laatste aan banden van de eerste. Gaat het plan der Stichting in vollen
omvang door, dan behoeff de Afdeeling bij haren arbeid vóór
alles de financiëele steun der P. C. M. Stichting, d. i. zij
geeft eigen leiding uit handen.
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Dat men bij zuiver geestelijke arbeid niet gaarne financiecic
beslommeringen heeft, wordt toegegeven, maar tusschen het
ondervangen van dit bezwaar en Uw plan, het onder curateele
stellen van cle Afdeeling, is nog een breeden middenweg.

aanvankelijke bespreking plaats had, groeide langzamerhand
het plan der Stichting en toen daartoe besloten was, werden uit het midden der aanwezigen een 5-tal leden gekozen
als haar bestuur. Hieronder behoorden in de eerste plaats
natuurlijk de twee voornaamste werkers in onze beweging die,
tezamen met onze groote voorgangster, wier naam aan de
Stichting gegeven werd, aan d e beweging hier te lande den
grootsten stoot gaven. Als derde bestuurslid kwam van zelf
de ontwerper van het hier bovengenoemde plan in aanmerking,
terwijl de beide overigen een rechtsgeleerde en een financier
waren die door hun toewijding aan de Theosofische beweging
en door het feit dat zij lust en tijd hadden zich aan deze
taak te wijden tot sekretaris en penningmeester werden benoemd.
Men ziet hi e ruit dat de Stichting niet is voortgekomen
uit de Nederlandsche Afdeeling maar uit een willekeurige
groep menschen, die een bepaald doel op bet oog hebben
en daarvoor de vrijwillige medewerking en het vertrouwen
der leden vragen.
Als geheel onafhankelijk lichaam dus wat betreft de Theosofische Vereeniging en alleen ten doel hebbende die te steunen
waar zij kan, bestaat er dus geen gevaar dat de Stichting ooit
de Theosofische Vereeniging zal overheerschen. Zij kan hare
hulp en diensten aanbieden en de Vereeniging kan die aann.emen of verwerpen naar gelang dat wenschelijk geacht wordt.
Een Stichting bes taat op het oogenblik dat de akte van
oprichting is gepasseerd en IS van dat oogenblik af rechtsen handelingsbevoegd.
Hoewel het nu gebruikelijk is dat een Stichting reeds in den
aanvang in het bezit is van een grondkapitaal in overeenstemming met haar doel, volgt daaruit nog n,i et dat, wanneer
die som nog niet aanwezig is, de Stichting niet gevormd is.
Trouwens uit de rente van haar tegenwoordig kapitaal zou
zij alreeds aan de klein ere, bescheiden doeleinden die zij
zich voorstelt kunnen voldoen, zooals bijvoorbeeld door het
steunen der Theosofische propaganda.
Daar er gegronde hoop bestaat dat dit kapitaal zich zeer
zal uitbreiden door toegezegde schenkingen en door erflatingen,
heeft de Stichting in het gebruik dier gelden reeds voorzien
door hare statuten. Alleen om met haar grootere plannen,
n.l. het oprichten van een gebouw reeds nu een aanvang te
kunnen maken, wendt zij zich tot de leden der Theosofische
Vereeniging om hunne vrijwzlHge medewerking. En dermate
groot is het vertrouwen dat de Stichting in die leden

Het heeft mij, zoolang ik lid ben van de' Th. Ver. toegeschenen dat de richting waarin de voormannen der b eweging
sturen, eene gansch verkeerde is, zij varen op het autocratisch .beginsel als kompas, thans duidelijker dan ooit aan het
licht gekomen, terwijl de ontwikkeling der tijden zich in
democratischen zin beweegt.
Dit zeilen op verkeerd kompas zal de ondergang van gansch
de beweging zijn, ja, is oorzaak, dat men m. i. bezig is te
stranden, want noodwendig is hiervan het gevolg dat buiten
de autocratisch voelende voormannen slechts voor onzelfstandigen en zwakken van geest p laats in de Vereeniging zal zijn.
Meermalen heb ik op bevoegde plaats van dit gevoelen doen
blijken, en opdat van mij niet zal kunnen worden getuigd
geen alarm te hebben geslagen toen het nog tijd was den
steven te wenden, heb ik gemeend U dit schrijven te moeten
doen toekomen.
Het behoeft verder geen betoog dat ik in geenerlei opzicht
zal deelnemen aan de P. C. M. Stichting, ja, dat ik haar volkomen niet slagen een noodzakelijke voorwaarde vind voor
keering van verval aan en voor verdere bloei van onze Afdeeling.
Ik geef U in overweging dit schrijven te publiceeren in een
der Theosofische periodieken, om ook andere leden in de gelegenheid te stellen niet alléén het vóór, maar ook het tegen
van U we plannen te vernemen.
Alleen dan kunnen belanghebbenden zich een juist oordeel
vormen.

Antwoord van /zet Bestuur der P. C. Mellie1llan
Stic/zting op boveustaandeu brief.
Voor dat wij de punten uit den brief van den heer Redelé
één voor één beantwoorden wenschen we een oogenblik stil
te staan bij den oorsprong der Stichting, hare vorming en
haar doel.
De Stichting dankt haar ontstaan aan een kleinen groep
menschen (leden der Theosofische Vereeniging) die het plan
hadden opgevat aan die Vereeniging een gebouw te schenken
voor hare werkzaamheden. Uit een vergadering waarop de
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stelt dat zij eenvoudig op hunne toezegging de geheele moreele
verantwoordelijkheid van de uitvoering op zich neemt.
Het volgende punt, de eventueele overheersching van de
Afdeeling door de stichting is reeds besproken en wij komen
dus nu aan de wenschelijkhcid door den heer Redelé betoogd
om een hoogleeraar aan te stellen aan een tweetal universiteiten. Het is de meening van het bestuur, dat de tijden
daarvoor nog niet rijp zijn en dat dus pas veel later de
mogelijke wenschelijkheid zou moeten worden besproken. Hetzelfde is het geval met het plan veelbelovende geestelijk aangelegde jongelieden die zelf niet in gunstige omstandigheden
verkeeren, in de gelegenheid te stellcn een universitaire opleiding te genieten. Ook daarvoor acht het bestuur het oogcnblik nog ni et gekomen.
De bemerking van den heer Redelé dat door een bijdrage
van 10.000 guldcn te vragen de leden jaarlijks opnieuw met
een 2.5 maal grooter bedrag belast word~n is niet juist daar
door de bijdragen voor het nieuwe gebouw die voor het thans
bestaande natuurlijk vervallen.
De heer ' Redelé vraagt of het finantieel exposé wel juist
is? Als het op een exposé te zijn aanspraak maakte dan zeer •
zeker niet, maar het bestuur heeft zich niet voorgesteld reeds
een exposé te geven. Het is alleen een globale schatting voor
kapitaal en een berekening om de daarvoor benoodigde ren te
bijeen te krijgen. Blijken er groote baten te zijn dan kan de
aflossing zooveel te eerder geschieden. De voorwaarden voor
de eventueel te sluiten Obligatie-leening kunnen pas worden
vastgesteld wann eer de · rente verzekerd is en zullen alsdan
worden medegedeeld.
Dat leven en vorm zich op dit gebied nooit gescheiden
kunnen openbaren zijn wij geheel met den heer R edelé een s,
alleen deelen we niet zijn omschrijving van den vorm. Hij
ziet in dien vorm alleen de finantiën, en wij b eschouwen di e
als een onderdeel van het b eheer van dien vorm.
W ij noem en den Vorm: de Nederlandsche Afdeeling samengesteld uit hare Loges die op haar beurt weer uit de lede n
b estaan, evenals een menschelijk lichaam is samengesteld uit
de verschillende krachtsmiddelpunten die op hun beurt uit
cell en zijn opgebouwd.
Wij noemen het Leven: de ééne geestelijke kracht die door
het geheele lichaam stroomt en de verschillende onderdeelen
in staat stelt goed te functioneeren. Dat leven wordt geleid
door de wetten van het geestelijk gebied waarin het wortelt.
De vorm, de Afdeeling dus, wordt geleid door een bestuur
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overeenkomstig de wetten van dit geb ied waarop h et moet
werken. In de handen van dat bestuur berust het beheer van
het lichaam omtrent alle uitingen en dus ook over zijne finantiën. Wat zijn nu de finantiën der Nederlandsche Afdee ling ?
De som die de verplichte contributie vertegenwoordigt welke de
Vereeniging van hare lede n heft en di e gebruikt worden tot
dekking van de noodzakelijke onkosten enz. Die som nu vertegenwoordigt de finantieële draagkracht van de Afdeeling, en
ni et de moge lijke giften of vrijwillige bijdragen die de l ~de n
wellicht beschikbaar willen stellen voor een of ander doel.
Hoe staat nu dus hi ertege nover de P. C. Meuleman-stichting?
Zij wcnscht gc(!nszins tc tred en in hct finantieël .behe er der
Afdeeling en zou dat ook ni et kunnen . Zij wenscht alleen
aan dien vorm, dat lichaam een blijvende woning te verschaffen, een gebouw waarin het zijne werkzilamheden onder
de gunstigste omstandigheden zal kunnen verrichten. Daarvoor vraagt zij den steun der led en in de mee ning dat niemand
bet e r dan de led en zullen kunn en begrijpen hoeveel e r voor
h et welslagen va'n dat werk afhangt van een reine atmosfeer
en een harmonische ' gedachten-in vloed . Dat gebouw zal tot
woonplaats kunn en diencn, als middel punt voor de levende
kracht die er zijn stcmpel op zal drukken en om dat gebouw
te vrijwaren voor he t gevaar dat een eventueele meerderh eid
van stemmen e r met voorbijzien van het geestelijk doel een
andere bcstemming aan zou kunnen geven, is juist de Stichting
tot stand gekomen die geheel onafhankelijk van de Afdeeling
staat en welker besluiten ni et aan stemming onderhevig zijn.
Zeer zeker is de Stichting voor het slagen harer plannen
afhankelijk van de m edewerking der leden van de Theosofische
Verceniging. Maar die medewe rking moet g-clzccl 7 1rijwillig en
met blffdscltap gescilOllkm eh 71olgcllOudm worden, zal de uitvoering der 'plannen beantwoorden aan het geestelijk beginsel
waarvan de Stichting alleen de zichtbare vertegenwoordigster
wenscht te zijn.

LOGEWERK.
AMSTERDAMSCHE LOGE.
Lijst: van Voordrachten.

6 Febr. Goed en Kwaad . .
. . ..
13
" De Mensch . . : , ' . . '. . .
20
"
Vi-ije Wil ' e·n . karnla . . . . .
27
\Vaarom Theosoof? . . . . .
(Openbare 'v oordracht in het

Mevr. J. Spoor.
lVlevr. J. C. Op 't Eynde-Stolp.
F. W. Filarski.
Mevr. M. C. V. Godefroy.
Nutsgebouw.)
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Mevrouw 1\'1. C. V. Gode froy, Secretar esse van de Amsterdam sche Loge,
verzoekt dringend aan de leden bij yerhuizing hun adresv erandering
dIrect op te geven aan haar adres Koninginneweg 89, waardoor haar
veel last en moeite b espaard wordt bij de verzending der officiëele stukken.

Lotuskring.
De Lotu sklassen worden ge regeld gehouden \Voensdagmiddag van
4' /~ tot 5 1/ . uur en Zaterdagmiddag van 4 tot 5 uur onder leidin g van
;\Iev rouw A. M. van der Steen van Ommeren-HaIJo. Deze klass en zijn
toegankelijk voor kind eren van leden. zoowe l als van niet-lede n der T. V.
en men kan zieh daartoe aanmelden bij Mevro uw v. d. Steen van Ommeren, Stephensonstraat 63. Op h et oogenblik m aken 1 [ kindere n deel
uit van den Haagsch en Lotuskring.

ARNHEMSCHE LOGE.
Studieklasse voor leden des Donderdagavo nds ten 8 uur (b ehalve 15
Februari). Onderwerp ; "Gedachtekracht".
.
Vraagavond voor leden, 14 Februari, des avo 8 uur, onder leiding vaa
mej. C. W. Dijkgraaf.
Studieklasse en vraagavond worden gehouden ten huize va n mevr.
van Rhijn, P els Rijckenstraat 14.

Bibliotheek.
D e Bibliothecaris is \ Voensdag 4' /,- 51/, en Zaterdagavond van 7- 8
u ur in het Logegebouw aanwezig om boeken uit te leen en en terug te
ontvangen.
De nieuw e cata logus is bij h em tegen betaling van IS cts. verkrijgbaar.

LOGE "DELFT",
Cursussen.
Woensdag 8-9: de h eer Ros. "Oude \Vijsheid", L. T. V.'S.
Donderdag 8 1/,-9'/. : Mevr. Ros. "Gedachtekracht", om de 14 dagen
L. T. V.'s en belangstellenden.
Donderdag 8-9: de heer \Vetjen. Voo r belangstellenel en. Geen handbpekje. Om de 14 dagen.
Alle cursussen Wijnhaven 2 0 tl .
25 Februari om half ac ht, Toynbeegebouw Oude D el ft 48a, bijeenkomst
van alle cluhbezoekers. D e H ee r Th. Vree de zal dan een
voordracht houd en.
D e Heer Schouten zal binnenkort ee n reeks lezingen geven over de
vierde a fmeting. Leden van naburi ge Loges, die deze willen bijwonen
worden · verzocht daarvan kennis te ge ven aan de secretaresse.
Door het vertrek van den Heer Ledeboer vacee rt de presielentsfun ctie.

LOGE "DEN HAAG".
67.
Lezingen.
5 Febr. "Wording" ,
. d e Heer vV. L. v. Vlaardingen.
19 Febr. "Hindoeïsme en Boeddhisme" . Dr. J. \V. Boissevain,
Cursussen.
Dinsdagavo nd 7' /.-8 1 /, u,:
De Heer J. D. Ros. "Gedachtekracht".
Voor leden en b elangstellenden.
Dinsdagavond 8 1/.-9 1/2 u.:
Dl'. J. J. Hallo. "Esoterisch Boeddhisme".
Voor leden.
Woensdagmiddag 3-4 u.:
Mevr. J. E. Vreede-Schil!. "De Oude Wijsheid". Voor leden en belangstellenden.
\Voensdagavond 7 1/.-8 1/. u.: 1\1r. A. G. Vreede, " Theosofie en de ni e uwere Zielkunde". Voor lede n.
Donderdagavond 8-9 u.:
De Heer H. N. van Amerom. " De ontwikk eling van het Bewustzijn". Voor leden.
Vrijdagavond 7 1/.-8 '/. 'u.:
J\ !ej. G. Slotboom. Een der handb oekjes.
Voor belangstellenden.
Vrijdagavond 81k91/. u.:
Mevl'. \IV. Ros-Vrij man. " Esoterisch Christendom". Voor led(;n.
DE RUYTERSTRAAT

HAARLEMS CHE LOGE.
Een nieuw plan van samenwerking.
In de vergaderin g der Loge op 20 Dec. j.l. leidde de he er S. van
\Vest bovengenoemd onderwerp in opdat zijne medeleden zich zelven
zo uden uitsprek en over het aandeel dat ieder aan den gemeenschappelijken
arb eid van de Loge zou kunnen nem en.
Het plan en het resultaat der besprekin gen kwam , kort gezegd, hierop
neer: leder li d behoort zich zelf steeds te beschouwe n als een vertegenwoordi ge r in eige n kring van de één- makende Gods-Wijsheid of Theosofie.
Als zoodanig vermag dan ieder lid overeenkomstig eige n lijn van denken,
gevoelen en handelen principiëel bij te dragen tot de gemeenschappelijke
oplossi ng van algemeene en bij zo ndere Theosofische vraagstukken. Doch
het gaat alleen hierom: hoe de zoogenoemd Theosofische leeringen ieder
lid afs feilen aandoen, en niet zoozeer als theorie.
Geen aangeleerdheid uit boeken wordt daarom verlangd, wèl wat men
zelf heeft uitgedacht en doorleefd. Evenmin persoonlijke opva ttingen in
den zin van personen-afbreken de of person en-kwetsende uitlatingen,
maar wèl-overwo ge n, goed-doordachte eigen denkbeelden, beste md om
elkander op te bouwen . Eens in de drie maanden h eeft ee n bijeenkomst
der Loge plaats waarin de voorzitter een onderwerp ter algemeene overdenking aan de leden voorlegt. Eén maand vóór de eerstvolgende bijeenkomst ze nden de leden schriftelijk, doch zoo b eknopt mogelijk, hun
opvatting aan een bepaald aangewezen lid, dat te beschouwen is als
rapporteur van de ingekomen stukken (welke schrijvers, om h et ollpersooltlijke van den gemeenschappelijken, arbeid in de hand te werken, voor
alle andere leden onbek end blijven).
Deze rapporteur maakt van de ingekom en st ukken éé n geh eel, zonder
bijvoeging van eige n kritiek. Op de volgende bij ee nkomst leest hij zijn
aldu s opgemaakt rapport voor. Daarna k an onder de leden van gedachten
worden gewisseld over h et voorgelezene. De rapporteur treedt dan op
als verklaarder d er verschillende opvattingen, zoodat het incognito der
schrijvers bewaard blijft. Waar hij nadere verklaring behoeft, zal hij die
buiten de vergadering trachten te verkrijgen van den schrijver zelf, en
het onderwerp wordt du s tot nader e beha ndeling aangehouden.
Het eind-resultaat zou na verloop van tijd kunnen zijn: een degelijk
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stuk arbeid dat met ande re, dergelijke stukken, de bouwstoffen zou
vermogen op te levere n \'oor een door d e Loge als geh ee l, ui tgedachte
en uitgewerkte verhandeling over een Theosofisch onderwerp, een uit
het Theosofisch leven der Loge voortgekomen stuk Theosofisch werk,
een Hollandsch stuk werk tevens, Daaraan hebben wij in Holland juist
zoo'n behoefte. 'Nat één alleen ·mogelijk niet kan verwezelijken, zouden
velen, te zamen gevoegd tot een hoogere eenheid, misschien wel.
Voorloopig treedt als rapporteur op de heer S. van \VesL Vóór 20
Februari a.S, dient deze de stukk en van de led en te h ebb en ontvangen,
terwijl in ;\1aart de bijeenkomst tcr behandeling van het rapport za l
plaats vinden,
Het gckozen onderwerp is: " l1/al IS ,1{IOr mij de 7ïleosojische Vercellli?,'iIl/{.'
Het plan van d en inleider werd door de leden aangenomen.

NIJMEEGSCHE LOGE.
r.
Studieklassen voor Leden, namidd.

2:\/4

Studieklassen voor belangstellenden namidd. 8 tot 9 uur.
Maandags wekelijks "Schets cler Theosofie" van
C. 'vV. Leadbeater .
Vrijdags wekelijks "Oude 'Wijsheid" van A. Besant

HELDERSCHE LOGE.

uur.

Woensd. 14 en 28 Febr. "Esoterische \Vijsbegcerte"
van J. C. Chatterii
Mej, C. \V. Dijkgraaf.
id.
"Esoterisch Christenclom"
7 en 21
" van A. Besant
Mevr. Bleckmannvan den Bosch.
Il.

Me"r. Van Dam.NieulVenhuisen.
id.

lIL

Voordrachten
in het lokaal Sluisdijkstraat, . 54, d es morgens te

uren.
Kuiper.
[I Febr. Openbare Verg. des avonds te 8 uur .
Mej, Dijkgraaf.
[8
" . Kama , Loka , . , . ' . , , . , .
T. vanluijlen.
terwijl op [4 en 28 Februari, Cursus zal worden geho\lden in " d e Zf~v e n
Beginselen van den ;\Iensch", des avonds te 8 uren, onder le idi ng van
den heer S. Gazan.
[0

J.

-1- Febr. H et as trale geb ied

Studieklassen voor Belangstellenden, namidd. 8 .tot 9 uur.
Woensdag 28 Febr. "De Mensch en zijn lichamen"
van A. BesanL
Mej, C. 'vV. Dijkgraaf.
IV,

Vraagmiddag voor belangstellenden namidd. 3 tot 4 1/2 uu,·.
lVIaandags

wekelijks Verschillende
Onderwerpen .

HIL VERSUl\lSCHE LOGE.

Theosofische
lVlevr. M. C. Bl eckmann- van den Bosch.

V.

Voordracht.

Lotuskring voor Kinderen voormidd.

Voor Lede n e n Belangstell enden op :\Iaandag 19 Februari 's avonds
8 uur in 't gebouw der warme spijsuitdeeling,
Spreker: de l1eer v, Vlaardingen, onderwerp: " \Vording",

·LEIDSCHE LOGE.
Voordrachten.

Zondags wekelijks

10 1/ .

tot

I11 /~

uur.,

l\!ej, Nellie Verdonck.

De Studieklassen sub I en vraagmiddagen sub IV, worden gehouden
ten huize van den Heer en Mevr. Bleckmann, Graadt van Roggenstraat 18: de Studieklassen sub 11 ten huize van Mej. B. Cohen,
Batavierenweg 39; die sub 111 in de zaal van Grand·Hotel Mulder,
Burchtstraat; de Lotuskring sub V ten huize van den Heer en Mevr.
Verdoncl{, Villa Leeuwenstein te He es.

JAN v. GOYENKADE Ib, 8' uur.
6 Februari

,, '

"Het werk del: Theosofie Îl1 de IvereM"
(Openbare voordracht in de Nutszaal).

Mej. A. Waller.
W. B. Fricke.

ROTTERDAl\ISCHE LOGE.

Studieklassen.

Voordrachten
o. I. v.

;\1aandagmiddag 4 1/.cc-5 1/. "\Vil, Aandoening en Begeerte" .
. :YIevr. A. NI. de Prez.
Woensdagmidd. 3-4 uur. "Oud e \Vijsheid" .
lVIevr. A. NI. de Prez.
Woensdagavond 8 1/.-9 ' /. "De 7 Beginselen"
Mevr. A.M. de Prez.
Donderdagmidd. 41 /.~5'/2 "Studies in th e Bhagavad
Mevr. A. M. de Prez,
Gita"

m het Gebouw der Loge: Bellevoystraat 83.

Zondag 4 Feb.,

10.30 's morgens "De redelijke
grondslag der Astrologie".
H. J. van (; inkel.
Vrijdag") [6 Febr. 8 uur, 's avonds "Het Eene
Leven"
W. E. I'an Kervel.
Zondag 18 Febr. 10.30 's morgens "Evolutie".
:\lej. C. W. Dijkgraaf.
:Ic) Uitsluitend voor Leden
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Maandag

19

Febr. 8 uur 's avonds "De Rechtvaardigheid van des Menschen
Levenslot" .
M. Reepmaker.
Openbare voordracht in het gebouw Irene.

Vraagavond.
EIken \Voensdagavond van af 9 uur tot ongeveer half tien zullen een
of meer Leden in de Loge aanwezig zijn tot het beantwoorden van eventueele vragen omtrent Theosofie aan beltlllj{ste!/mdm.

Studieclubs.
Zondagmorgen

10 uur. " Algemeene Theosofische Onden\erpen".
in te leiden door verschi llende leden.
Maandagavond
8 " "De Oude Wijsheid". J. A. J. van Dijk.
8 "Belangstellenden.
Mej. L. F. G. Joret.
"
"
Dinsdagavond
8 " Leden en belangstellenden.
Mejuff. M. Terwiel.
\Voensdagavond 8 uur Esoterische \Vijsbegeerte. \V. L. v. Vlaardingen.
Theos. Handboekjes.
J. A. Terwiel.
Vrijdagavond
8
. J. L. Bremerkamp.
8 " Belangstellenden

"

"

"

Studieklassen.

5 en 9 Feb. 8- 9 uur. "Gedachtekracht" .
Voor leden.
1 2 en 26 Febr. 8- 9 uur. "Het nut va n kwaad"
14 en 28 Febr. 7-8 uur. "Groei der Ziel" . .
14 en 28 Febr. 8 1/ 2 - 10 uur. Ontwikkelingsclub.
's Dinsdags 8 1/.-9 1 /2 uur. Bespreking verschillende
Zonstraat 18.
onderwerpen. . . . .
Zondags 2-3 uur.
Lotuskring voor kinderen .
Zonstraat 18.

Mej. C. W. Dijkgraaf.
Mej. C. W. Dijkgraaf.
Mr. Ph. G. H. Dop.
Mevr. \Veller-lJouw.
1\1ej. J. Entrop.

17 Jan:. werd het 5 jarig bestaan gev ierd van onze Loge met een gezelhge biJeenkomst. De opkomst der leden was zeer gering. Velen waren
door ziekte of misschien door andere oms tandigheden verbinderd te
komen; wat wel te betreuren was, want niet alleen was het een gezelhge avond, maar daarenboven is het jammer, dat niet alle leden hier
schijnen te beseffen welk eene krachtige poging zulk eene samenkomst,
, waar alte leden komen, zijn kan om de in- en uitwendige groei en bloei
van de Loge te bevorderen.
De aanwezige leden bleven nog lang bijeen en gin <Yen naar huis met
nieuwen moed en nieuwe plannen om het leven in de loge te versterken.

Lotuskring.
EIken Zondagochtend van
E. J. Klein.

11-12

VLAARDINGSCHE LOGE.

uur onder leiding van Mejuffouw

BOVENZAAL VOLKSBOND.

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

Vrijdagavond 7 /.-8

uur. Inlichtingen omtrent Theosofie.
Inruilen van boeken.
Vrijdagavond 81/.- 911. uur. De Heer F. J. Houben. " Boissevain's Inleiding". Voor Leden en Belangstellenden.
3 Februari 8 1/ 2 -9 1/. uur. Leesavond voor de Studieklasse.
1

1/ 2

Lotuskring.
Op den ' avond van den 25 s ten December, waren ook hier de kinderen
van den Lotuskring bijeengekomen tot viering van het Kerstfeest. Behalve
het tiental van den Lotuskring waren van sommigen de zusjes of broertjes
ook mede gekomen, zoodat er in het geheel een twintig kinderen bijeen
waren. De ouders waren eveneens uitgenoodigd. De zaal was eenigszins
feestelijk versierd met wat planten, enz. Een der bestuursleden sprak een
kort openingswoord, waarna :Vlej. Klein de leiding van den avond op
zich nam. Enkele leden hadden gezorgd, dat de kinderen onthaald konden worden, en genoegelijk werd de avond doorgebracht onder het zingen
van toepasselijke versjes, afgewisseld door een verhaal en enkele spelletjes. Tot slot kreeg elk kind nog een aandenken aan het eerste Kerstfeest, gevierd in den Lotuskring, mede.

UTRECHTSCHE LOGE.
Voordrachten.
In het Gebouw van den Protestantenbond Boothstraat des avonds 8 uur.
\Voensdag 7 Febr. "Yoga".
Mevr. Muysken-Merens.
Woensdag 21 Febr.
"
"

WAHANA-LOGE.
ALBERDINGK 'l'HIJMSTRAAT

32,

A:\ISTERIlAM,

Voordrachten.
Febr. 2. "Wording".
\V. L. van Vlaardingen.
Mevr. E. \Vindust.
" 9· "Numa Pompilius" .
..
Mevr. Op 't Eynde-Stolp.
" 16. "De Menseh" .
F. ZwoIlo.
" 23· "De krach t der Theosofie
Studieklassen :
Maandag 's avo 8-9 1/. uur .'IDe Oude Wijsheid" M. \V. Mook.
Dinsdag
,,"Schets der Theosofie" Mevr. M. L. H. Zwollon.m. 2-3
v. d. 1\ Iaas.
Donderdag 's avo 8-9 1/2 " "De Zeven Beginselen
van den Mensch" . F. ZwoIlo.
Zaterdag
's avo 8-10
,, " De Geheime Leer". Mej. J. \Vijnstok
Voor Leden en Be/angstellmd/!/t.
Woensdag 's avo 8-10 uur. Boekerij-avond.
. A. H. J. 1\1. Schreurs.
Lotuskring, Zondags van 10-11 uur, Iste en 2 de klasse, vart 11-12
uur 3de klasse.
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ZWOLSCHE LOGE.

volksgeest, doch uit het bo\>e nstaande kun nen we o ns cenigszins ee n
begrip vormen van de elementen waaruit de Vereeniging hier sam e ngesteld is, c n zien dat het ni et aangaat vergelijkingen te trekken.
In de hoofdstad alleen zijn tien loges en een ccntrnm. Daarbij komt
no g een " Debating" klas, een correspondentieklas en eenmaal in de
vl: e rlien dagen een ·'mcn's-eve ning".
A propos tot die "men's-evening". Een scherp opmerker viel het op
dat er zoo veel meer dames dan heeren op de verschill ende samenkom sten
te zien waren. En nadat dit verschillenc\en mann elijken leden medegedeeld
was, kwam men tot de overtuiging, dat, daar het zwakke h et sterke geslacht k!;larblijkelijk hoe langer hoe meer verdrong, het misschien nuttig
zou wezen één avond in de veertien dagen een bijeenkomst voor mannen
tl! houcl e n tot h et b esprek e n van theosofische onderwerpen van uit een
volkomen onorthodox oogpunt. Zoo woonde ik niet lang gele den zulk
ee n discussie bij waarin het bestaan van het astrale gebied in twijfel
wcrd getrokken (niet echter van het materialistische standpunt). En
wan neer we nagaan dat mannen als :\ Ir. :\Iead, Mr. Scott- Elliot, Mr.
D yne, etc. aan de ze debatten deelneme n, blijkt het hoe nuttig zulke avonden
zijn tot het verruimen onzer denkbeelden.
Daar er zoo veel Loges in LOllden zijn houdt men eenmaal in de drie
maanden een gemeenschappelijke meeting, zoodat de leden der verschillende lo ges gelege nheid hebben daar met elkaar kennis te maken, of
liever gezegd aan elkaar voorgesteld te worden, want alles gaat zeer
vormelijk hier in Engeland. Gewoonlijk wordt er een lezing gehouden,
die gevolgd wordt door ee n disc ussie , Deze lezin g draagt niet noodzakelijkerwijs een theosofisch karakter, en dikwijls is de spreker een of
andere dominee, uitgenoodigd voor deze gelegenheid. Zoo is c r morge n
(20 Januari) toevallig zoo'n "federation meetin g" waarop d e Rev. John
Page Hopps zal spreken over "ls On sterfe lijkh eid b ewezen ,,, Daar deze
clominee geen lid is der Vereeniging, en naar ik verneem, niet eens
sympathiseert me t de onder ons heerschencle beschouwingen, belooft het
weer ee n zeer ruime b ehandeling van h et onderwerp, h etgeen h et
voordeel is wanneer men nu en dan eens niet-leden als sprekers uitnoocligt, waardoor onze gedachten weer eens uit de Theosofische groeve
tevoorschijn gehaald worden en we gedwongen worden, de wereld van een
niet-theosofische- vereenigingsachtig standpunt te bekijken, hetgeen vele
over-enthousiaste wou ld-b e theosofen nogal moeilijk valt.
Ik stel mij voor u na dit algemeene overzicht een volgende keer iets
over de verschillende Loges in 't bijzonder mede te deelen, zoo ook het
een en ander over de London Loclge, waartoe de h eer Sinnct t mij persoonlijk verlof heeft gegeven (deze Loge wordt nie t besproken in de
Engelsche "Vahan"), enz., doch, zooals ik zeg, een volgende keer, want
in deze wereld hebben we nog steeels reke ning te houden met tijd en ruimte.

Openbare Voordracht van den heer W. 13. Fricke, op Vrijdag 16
Februari om 8 uur, in de bovenzaal der Harmonie.
Onderwerp: "Oorzaak en einde der smart."

BRIEVEN UIT HET BUITENLAND.
LO:-lDEN, 19 Januari, 1906.
1.

Er zijn wèllllg dinge n di e ons m ee r' b elang inbo ezemen dan h e t welzijn te vernemen van vrienden en kennissen. vVij verheugen. ons met
hen in hun welvaart en zenden hun helpende gedachten III tIjden van
te genspoed. En h et komt er betrekkelijk weinig op aan ofwe deze vrienden
al dan niet van naam en aanz ien kennen, vooral wanneer we weten dat
hun levensphilosophie met de onze, zooal niet gelijk is, dan toch overeenstemt, en hun oogen gericht zijn op hetzelfde doel. Ook worden we
nad e r tot dit doel, het aankweek en van h et gevoel van broederschap - gebracht door onderlinge belangsteilling. Het is daarom dat
ik het op mij genomen heb u nu en dan eens ie.ts mede te deel en over
L1we broeders in Engeland over 't algemeen , en 111 Lon~en, waar Ik op
't oOCTenblik vertoef, in 't bijzonder. Doch om een eel11gsZ1l1S zUIver begnp
van het Theosofische werk en zijn vooruitgang (niet alleen in direkte
b etrekking met de Vereeniging) in Engeland te verkrijgen moeten we
ni et uit het oog verliezen dat we het niet in alle opzichten m e t h et
Holiandsche verCTelijken mogen, ten eerste omdat de heerschende volksgeest zoo geheet met die van ons landje verschi~t, en ten tweede, omdat
h et werk hi er over een veel groocere area Ultgebreld mo et word e n,
waarom dan ook Engeland in drÏe theosofische deden verdeeld is, n.l.
h et Centrale, het Noordelijke en het Zuid-Wes telijke g:e d celte. Elk v::n
deze gedeelten houdt zijn eigen jaarlijksche conventIes en heeft zIJn
eigen hoofdkwartier.
.
. .
V,Tat h et volkskarakter aangaat b en Ik tot de overtUlgll1g gekomen,
dat de Engelschma n in vele opzichten bij ons een lesje mag nemen, vooral
wat CTezelliCT onderhoud en verkeer aangaat. Er is dan ook niet zoo'n
zichtbare b~'oederschap tusschen de leden onderling als bij ons. Dit kan
echter gedeeltelijk toegeschreven worden aan h et feit, dat he t aantal
Engelsche leden dat van Nederland ver overtreft. Maar. aan de and ere
kant zouden vele Nederlandsche theosofen van hun Bntschen broedcr
een lesj e kunnen leeren. De Engelschman is ruim van opvatting, hij
haat bekrom penheid, hij wil niet toonen dat hij anders IS dan anderen;
en ofschoon een Engelschman dikwijls c·x centriek is, kan en mag hij dit
wezen omdat niemand zich hier met eens andermans zaken bemoeit, en,
zooals ik zeg, hij doet er geen mo eite voor anderen t e laten zi e l~: "Z i~ je,
zóó ben ik zóó eet ik, zóó leef ik" . \Ve vinden da n ook betrekkelIjk weIllIg
Engelschel; die fanatisch theosoof, fanatisch vegetariër, of fanatis~h iets
anders zijn. \Vat vegetarism e onder th eosofe n aangaat, h et IS m~l door
een. der voornaamste leiders der Vereeniging herhaaldelijk medegede eld,
dat hij er geen verdienste in zag en h et slechts diegenen zou aanrade n
die er zich op toe wilden leggen hun psychIsche zlIltUlgen te 0n.twlkkelen.
Het is hier niet de plaats om verder uit te welden over den Engelschen

BERNARD

ROBERT.

INGEZONDEN.
Geaclde Redactie.'
Het zij mij vergund enkele opmerkingen t e make n naar aan leiding van
de in het vo rig nummer geuite klacht dat zoo vele leden onzer Afdeelin g niet op 7ïleosopllia geabonneerd zijn. (pag. 16 regel 15 v. b.)
Het is niet de eerste lllaal dat deze verzuchting vernomen wordt,
inderdaad, bedriegt mijn geheugen mij niet, dan hebben wij haar op bijna
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elke con venti e te hooren gekr ege n, echter zonder dat wij ooit iets vernamen van een po ging om hierin verbetering te brengen. Toch schijnt
mij dit volstrekt niet onmogelijk..
.
.
.
Alle bij oorzaken voor het oogenbhk als van 111ll1der gewIcht bUlten
bespreking latende, meen ik d e hoofdoorzaak van het betrekkelijk gering
aantal abonné's op TltcosojJhia te moeten zoeken in de l1lmder g unstI ge
financi eele omstandigheden van vele onzer leden, waardoor er verscheidene
zijn, voor wie, bij al de offers , welke van een goed lid onzer Afdeeling
worden gevraagd voor loge-contributie, aanschaffing v<;tn studiem<l.teriaal
etc. het b etalen van den abonnementsprijs van TheosojJhza bezwaarh)k valt.
Theoretisch zijn er twee mogelijkheden om in dit b ezwaar te voorzien,
n.l.: men moet àf de finaneie ele positie van een deel onzer leden verb eteren àt den abo nnementsprijs van het tijdschrift verlagen.
Het ~erste zal de occulte krac ht van redacti e en uitgevers van TlzcosojJhia wel te boven gaan en het tweede schijnt de Theosofische Uitgevers-Mij. ook niet te kunnen, anders had zij het dunkt mij reeds moeten
doen.
T oc h meen ik dat in deze richting nog wel iets gedaan kan worden.
Het lV iI er bij mij niet in, dat wanneer alle leden onzer a fdeeling abonné's
waren op TheosojJltia, dat dan dit tijdschrift, waarvan als ik mij niet vergis, noch redactie, noch inzenders of vertalers honorarlllm ontvangen
f 5·- per jaar zou ? ehoe ven te kosten.
.
.
Indien het werkehJk de meelllng van het Afdeelmgsbestuur IS, dat de
!ezin" vau TheosojJhia voor onze leden hoogst gewenscht is (en dit is
h erh~al delijk b etoogd) ligt het dan ni et op haar weg het tijdschrift voor
allen O"ema kkelijker verkrijgbaar te stellen. Als de T. U dit om financiëele ~edenen niet kan, dan moet m. i. de Afdeeling het doen.
vVant .voor den studeerenden N ederlandschen Theosoof is TheosojJhia zijn
7Ja!.:blad, dat hij behoort te lezen of in elk ge val behoort te kUlIllClll eze n.
In de loge, waarvan ik lid ben (de Wähana-Ioge), werd dit reeds lang
gevoeld en thans is sedert een ige r~ tijd ~en portefeuille m~t Theos.o,fische
tijdsc hriften onder de leden 111 cIrculatIe gebracht, waann ook TheosojJhia is opgenomen .
Dit middel om 7ïzcosojJhia binnen h et bereik van a l onze leden te
bren uen is natuurlijk hoo O"st gebrekkig. Behalve dat de laatste lezer h et
zoo d~end e zeer laat ontv:ngt, heeft deze in-circulatie-brenging nog een
veel bedenkelijker zijde.
Ik h eb indertijd be zwaren geopperd tegen deze m ethode, omdat ik
vreesde dat allicht enkele leden er hun abonnement op TheosojJhza om
zo uden opzeggen, tenvijl ik wist dat reeds nu de uitgave van het tijdschrift door het te ' kleine aantal a bonné's met groote moeielijkheden
gepaard gaat. Deze bezware n 'werden echter ontzenuwd door de opmerk in g dat voor de leden dIe h et abonnement m et betalen kunnen, het
tijdsch rift evenveel waarde h eeft, a ls voor de ovengen, en dat het
bestuur van een loge het b elang harer leden heeft te stellen boven
clat der T. U.
T och blijft dit middel slechts een lapmiddel.
Wanne er nu echter ee ns de besturen der verschillende loges met de
T. O. in onderhandeling traden om bij haar tege n een zeer gereduceerden
pr~is (groote afnemers genieten ..overal flink rabat) een getal abonnementen
op TheosojJh ia te nemen, gehJk aan het aant~1 leden der loge en er
dan voor zorgden dat de loge-leden TheosojJhza gratIs, als onder het
lidmaatschap der loge begrepen, ontvingen, zou dan de oplossing niet
gevonden zijn ? En de T. U. heeft reden te over om de bibliothecarissen
der loges in deze tot de u iterste reductiegrens tegemoet te komen.

vVann ee r wij bijv. nagaan clat a lleen cle bibliothecaris der \ Va han aloge in het vorige vereeni gingsjaar voor ruim f 300.- b oek en voor de
T. U. heeft verkocht, zonder dat logekas er eenig profijt v~n h eeft ge lwd
(en naar ik meen is dit in andere loges evenzoo I) dan zien wij welk
een belan grijk bedrag dez e onbezoldigde boekverkoopers de T. U. aan
korting uitsparen.
7ïu?osojJlzia zou zij, ovenvegende het g roote belang aan de verspreiding
verbonden, dus wel zonder eenige winst of zelfs voorloopig met een
gering verlies aan de loges kunnen leverell.
En indien dit plan onuitvoerbaar mocht blijk en, omdat cle door cle T.
U. b edon ge n prijs voo r sommige loges n og te hoog zou zijn, zou h et clan
niet tijd worden dat de Nederlandsche Afdeel ing de uitgave v~.n het
tijdschrift overnam?
Eigenlijk schijnt mij dit de radicaals te en de b este oplossin g, di e ook
om andere r ede nen zeer gewenscht is. Dat de ui tgave va n h et voo rnaamste Nederlandsche Theosofische tijdschrift op den duur aan parti culier initiatie f blijft overgelaten kan in de toekomst eigenaardige bezwaren
m edebrengen. Thans zijn weliswaar de beh eerders der T. U. all en
to egewijde leden der T. V., maar h et is toch lang niet hetzelfde of de
redactie van een dergelijk invloedrijk ') orgaan verantwoordin g schuldig
is aan het door de leden zelf gekozen Afdeelin gsbestuur, of allee n te
m aken heeft met de b eheerders van een maatschappij op aandeelen, waa rin
leden di e geen aandeelh oud ers zijn ni ets te zeggen h eb ben.
Ik herhaal voor het hedm, in aanmerkin g genomen de na uwe persoonlijke banden tuss ch en het Afdeelingsbestuur en de T. U., d oet h et er
weinig toe aan wie van b eide 7 hi'!)sojJhûl behoort, maar met het oog op
de toekomst sc hijnt mij . overname van h et tijdschrift door de Ned. Afdeelin g beter.
Nog enkele voordeelen zou de algemeene verspreiding van 7äeosojJhia
onder onze leden m et zich brengen: ten eerste zou wellicht het aantal
betaalde advertenties op de " paarsche bladen" toenemen, waardoor weder
iets in de kost en wordt bijgedragen en ten tweede zouden wij ni et langer
in ons afdeelin gsblaadje een overzicht der buitenlandsche tijdschriften
b ehoeven te hebben, daar dit immers ook in TheosojJhia gegeven wordt.
Hierdoor zal weder in de Beweging ruimte komen voor een rubri ek
"Vragen en antwoord en" ove r Theosofische onderwerpen, de bekende
graote attractie van het En gelsch e afdeelin gsb lad The Vilhmz en een aantrekkelijkheid, die ik in ons afdeelin gsb laadje nood e mis.
Amsterdam.
l\I. W. MOOK.
Met genoegen nam en wij kennis va n het hiervoren staande artikel
van den Heer Mook, daar wij er van doordrongen zijn dat alleen
"Belangstelling" h em tot h et sc hrij ven daarvan h eeft gedre'-en. Gaarne
zullen wij het schrijven van den hee r Illook volgende, ook onze gedac hten
over h et daarin verva tte onderwerp geven. Doch vooraf moeten wij deze
opmerking mak en .. De Theosofische Vereeniging en de Theosofische
Uitgeversmaatschappij zijn twe e geheel van elkaar a fgescheiden lichamen.
De Theosofische Vereeniging is een rechtspersoonlijkh eid bezittende
Vereeniging, terwijl de Theosofische Uitgeversmaatschappij een NaamJooze Vennootschap is. Beide b eoogen dezelfde gees telijke belan gen, op
geheel van elkaar afgescheiden wijzen. De tweede is natuurlijk, zooals
cle naam reeds aanwijst, ee n han delsondememing, die in zuiver Theo1) Blijkens haar verslag ve rkocht de Rotterdams.chc loge in denzelfde n tijd vGor ru im f 450.

2) In .... loedrijk in Theosofi:-;che kringen wordt hier natuurlijk bedoeld.
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solÎsche l1 geest tradil te werken. Waar dit vaststaat is het dus duidelijk
dat de Theosofische Uitgeversmaatschappij wel dienstbaar is aan de
Theosofie, maar niet aan de Theosofische Vereeniging.
Dat het gerin g aantal abonnés op ïïwosophi'l onder onze leden zou
voortspruiten uit den minder gunstigen financië elen toestand van de
meeste leden kunnen wij beslist tegenspreken, daar j 1I ist de minder
gegoeden onder hen, zoover onze helderziendheid in hunne beurzen
kan waarnemen, ja zelfs zij van wie wij het niet verwachtten, geabonneerd zijn . Dit is .altijd het geval geweest, zelfs toen de abonnementsprijs veel lager was. Enkelen ontvangen het blad gratis, daar wij van
m ee ning zijn dat het hun draagkracht te boven gaat. Van de meer
gegoeden,. o. i. altijd, zijn integendeel velen niet geabonneerd.
!Je prijs van het blad te verlagen zou zijn, een teruggaan tot de oude
kwaal, daar, zooals velen bekend is, de verhooging juist plaats vond om
gegronde financie ele redenen. Daarbij is de prijs niet hoog in vergelijking
m et andere degelijke tijdschriften in ons land.
Indien alle leden zich abonneerden zou er op het oogenblik misschien
(wij hebhen het nog niet berekend) kans bestaan, dat de prijs verlaagd
kan worden, maar daar het doel is binnen niet te lan g tijdstip, de medewerkers wel degelijk te bezoldigen, kan er van prijsvermindering onzes
inziens geen sprake zijn.
T erec ht is, zooals de geachte inzender aanhaalt, 7ïteosophia h et vakblad voor den Nederlandsehen Theosoof. Doch helaas blijkt het ons
meermalen uit gesprekken dat ieder lid hiervan niet zoo is doordrongen,
als een vakman in cle maatschappij, die zijll vakblad de eerste plaats
gunt onder zijn st udi ebo~ken.
Het verstrekke n door Loge-Besturen van TheosoPhia aan hun leclen,
als behoorencIe onder de contributie voor die Loge, zou mogelijk zijn,
indien de contributie zooclanig geregeld was, dat een zekeren prijs voor
7ïleosophia zou kunnen betaalcl worden. Doch die contributie is bij vele
Loges zoo laag en moet zoo laag zijn van \Vege de financi eele draagkracht van vele leclen, dat het bedrag, te betalen voor een abonnement
op TheosopJtia, te bespottelijk laag zou moeten zijn om te noemen. Alleen
cle Buitenzorgsche Loge heeft voor iecler harer leclen een abonnement,
en betaalt clen vollen prijs. Daarbij komt nog dat cle Theosofische Uitgeversmaatschappij zulks niet doen lIlag, volgens in clen boekhandel
bestaande wetten. DitzelfcIe gelclt ook voor cle Depots.
Ten slotte de vraag van den inzender of de Nederlanclsche Afcleeling
het blad kan overnemen.
In cle eerste plaats zo u de Afcleeling mo eten beslissen of zij het èn
wenschclijk èn mogelijk acht. Doch clat is niet Ol/ze zaak maar de !tau.
De onze is cleze: Dat lVij geen term en vinden het blacl uit hanclen te
geven. 'vVaJll1eer cle heer lVIo ok van zijn kant wijst op het gevaar dat
zou kll1l71èll ontstaan bij de wisseling van vennooten in cle Theosofische
Uitgeversmaatschappij, dan wijzen wij van onzen kant op het veel grooter gevaar, clat zou kunnen voortspruiten uit cle wisseling van het Afcleelingsbestuur der Theosofische Vereeniging. Het principieel verschil van
organisatie van beicle lichamen geeft daartoe immers alleszins aanleiding.
Hiermecle meenen wij op het schrijven van clen heer Mook voldoende
te hebben geantwoord.
De Redactie van cle Theosojischc Beweging clankzeggend voor cle verleende plaatsruimte;
D e Theosojisdte Uitgeversmaatschappij:
H. 'vVIERTS VA:\' COEHOORN,
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