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OFFICIEEL GE DEEL TE.
De Algemeene Sekretaris brengt ter kennis der leden dat
de Jaarlijksche Samenkomst der Afdeeling zal geh oude n wor·
den op ZOlldag- IO '.Julli e. 10:. te Amsterdam. Den 9 den Juni
zal des a vonds de gebruikelijke receptie plaats vinden ter '
onde rlinge kennismaking der leden.
Hij herinnert er voorts aan dat he t Afdeelingsjaar den 30",en
April eindigt; dat de Loge-besturen de ledenlijsten op dezen
datum behoOl'ell af te sluiten en zoo spoedig mogelijk daarna
aan den Alg. Sekr. inze nden te r controle. Loges welke voorstell en ter behand eling op de Jaarvergadering wenschen in te
dienen, worden verzocht dcze vóór 15 Mei aan den Alg. Sekt-.
te doen toekomen ten einde deze op de Agenda der vergadering te kunnen plaatsen.
De A~çcllleClte Selo:retaris:
W . B. FRICKE.

CONGRES.
Het uitgebreid programma van ' het derde Congres van den
Bond der Europeesche Afdeelingen T. V. is verschenen. Wij
ontleenen er het volgende aan:
Het Congres zal gehouden worden te Parijs, Washington
Palace, Rue Magellan 14, op 3, 4 en 5 Juni 1906, terwijl op
6 Juni een excursie in de omstreken zal worden gemaakt.
Kolonel Olcott zal als voorzitter optreden, terwijl ook de heer
Leadbeater waarschijnlijk tegenwoordig zal zijn.
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Het programma is als volgt:
Zondag, 3 Juni, 's morg. opening van he t Congres, 's midd.
besprekingen, 's avonds, toespraken.
Maandag, 4 Juni, 's morg. lezen van verhandelingen, 's midd.
besp re kinge n, 's avonds, concert, gezellige bijeenkomst.
Dinsdag 5 Juni, 'smorg.lezen van verhande lingen, 's midd. sluiting.
Woen sdag, 6 Juni, 's midd. uitstapje in de omstreken van Parijs.
De vcrltaltdcliug-m zijn op denzelfden leest geschoeid als bij
de vorige Congressen. Alle leden der Vereeniging kunnen
verhandelingen inzenden met geheel vrije ke uze van het onderwerp. Men bedenke echter dat geen artikelen tot propaganda
worden gevraagd, maar oorspronkelijk werk niet om reeds
bekende denkbeelden opnieuw te geven, maar om het resultaat
van eige n onde rzoek naa r de ontwikkeling en toepassing van
zulk werk te geven. De secties zijn in hoofdzaak dezelfde
als bij vorige Congressen ; er aan toegevoegd zijn die over
geschi edeni s d er T. V. en der Theosofische Beweging.
Zij die verhandelingen wenschen in te zenden dienen den
sekretaris van het Congres (Johan van Manen) daarvan ten
spoedigst e in kennis te stellen en de ve rhandeling zelf niet later
. dan 15 April hem toe te zenden, vergezeld van een res umé
van den inhoud welke bestemd is om tijdens het Congres te
worden uitgedee ld opdat ieder wete wat behande ld zal worden.
Besprekiltg-clt. Behalve de vraag'stukken welke in een verhande ling behandeld ku nn en worden, zijn er vele welke beter dooreen bespreking tot klaarheid gebracht wo rd en dan
door de studie van den enkeling. In dit geval wordt een onderwerp niet van één standpunt uit in alle diepten onderzocht,
maar wordt ee n overzicht van he t gehee l gegeven door de
meest verscheiden gezichtspunten met elkaar in verband te
brengen en te vergelijken.
Men houde hierbij wel in het oog dat bij deze besprekingen
alles moet uitgesloten worden wat aan het Congres het karakter
van een Concilie kan geven, dat een officieele uitleg van bepaalde leeringen zou vast stellen. Voorts zullen de besproken
onderwerpen van zoudanig algemeenen omvang moeten zijn
dat alle bezoekers van het Congres er belang in k unn en stelle n.
De volgende regels voor de regeling dezer besprekingen
zijn vastgesteld:
Alle led en der T. V. kunnen onderwerpen voor deze bebesprekingen opgeven; uitdrukkelijk uitgesloten zijn echte r:
speculatieve vragen we lke, over welk denkbeeld ook handelende,
de strekking hebben een officieele Theosofische uitleg van die
denkbeelden vast te stellen; vragen van plaatselijk belang
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welke op andere plaatsen zich anders voordoen; vragen welke
slechts voor een minderheid van belang zijn of welke bijzondere
eigenschappen vereischen voor de bespreki~1g. De vragen Zllll~n
goed gedefinieerd moeten zijn, helder en JU1St gesteld en 111
vragenden vorm.
.
A ll e vragen moeten vóór 10 Apnl gezonden ~orden aan
den voorzitter va n de commissie voor de besprekll1gen (P. E.
Bernard 15 Avenue Léon Bourgain, Courbevoie (Seine). De
meest ;eschikte zullen worden uitgekozen en in de tijdschriften
bekenl' gemaakt. Zij die aan de bespreki.ng wi.llen. dedneme.n
moeten den voorzitter daarvan vóór 1 JU11l schnfteltJk in k en.11ls
stellen met aanduiding der vraag waarover zij hun meen111g
willen kenb~ar ' maken.
Muziek. De Fransche Afdeeling telt vele goede mu ~ ika l e
krachten di e bij de opening en sluiting k oren zullen zll1~en
e n een concert geven waarvan het eerste deel aan oude muzi~k
gewijd zal zijn, het tweede deel aan mode rne, hoofdzakeltJk
door leden der T. V. vervaardigd.
j{ultst-tmtooltstcllillg. De Congres-Commissie voelde zich
niet in staat een internationale tentoonstelling van leden der
Vereeniging te houden, wegens de hooge kosten en moei lijkheden, als zaalhuur, rechten , assurantie,. opslag enz., daai aan
verbonden. Zij heeft zich dus tot de l~c!en de: Fransche Afdecl ing moeten beperken. De bedoell1lg iS l1let zoozeer een
kunst-tentoonstell ing te geven, dan wel 111 een bc;perkt aantal
werken ee n overzicht te geven in hoeve rre de fheosofische
denkbeelden uitdrukking hebben gevonden in de Kunst.
Reis-Commissie. Een commissie is ingesteld om allen die
het Congres willen bezoeken de verlangde inlichtingen te ver.
schaffen omtrent reis en verblijf.
Daar tijd ens de Pinkster de spoorwegen speciale lagere
tarieven h-ebben, zijn daaromtrent geen maatregelen genomen.
Met hotels en pensions in de buurt van het C.ongres worden
overeenkomsten cretroffen waardoor gelegenh eid zal bestaan
0111 voor 8 à 10 francs in de pensions en voor 10 à 15
francs in de hotels onderkomen te vinden, alles inbegrepen.
Als me n zijn naam en adres opgee ft aan deze Co m~llssie
ontvangt men alle verlangde inlichtingen omtrent reiS en
verblijf, terwijl zij zich ook gaarne belast met h et bespreken
van kamers, als men duidelijk opgeeft wat men verlangt.
D e Commissie bestaat uit de heeren: A . Ostennann, 4 Rue
Boccador, Paris VIIIe en Jules Siegfried Jun . 7, Avenue Niel,
Paris XVIIe.
. .
Oltlvaltg-st-CoJ1l7Jlissié'. Eenige leden der Fransche Afdeehng
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hebben zich beschikbaar gesteld om als gastvrouwen
gastheer op te treden teneinde he t verblijf van de broeders
en zusters uit d e n vreemde zoo aangenaam mogelijk te maken.
Uitstapje /laar óuite/l. Op 6 Juni zal een boottocht naar
Me udon plaats hebben, met een wandeling in het bosch van
Meudon enz.
Lidlllaatscitap. A Ileen leden der Theosofische V e reeni ging
kunnen lid van het Congres worden en hebben toega ng op
vertoon van een lidmaatschapskaart. De prijs daarvan is gesteld op 5 francs (f 2.50). Hieronder is all es, ook de tocht
naar Meudon, begrepen. Aanvrage tot lidmaatschap kan men
doen bij d en sekretaris voor Nederland, l\Ir. A. J. Cnoop
Koopman s, Anna V ondelstraat la, Amsterdam; met bijvoeging
van een postwissel van f 2.50.

voornemens het Congres te bezoeken, want slechts wanneer
a llen hierto e m edewerken zal deze nieuwe afdeeling van het
Cor.gres resul taat oplever en .
.
Wij hebben ten opzichte der verstandelijke ~edewerk~~g
wel wat goed te lllaken, onze Afde e hng heeft Jllertoc .op ee n
uit zonde ring na, niets bijgedragen. Moge deze opwekl-::1ng dus
niet vergeefs gedaan zijn.

Bij dit programma wensche n wij nog een aansporing tot
bezoek van dit d erde Congres te voegen . De afdeelingen e n
Loges de r T. V. doen veel e n goed werk om het eerste
doe leinde de r Theosofische Vereeni ging, het vorm en van een
kern van de Algemeene Broederschap, te b evorder en. De
Bond echte r h eeft een mee r speciaal doel ten dezen opzichte.
Hij bre ngt tezam e n, rangschikt en verbiIi dt de verspreide
eenlinge n welke de n Bond vormen en brengt een ele ment bij
tot de opvoed ing van elk afzonderlijk door allen, het int e rnationale el ement. Het Congres brengt gelijke elementen tezamen en stelt hen in staat zich te organiseeren voo r samenwerking; het brengt oo k ongelij ke elementen t eza men en leert
hen elkander te ke nn en en t(! begrijpen. Daarom moet het
ook m eer e n meer bij een ieder belangst elling vinde n en
moeten er steed s meerderen toe medewerken.
Een groote verbetering van de werkzaamheden achten wii
de besprekingen. Het lezen der verhandelingen in de Secties
is wel belangwekkend, maar toch gaat veel van h et gelezene
aan de toeh oorders voorbij , terwijl m e n dezelfd e verhandelingen later in het ve rslag lezen en dus beter bestudeeren
kan. De bepaling dat een resumé der verhandeling tevens
rondged eeld zal worden is ten deze reeds een groote verbetering.
.
De b esprekingen over vooraf gepubliceerde vragen zullen
ze ker zeer · belangwekkend zijn. E en ieder kan h et onderwerp
vooraf b es tudeere n en op het Congres zijn zienswijze mededeelen, na daarvan voora f te hebb en kennis gegeven. Wij
wekken a l onze lezers op ernstig te overdenken of zij ook
belangrijke vraagpunten te stellen hebben, ook al zijn zij niet

BINNENLAND.
Vrijmctsdarij. Wij ontvingen \'an b evoegde zijd; de o~
mc rking dat in het verslag ove r den toestand der fh eosofi sche Vereeniging in 1905 (als bijlage tot het Maart-n:u:lmer
gegeven) op blz. 63 een onjuistheid staat met betrekkJ~g t?t
de Vrijmetse larij. Daar wordt het voorgesteld alsof Zich 111
de Theosofisch e V ereeniging een Vrijmetselaarsbond heeft
gevormd uit Theosofen bestaande. Niets nu is minder waar.
Er bes t~at ee n Vrijmetselaarsgenootschap da~ reeds vó~r de
Theosofische V e reeniging werd opgericht en 111 geenerlel verband staat met de T. V. tenware men het feit dat enkele
prominente leden der Vereeniging lid zijn van dit Genootschap als zulk verband beschouwen wil. Dit zou .echter
onjuist zijn daar tal van theosofen lid zijn van ve rschillende
maçonnieke lichamen zonder dat daardoor verband ontstaat
tussehen dit lichaam en d e Theosofische Vereeniging.
De vergis sing is waarschijnlijk hierdoor on.tstaan doordat
de President-Stichter in het Jaa rverslag m eldm g maakt van
een protest door eenige leden bij hem ingediend in hoofd~ aak
tegen het <Jc bruiken van Loge-lokalen voor maçonmeke
bijeenkomste~ , waarin kol. Olcott intusschen g~enerlei bezwaar ziet. Ter voorkoming van mi sverstand op dIt punt leek
het ons wenschelijk de bovenstaande rectificatie op te nemen .

LOGEWERK.
AMSTERDAMSCHE LOGE.
Lijst van Voordrachten.
3 April. "Karma en Criminaliteit". . .
"Hooge Feesten" JI.. . . . .
" "Hindllism e en Buddhisme" . .
'ï
" "Dharm a" (openbare voordracht)
:! 4
Ia

S. van 'vVest.
D. Ros.
Dr. J. W . Bossevain.
A. lVI. v. d. Voort.

J.
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De hcer Van Ginkei leidt Zaterdags om de 14 dagen om 2 uur, een
st udi eklas over Astm!ogic, tCr\vijl Vr ijdagavonds tcn 8 uur door Mej.
R. Levic een A-aba!ah-Studied/fb wordt gehouden, waarvoor belangstellenden zich bij haar (Ripperdapark 7) kunnen aanm elden.

LOGE "DEN HAAG"_
DE RUYTERSTRAAT
2

16

ARNHEMSCHE LOGE.
Studieklasse voor leden. Onderwerp: "Een studie over h et Bewustzijn"
5, 19 en 26 April 's avonds 8 uur.
Vraagavond voor leden, 11 April, des av o 8 uur, onder leidin g van
mej. C. W. Dijkgraaf.
Studieklasse en vraagavond worden gehouden tcn hu ize van mevr.
van Rhijn, Pels Rijekenstraat 14.
Cursus voor belangstellenden in H otel "Pomona" , 2 en 23 April 's avonds
8- 9; wordt behandeld: Kort Begrip der Theosofie van ' A. Besant . .

LOGE "DELFT".
Cursussen.
mLokaal \Vijnhaven

20a

67.

Lezingen.
April "Het hoogere leven"
"Jezus tussch en twee moordenaars ge" kruisigd" .
(A tlem voor ledeu).

-Mevr. \V. Ros-Vrijman.
De Heer A. Terwiel.
F. W. Filarski.

3°

Cursussen.
De Heer J. D. Ros. "Gedaehtekracht".
Voor leden en belangstelle nd en .
Dinsdagavo nd 81 / 2 -9 1/, u.:
Dr. J. J. Hallo. "Esoterisch Boeddhisme".
Voor leden.
Woensdagmiddag 3-4 u.:
:\levr. J. E. Vreede-Sehill. "De Oude \Vijsheid". Voor leden en belangstellenden . .
\Voensdagavond 7 1 /,-8 1/ 2 u.: Mr. A. G. Vreede. "Theosofie en de nieuwere Zielkunde". Voor leden.
Donderdagavond 8-9 u. :
De Heer H. N. van Amerom. "De ontwikkeling van het Bewustzijn". Vo or leden.
Vrijdagavond 71 /,-8 1 /, u.:
;\lej. G. Slotboom. Een der handb oekjes.
Voor belangstellenden.
Vrijdagavond 8 l /, -9 l /2 u .:
:'IIevr. 'IN. Ros-Vrijman. "Esoterisch Christendom". Voor leden.
Zaterdagavond 7 1/2-9 u.:
H. J. van GinkeI. "Astrologie".
Dinsdagavo nd 7J/2-81/, u.:

\Voensdag 8-9: "Oude \Vij sheid", leider de heer Ros.
Donderdag 8 1/.-9 1/. : "Gedachtekracht", leidster: Mevr. Ros.-Vrijman .
12 April e. V. om de 14 dagen.
Donderdag 8-9: Cursus voor belangstellenden, 5 April e. V. om de
14 dagen. Leider: de hecr Wetj en.
Zaterdag 7-8 : Cursus Engelseh, leider: de heer De Munck Mortier,
Vrouwj u ttenland 12a.

Lotuskring.
De Lotusklassen worden gehouden elke 'Woensdagmiddag van 4 l / . tot
5'/. en Zaterdagmiddag van 4-5 uur onder leiding van Mevr. A. ;\-1. van
der Steen van Ommer en-Hallo en zijn toegankelijk voor kinderen
zoo wel van leden als van niet-leden der T. V.

Zondag 29 April 's avonds half acht Voordracht van den h eer 1'.
Persant Snoep in het Toynbee-gebouw Oude Delft 48a voor Club bezoekers(sters) cn introducée's.

Bibliotheek.
De Bibliothecaris is Woensdag 4 1/4-51/. en Zaterdagavond van 7-8
uur in het Logegebouw aanwez ig om boeken uit te leen en en terug te
o ntvan gen.
De nieuwe catalo gus is bij hem tegen betaling van 15 cts. verkrijgbaar.

Op 8 Maart heeft Dr. Bähler de voordracht geho uden, die in het
vorige nummer is vermeld. Ruim honderd menschen, waaronder ongeveer 50 leden der vereenigin g- van elders, waren aanwezig.
Voor den inhoud verwijs ik naar de Delftsche Courant van 9 Maart.
Niets willende afdoen op de b elangrijkheid der lezing ac ht ik het zwaa rtepu nt der gebeurtenis te liggen in het feit dat een Nederlandsch predikant een voordracht houdt in een Theosophische Lo ge en dat een
Theosofische Loge haar deurcn opent om een niet-lid der vereeniging
de gelegenheid te geven tot he l houden van een openbare voordracht.
Die daad kan er een zijn van belangrij ke draagwijdte. Zijn groote liefde
voor de mensehheld bleek uil zijn woorden, èn op de voordrachtavonden
(hij sprak op 9 l\Iaart \"oor het studenten-genootschap Vrije Studie over
het Boedhisme) èn in de meer intieme gesprekken, die hij na de lezing
met een klein gezelschap hield.
Laten wc hopen dat een deel van het zaad dat hij uitzaaide viel op
vruchtbaren bodem en ontkiemen zal.

Berichten.
April 's avonds 0 111 8 uur openbare lezing van den heer \IV. B.
Frieke in het gebo uw Diligentia, Korte Voorhout; onderwerp: "Het werk
van de Theosofie in de wereld".
Leden der T. V. h ebben natu urlij k vrijen toegang ; genummerde plaatsbewijzen à fa. 50 en toegangskaarteIl à f 0.25 zijn verkrijgbaar bij de
firma J. Cikot, boekhandelaar in de Hoogstraat en aan het gebouw der
Haagsche Loge. Tot het koopen en plaatsen van kaarten wordt ook
langs dezen weg nog eens een warm beroep gedaan op de leden. Desgewenscht kunnen zij daartoe kaarten in commissie bekomen bij Mr. A.
G. Vree de, Beeklaan 263. Op aller steun wordt dan ook gerekend om
dezen \Vitten Donderdag tot een propaganda-avond bij uitnemendheid
te maken voor cle theosofische denkbeelden.
12
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HAARLEMSCHE LOGE.

Woensdagmiddag 3-4 uur. "Aan gene Zijde des Doods",
voor leden en belangstellenden.
avond 7' /2-81/, "Beginselen der Natuurkunde", J. Polal.;:.
"
voor leden en belangstellenden.
81/ 2-9'/, "7 Beginselen van den iVIensch",
"
voor leden en belangstellenden.
Donderdag middag 4 1 /.-5 1 / , uur. Studies in the Bhagavad GÎta, Ie series,
voor leden.
Zaterdagmiddag 4 1/4-,1/. uur. "Astrologie", H. J. v. Ginkel.
(om de 14 dagen).

Studie=klassen.
O. L. V.

Donderdagavond 8 1/ 2 , Kinderhuisvest 7, "Esoterisch Christendom" .
. Mev!'. M. E. Deutschbein.
Vrijdagmiddag 3 uur, Kinderhuisvest 7, "De
Oude 'Wijsheid" .
. :Vlevr. IVI. E. Ueutschbein.
Vrijdagavond 8 uur, Nieuwe Gracht 58, " In
den Buitenhof" .
den Hr. Joh. Op 't Eynde.
Maandagavond 7 1 /2-9 11 2 uur, Ripperdapark 7,
Engelsche Cursus
Mej. R . Levie.
De Boekerij is geopend Donderdagavond van 8-9 uur ten hu ize van
den heer Rits ema, Wilsonsplein 17.
De Haarlemsche Loge heeft het treurige verlies te melden van een
harer meest ernstige leden d en Heer J. van der Touw die na een langdurig en geduldig lijden zijn stoffelijk omh ulsel heeft verlaten. Dat onze
beste gedachten met hem zijn.

Maandag 26 Febr. is cr eene Openbare Voordracht door den Heer
\V. B. Fricke gehoud en, met "Het \Verk dcr Theosophie in de \Vereld"
als onderwerp. Deze voordracht wcrd dour een sa-tal personen zeer
uplettend gevol gd.
. Het aantal Cursussen is met één vermeerderd; de Heer H. J. v. Ginkel
geeft sedert Zaterdag 3 Maart ee ne half-maandel ijksche Cursus over
Astrologie voor Leden en Belangstellenden.

HELDERSCHE LOGE.
NI]MEEGSCHE LOGE.
r.

Voordrachten
in het lokaal Sluisdijkstraat, 54, des morgens te JO uren.
J April Het Buddhisch Gebied
T. van Zuyle n
8
"
Openb. Verg..
A. M. v. d. Voort.
IS
"
Reïncarnatie.
J. Edens.
terwijl op Donderdag 12 en 26 April Cursus zal worden gehouden in de
"Zeven Beginselen van den Mensch", des avonds te 8 uren, onder
leidin g van d en heer S. Gazan. Van onze openb. verg. verschijnen
geregeld resumés in de plaatselijke bladen.

Studieklassen voor Leden, namidd.
\Voensd.

2"/4 uur.

en 25 A pril "Esoterische \Vijsbegeerte"
van J. C. Chatterii
"Esoterisch Christendom"
4 en 18
" van A. Besant

I J

id.

Mej . C. W. Dijkgraaf.
Mevr. Bleckmannvan den Bosch.

Il.

Studieklassen voor belangstellenden.
a. namidd. 8 tot 9 1 / . uur.

HIL VERSUMSCHE LOGE.
Voordracht.

\Vuensdag 25 April Verschi!lencle onderwerpen

j\ lej. C. \V. Dijkgraaf.

Voor Leden en beperkte introductie op Maandag 9 April 8 ' / 2 uur in 't
gebouw der warme spijsu itdeeling.
Spreekster : Mevr. Cnuup Kuopmans-\Valler. Onderwerp: De (;l1lden
\Voorden van Pythagoras.

b. l1nmidd. 8 tot 9 uw'.
lIIaanclags wekelijks "Schets der Theosofie" van
C. IV. Leadbeater .

LEIDSCHE LOGE.

Donderdags wekelijks "\Vat is Theosofie" van Reepmaker (laatste uitgave) .
Vrijdags wekelijks "Oude \Vijsheicl" van A. Besant

i\Ic vr. Van Uam.Nieuwenhuisen.
iel.
Mej. B. Cohen.

JAN V. GOYENKADE 1(;.

lIL

Voordrachten.
JO

Apri l (8 uur). Grondslagen der · Astrologie

H. J. v. GinkeI.

Vraagmiddag voor Belangstellenden, namiddag 3 tot 4 ' /2 uur.
j\[aandags

wekelijks

Verschillende Onderwerpen

Cursussen.
Maandag middag 41/,- 51/4 uur. "Gedachtekracht",
voor leden en belangstellenden.
Dinsdagavond 8-9 1/, uur. Bijeenkomst,
voor leden en belangstellenden.

Me"r. lil. C. Bleckmann- van den Bosch.

IV.

Lotuskring voor Kinderen vool'midd.
Zondags wekelijks

10 1/.

tot

1 uur.

11 1 2

:Vlej. Nellie Verclonck.
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De Studieklassen sub I en vraagmiddagen sub 111, worden gehouden
ten huize van den Heer en Mevr. Bleckmann, Graadt van Roggenstraat 18: cle Studieklassen sub 11 ti in de neve nzaal van Grand-Hotel
Mulder, (v/h Roggia) of elders; sub 11 b ten huize van Mej. B. Cohen,
Batavierel1weg 39; de Lotuskring sub IV ten huize van den Heel' en
Mevr. Verdonck, Villa Leeuwenstein te Hees.

ROTTERDAMSCHE LOGE.
Voordrachten.
In het gebouw der Loge.
Zondag 15 April 's morgens half elf ure "Oorsprong der muziek bij enkele
oude volken"
. Mejuffr. Ré Levic.
Vrijdag ':' 27 April 's avonds 8 uur. "Het
Theosofisch Godsbegrip" . Dr.:'Il. H.J. Schoenmackers.
i'i Uit.·lui/md 71Oi)7' L cdell.

Vraagavond.
Eiken \Voensdagavond van af 9 uur tot ongeveer half tien zullen ee n
of m eer Leden in de Loge aanwezig zijn tot het beantwoorden van evcntueele vragen omtrent Theosofie aan belaligstellclII/clI.
Studieclubs.
Zondagmorg-en

10

:'lIaandagavond

8
8

Uinsdaga v'~nd

8

\Vo ens clagavond 8 uur
Vrijelagavo nd
8
8 "

"

"

"

uur. "Algemeene Theosofische Onden\erpen".
in te leiden door verschillende leden.
"De Oude Wijsheid". J. A. J. van Dijk.
"Bela ngstellenden .
:\'Iej. L. f. G. Joret.
Leden en belangstellenden.
lVlejuff. 1\1. T enviel.
Esoterisch e \Vijsb egeerte. \V. L. v. Vlaardingen.
Theos. Handboekjes.
J. A. T erwiel.
Belangstellenden
J. L. Bremerkamp.

Lotuskring.
EIken Zondagochtend van 11-12 uur onder leiding van Mejuffouw
E. J. Klein.
Bibliotheek.
De heer en i\lcj uffr. Ter wi el stellen zich geregeld beschikbaar tot
het uitlcenen van boeken.
Bij voorkeur echter' telkens vóór h d begin van iedere bijeenkomst.

UTRECHTSCHE LOGE.
Voordl'achten
In h et Gebouw van den l'rotestantenbond, Hoothstraat, des a\'o nd s 8 uur.
\Voensdag 4 April "Yoga".
Mevr. Muysken-:'IIerens.
Woensdag 18
" Karaktervorming"
,.
Ros- Vrij man.

Studieklassen.
1\1ej. C. W. Dijk graaf.
April 8-9 uur. " Ge dachtekracht"
Voor LedelI.
9 en 23
8- 9 uur. "Het nut van kwaad". :\-[cj. C. \V. Dijkgraaf.
1 I en 25
" 8-10 uur. Bij ee nkom st van Leden.
's D insdags 8'/,- 9'/. uur. Bespreking verschillende
Zonstraat 18.
onderwerpen.
Mevr. Weller-Douw.
Zondags 2-3 uur.
Lotuskring voor kind eren . Mej. J. E ntrop.
Zonstraat 18.
Boekerij. Zonstraat 18 geopend des Dinsdags van 7-8'/ 2 uur.
2

en

30

Op dl' laatste ledtl1vergaderIng van 21 F ebruari is als commissaris van
toezicht gekozen de Heer Brandt ter vervanging van den Heer Haas,
die door vertrek uit onze loge voor zijne functie bedanken moest.

VLAARDINGSCHE LOGE.
BOVENZAAL Vü LKsnO~D .

Cursus voor leden en belangstellenden:
\Vo ensdagavond 8 ' /. - 9 1/2 uur. "Boissevain's Inleiding".
D e lleer J. F. Houben.
\Voensdagavond 7'/2-8 ' /2 Ullr. Inlichtingen omtrent Theosofie.
Inruilen van boeken.
\Vegens 't niet ,doorgaan van den leesavond van 7 Maart 1.1. zal 't
zelfde onderwerp behandeld worden op 4 A pril, des avonds 8'/2- 9' /2 uur
cloor den heer C. J. Rcbers.

\NAHANA-LOGE.
ALBER llI N(;l( 'I'HJj:\ISTR ..\AT

32,

,\:\ [ STERDA~1.

Voordrachten.
6 April. Dood (;eloof en levend C;eloof
13
"
lets over de Sacramenten
20
"
Schiller als Theosoof .
27
"
Jaarlijksche Ledenvergadering.
Het adres van den Secretaris is tijdelijk Alb.

C. !VIeyer.
l',I ej. L. F. C. Jaret.
J. C. I-I. Wilhelmi.
Thijmstraat 32.

lvVOLSCHE LOGE,
Cursus voor leden Do nderdags 8- 9 voorlo opig iedere week, leider de
Heer Terwiel, onderwerp "Oude Wijsheid".
Cursus voor belangstellenden Dinsdag van 8- 9 om d e veer tien dagen ,
le ider de Heer \Vouter5.
Beide ten huize van de dames Gratama, i\lelkmarkt 32 11 .
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BUITENLAND.

der "Pacific Coast Federation" doo r den president, den heer
Rogers. De wUr:e waarop het propaganda werk in verscheidene
sleden is uitgevoerd, getuigt wel van grooten ijver en vee l
toewijding en wij zien dan ook dat deze in de meeste gevallen
rijkelijk hun vruchten hebben gedragen. Het plan, volgens
hetwelk men te werk ging, was om een reeks van zes lez1l1gen
te geven in elke plaats. zoo uitgebreid mogelijke verslagen
in de dagbladen te krijgen, een aanzienlijk aantal hoeken aan
de openbare bi bliotheek te schenken, en boeken en pamfletten
te verkooJlen na afloop van iedere lez ing. Aan 't einde der
week werd onder hen die werkelijke belangstelling loonden,
een studieklasse georganiseerd.
In alle gevallen werden slechts die ste~en bezocht waar
de Theosofie feitelijk nog onbekend was. Eé n der leden bezocht de aangegeven plaats een week voor de aankomst van
den president, en begon het voorbereidend werk, dat voorn.1.
bestond in een wijd en zijd verspreiden van het bericht der
aanstaande lezingen. Kwam de spreker eindelijk zelf ter plaatse,
dan was de bibli otheek reeds \'ourzien van een aantal boeken,
terwijl ook bij de voornaamste boek winkels Theosofisc:he
litteratuur voor dc ramen lag. Na afloop van ledere lezll1g
werd aa ngekond igd dat deze te krijgen waren, en kreeg e!ke
aanwezige een pamflet mede naar hui s. Volgens ruwe schattll1g
werden uedurende de eerste maanden 5450 blaadjes en pamfletten v~rspreid. Bij 17 boekhandelaren zijn thans Theosofische
boeken te verk rijge n, en aan 23 bibliotheken werden zij ge. schonken. Studieklassen werden achtergelaten, gewoonlijk van
6 of 12 deelnemers; en slechts in twee gevallen hebben deze
het werk gestaakt. Een klasse heeft aangevraagd, tot een
Loge gevormd te mogen worden.
Thans wordt het werk voortgezet in een ander district, en
de ijv erige president voegt er aan toe dat niet meer dan 5
lezingen zullen gehouden worden in het vervolg, opdat hij
's Zondags naar San Francisco zal kunnen terugke ere n, om
's m iddags te Oakland en 's avonds te San Francisco te kunnen
lezen!

"CENT RAL HINDU COLLEGE".
Den 20"011 Februari 1.1. brachten de Prins en de Prinses
van Wales ee n kort bezoek aan het Central Hindu Co llege,
op hun weg naar den Maharajah van Benares. Het speelterrein
van het College was vroolijk versierd met verschil lende banieren en vlaggen, en meer dan zeshonderd jongens hadden
zich opgesteld. langs de laan, waardoor de Prins kwam aanrijden. Op het terras werd het Koninklijk paar opgewacht
door Mevrouw Besant, omgeven door leerlingen van de versch ill ende Indische rass; n, allen in hun nationale kleeding .
Mevrouw Besant hield een korte toespraak, waarin zij het
doel van het College schetste, en de verwachtingen welke zij
er van koesterde. Zoowel de Prins als de Prinses schenen
zeer ingenomen met het geheel, en zij verzochten Mevrouw
Besant den volgenden morgen, bij hen te komen om nog
nadere inlichtingen omtrent het College te geven.
OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN
COL. OLCOTT.
In het laatste jaarverslag van den President-Stichter vermeldt hij dat nu hij zich losgemaakt heeft van elk verband
met de geldelijke belangen der Vereeniging, een overdracht
heeft plaats gehad op den 17 el1 December, waarbij hij zijn
geheel e privaat vermogen aan de Vereeniging vermaakt, "op
voorwaarden we lke voorgelegd zijn aan den Algemeenen Raad
en met algemeene stemmen zijn aangenomen".
De bedoelde voorwaarden t;ijn zeer eenvoudi g. De netto
opbrengsten van de bezitting zullen afgescheiden blijven van
het algemeen fonds der Vereeniging, en zullen uitsluitend
gebruikt worden voor het onderhoud van den President der
Vereeniging, om hem te besparen, ingeval hij onvermogend
mocht zijn, salaris te moeten aannemen ter vergoeding zijner
diensten; het tijdschrift Tile Tileosopilist, de boekwinkel en
de uitgeverszaak daarmede verbonden , zullen beschouwd worden als een loopend inkomen, en de leden worden vriendelijk
verzocht door hunne belangstelling te blijven medewerken
aan den bloei van deze.

Amerika. In de TlleosopMc iVlessmg'l'r van Februari 1906
vinden wij een merkwaardig verslag van de werkzaamheden

COL. OLCOTT.
De boot "Prinzess Alice", waarmede Col. Olcott naar Europa
komt, zal vennoedelijk 20 April te Southampton zijn. Het
ad res van den Colonel is: Albemarle Str. 28 Londen W.,
van 20 April tot 14 Mei; na d ien tijd wordt het: Avenue de
La Bourdonnais 59, Parijs .
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De heer C. W. Leadbeater en Basil Hodgson-Smith geven
thans hun adres op a ls volgt:
10 East Parade, Harrogate, Eng land.

dat nooit een meeting der Blavatsky Loge mocht overgeslagen worden, zoodat, van de stichting af, men een regelmatige keten van bijeenkomsten zou hebben, hetgeen van zeer
groote occulte waarde is. Men heeft haar wensch natuurlijk
geëerbiedigd, en wanneer het seizoen der officieele meetingen
afgeloopen is zijn er zoogenaamde "informal meetings". In 't
begin was het niet altijd even gemakkelijk om mensehen bij
elkaar te krijgen in de vacantiën, wodat, naar men mij verteld
heeft, het herhaaldelijk gebeurd is, dat Mevrouw Besant en
Herbert Burrows de eenige personen der bijeenkomst uitmaakten. Men is cr, voor zoover ik weet, dan toch in geslaagd
de keten der samenkomsten ongebroken te houden.
Een bijzondere Loge is de Noord London Loge, waarvan
de heer King !Jresident is. Deze Mr. King is een autoriteit
op 't gebied van Psychisch Onderzoek en Spiritisme. Hij deelt
natuurlijk zijn kleur aan de loge mede, en zoo hebben we
dan in de Noord Lcmdon Loge veel leden die zich tot spiritisme voelen aangetrokken. Natuurlijk is het beoefenen van
spiritisme zonder theosophische kennis zeer gevaarlijk, duch
met deze kennis zijn er voor sommige soort ll1enschen zeer
vele voordeelen aan verbonden. Deze loge kwam op een bijzondere manier tot stand. Voordat de heer King met Theosophie in aanraking gekomen was hield hij geregeld, met
eenige vrienden, seances. Niet lang daarna kwam hij in kennis
met Theosophische beschouwingen en men besloot een kamcr
te huren om deze wetenschap tezamen te bestudeeren. Op een
dczer seances nll, werd hem het adres opgegeven v<;tn een huis
waar hij dadelijk naar toe zou gaan om een kamer te krijcren
die voor de bijeenkomsten geschikt zou wezen. Hij ginit er
echter pas een paar dagen later heen, tevens om te zien of
die straat en dat huis en die kamer werkelijk bestonden, en
jawel, toen hij aanbelde en naar de kamer vroeg, werd hem
gezegd, dat zij juist dienzelfden morgen verhuurd was. Nu
vroeg men den persoon aan de andere zijde om raad, en
weer werd een adres opgegeven, deze keer maakte men er
dadelijk werk van; en zoo ontstond de Noord London Loge.
De vVest-Hampstead Loge (al deze Loges zijn Londensche,
de namen hebben te maken met de districten waarin zij gelegen zijn) is die waar de Astrologie het meeste beoefend
wordt. Zij h.eeft dan ook Mevrouw Alan Leo, de echtgenoote
van den hekenden astroloog Alan Leo, tot presidente. Dikwijls, wanneer een nieuwe bezoeker tot deze loge komt,
\vordt hem of haar door Mevrouw Leo op een alleraardigste
manier gevraagd: "Ge zijt in die en die maand geboren, niet

Dit kan beschouwd worden als een blijvend adres, en
brieven zullen vandaar a ltijd worden nagezonden , in welk
gedeelte van de wereld zij zich ook mogen bevinden.

BRIEVEN UIT HET BUITENLAND.
H.

In mijn vorigen brief heb ik gewag gemaakt van de toestanden 'in 't algemeen, zooals men ze, dunkt mij, moet zien
indien men ze ook maar eenigszins critisch beschouwt. Ik
laat het aan uzelf over om te beoordeelen, of z0 gunstig zijn
of niet, en of misschien een verandering, zooals die welke een
korten tijd geledei1 in de Haarlemsche Loge plaats vond, de
Engelsche Afdeeling ten goede zou komen. Doch al deze beschouwingen, en hierop leg ik een bijzonderen nadruk, zijn
slechts persoonlijk. Doch nu ter zake,
'
Zooals ik reeds medegedeeld heb, hebben wc hier in Londen
alleen tien Loges; en ieder dezer Loges heeft hare eigen
karakteristieke kenmerken. De ()orspronkelijk Loge, de "Blavatsky Lodge", werd gesticht door H. P. B. Zij heeft haar zetel
in 't hoofdkwartier, en is de gröotste van alle , of liever gezeud
b
zij telt de meeste leden. Men kan hier komen wanneer men '
verkiest, het gebouw is open tot 8 of 10 uur 's avonds, en
daar de bibliotheek zich in dit gebouw bevindt, is het een
ideale stlldieplaats. Vele en verscheidene boeken, schrijftafels,
gemakkelijke stoelen, goed licht, in 't kort, men vindt hier
alle denkbare gemakken die een . studeerende het werken aantrekkelijk maken. Men maakt er nog lang niet genoeg gebruik
van, dunkt me. Toch. heeft men het plan opge\'at een eigen
hoofdgebouw op te nchten, daar zooveel leden en belangstellenden de verschillende lezingen beweken dat er dikwijls geen
plaats genoeg in de lezingzaal is om allen te bevatten Voor
dit doel werd op de laatste Engelsche conventie besloten een
Bouw-Comité te vormen tot het nagaan der beste wijze waarop
dit plan ten uitvoer kan gebracht worden. Men is er nog niet
veel verder mee, maar het heeft dan ook nog tijd.
Toen Mevrouw Blavatsky stierf drukte zij de wensch uit,
~
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waar?" En gewoonlijk kan men tot zijn verbazing niet anders
dan bevestigend antwoordcn. De gordijnen en draperiën iri
dcze loge zijn schier alle versierd met astrologische teekenen, en zelfs het houtwerk is er niet geheel vrij van. Het
geheel maakt een mysteriellse, doch zeer prettigen indruk op
den bczocker, en ook de atmosfeer bezit, dunkt mii, een
aangcnamen en kalmeerenden invloed.
.
Doch de beste invloed hcerscht zeker wel in de London
Loge. Deze wordt gepresideerd door den Heer Sinnett zclven,
zij komt samen ten zijnen huiz e en de lezingen worden voor
het grootste gedeelte door hcm zelf gehouden. Tot de London Loge behooren zij, die de kern der Vereeniging uitmaken.
en hare transakties bevatten steeds informatie d ie tevoren
niet openbaar medegedeeld was. Voordat de heer Leadbeater
zijn groote reis rolld de wereld begon, zoo \verd mij eens
verteld, en dus nog in Londen ge\'estigd was, waar hij steeds
de meetingen der London Loge bijwoonde, ging hij som s op
een stoel zitten slapen; en na afloop der lezing stond hij op
J1let de mededeeling dat hij het niet eens was met den spreker. [k geloof echter niet dat dit ooit gebeurde wanneer hij
zclf een lezing hield! Deze lezingen bewcgen zich niet altijd
op geheel nieuw terrein, doch meestal wordt het onderwerp
dat behandeld wordt, zoo duidelijk gemaakt door hen die
wetell, en niet s lechts spekuleeren, dat de begrippen, met
betrekking tot het onderwerp in kwestie verruimd worden tot
een onbegrijpelijken graad. l\len voelt zich dan meester van
het ondcrw~rp. Ik sprak van den invloed een oogenblik geleden, doch hiervan kan ik nict meer zeggen dan dat de tegenwoordigheid gevoeld wordt van Hen, die onzicbtbaar achter
de Vereenig1l1g staan.
Ik geloof niet dat het belangrijk genoeg is alle loges een
voor een te behandclen. De hier beschrevene zijn wel de
voornaamste en tevens de meest aantrekkelijke. Er wordt op
't oogenblik veel propaganda gemaakt en nieuwe centrums
zijn en worden opgericht in Londen. Doch hierover eens
wanneer ik het voornamelijk over propaganda hebben zal.
BERNARD ROBERT.
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To\

1 4 JAN. 20g

89

INGEZONDEN STUKKEN.
Gcadttc Redactie.
Hoezeer ook tot mijn spijt .- daar wij onzen tijd veel nllttiger
kunnen besteden dan die door t'e brengen met allcdei Martiaal verstandsgeknetter - moet ik de l'en ter hant.! !lemen
ten eint.!e den hcer Mook van repliek te dienen op zijn welgC!lleende, hoewel in zoo vele opzichten onjuiste, krit iek. Daar
die kritiek inderdaad welgemeend is e!l wij den hecr Mook
te goed kennen om iets anJers Jan de be ste bedoelingen
acht'cr zijn schrijven te zoeken, schrijven wij dit alleen Olll
eenige wanbegrippen uit dcn weg te I"Ilimcn die allicht zonden
kunncn ontstaan ten opzichte van de T. U. Laten wij zoo kort
mogCJijk zijn:
1°. De Thcosofische Uitgcversmaatschappij tracllt Theosofisch te werken; dat zij hierin niet gehcel slaagt ligt ni et aan
haar, Jllaar aan het feit t.!at zij een zaak is. En een ieder weet
Jat het llloeilijk is in zaken geheel Theosofisch te hant.!elcn
wil men in de wereld niet afgezet, bedrogcn en te kort gedaan
worden , vaak jllist ondcr het JllOlll van Tbeosoftsche BJ"OcJerschap. 'vVij zouden enkele staaltjes kunnen aangeven I Toch,
er wordt gctracht naar het "gulden evenwicht".
20. Dat cle boekhandel bij uitnem endheid geschikt is om
Theosofisch tc handclen kan met vrucht bestreden wordcn.
De mecn ingen Jaarom trent, zijn uitcenloopcnJ bij Il. H.
uitgel'crs, natuurlijk niet bij H.H. boekhandelaars! De T. U.
is gedwo/lgen snel en veel uit te geven teneinde aan dc vraag
naar zekere boeken te voldocn, t erwijl aan de andere zijde
in verhouding weinig gekocht wordt door hen, die het behoorden te doen. Vandaar dat voor een uitgeverszaak als dc T . U.
een enorm kapitaal noodig is ..... en dit is er niet. Bijgevolg
moet al uitgevende tevens kapitaal gevormd worden voor
meerdere uitgaven. Wanneer wij wenschten onze private zaken
bloot te leggen aan het publiek zouden zij verstomd staan
wat wij reeds tot stand brachten om van een r:ietig brochnrehandeltje een groote wijdvertakte zaak te maken met veel
ruimer omzet dan de heer Mook schijnt te denken. Doch de
T. U. is een particuliere zaak bijgevolg van privaat karakter.
Het Theosofische van haar handeldrijven ligt in een geheel
andere richting dan de heer Mook meent:
Volgens onderling overeengekomen besluit is het plan der
aandeelhouders geen winst te genieten en de eventlleele winst
voor Theosofische doeleinden te gebruiken. Dat het geen
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krediet geven (waarove r nader) of he t ni et in commissie zend en Th eosofisch ZO\1 zijn wordt niet beweerd en de opmerking
is te kinderachtig om er eigenlijk op in te gaan.
3° Dat er geen krediet wordt gegeven wordt theoretisch
aangenomen. Volgens de praktijk staat er thans in dit jaar
weder meer dan f 6000 in onze boeke n, waarvan een zeer
groot deel ze er fictief is wegens de .. ... broederschap. Dat
de T. U. niet op krediet levert en niet gratis weggeeft noemt
de hee r Mook onth eosofisch; hoe noemt de heer Mook het
als tal van leden jarenlang boeken op krediet koopen en
dan, als het op betalen aankomt, zich op de broederschap
(naar hun kant toe) beroepen om hun verplichtingen te
ontgaan! Juist om al te bar misbruik maken tegen te gaan
moet d e T. U. in theorie voorop stellen geen krediet te
verleenen. Veel liever geeft zij de boe ken weg, hetgeen in
vele geva lle n geschied is en geschi edt. Waar de heer Mook
insinueert "geen geld , geen boeken", zouden wij graag bewijzen zien. Zoo ver ons bekend, is nog nimmer icmand een boek
of meerdere boeken geweige rd als hij ze niet kon bekostigen.
Van Th eosophia alleen gaan er gratis 80 à 90 ex. de deur
uit ; terwijl van enkele bo eken eveneens gezegd k an worden
dat zij steeds gegeven zijn, wanneer dit noodig was.
Dat de Theosofische boeken ongelezen in de kast staan is
onzin. Van vele werken gingen een 2< e n 3" en 4 e ja van
enke le een 5 e duizendzal reeds de wereld in.
Het bezwaar is voor de T. U. juist niet het vele uitgeven
van werke n als Schets, Oude Wij sheid enz. doch het uitgeven
van de vele Theosofische studicwerken , die speciaal voor de
lede n uitgegeven moeten word en, hoewel natuurlijk geen
buitenstaander ze zal koopen, daar ze te tCc/l7lisc/t zijn als
men niet eenigermate op de hoogte is der Theosofische leeringen.
Dat ':ertrou wen schenken en kredi et geven on theosofi sch
zou zijn wordt door niemand b eweerd; echter kon het onmogelijk lange r standhouden het krediet , dat praktisch toch
steeds za l blijven bestaan , ook nog aan te moedigen door t e
zeggen: koop maar, betalen kOl11t wel. De ondervinding heeft
Geleerd dat het vertrouwen te eenzijdig is, en het misbruik
'van
" dien aa rd dat de oprichters, die zich ni e t a llee n aa n de
T. U. doch ook aan de Vereeniging arm gegeven hebben,
zeggen moesten: halt .....
E n nu is er een schoone kan s voor e nkele sch et leraars,
om het goede voorbeeld te volgen door iets de rgelijks
te doen en tev ens hun dankbaarheid aan de pioniers der
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Theosofie te toonen door de T. U. eens flink te gaan
steunen.
Dat cr buiten den boekhandel 0111 ni e t flink verkocht ka n
worden is zeer onjuist. Er bestaan tal van middelen om met
I~ et publiek in aanrakinG te komen. Alleen in de afgeloopen
2 maa nd en zond en wij 3'000 vraagteekens "\1\' at is Theos?fie ?"
op aanvrage weg. De Boekhandel is d.~ar?p genoodzaakt fl1l1k te
k oopen. Doch verder verkoopen Wij hever rechtstreeks en
contant 0111 de prij zen der boeken laag te kunnen houden.
Indien wij werkelijk door den boekhandel in hoofdzaak zouden
moeten werken, zouden wij, wegens de te verleen en 25 pCt.
(en in vele ge vallen veel hooge re) I~orting, de prijzen aanmerkelijk moeten verhoogen, of de mtgaven 0!1der de markt
lalen drukken, binders uitzuigen, couranten papier beZIgen et c.
Over den ve rkoop van Ontgin lt zetzJe71 zijl) , da nk o/lze maatregelen, schrijve r en uitgever tevreden..
.
Wij publiceèren niet al onze zaakgehel1nen, 'dan zou de
concurrent ze wel navolgen .
.
. .
Dat de technische boekhandel een uitzondcnng maakt IS 111
zooverre juist, dat zij een uitzondering is . op al de overige
boekltandelaars depots door bijzonder ge nnge verkoop. Deze
besta,tt daarin dat enkele .o nzer eigen winkelklanten daar thans
gaan om hem "aan te moedi gen" en het resultaat is dat wij
25%
minder ontvangen en geen stuk meer verkoopen da n
anders het geval zou zijn.
.
Doch onder de vele andere boekhandelaars dIe onze boeken
in depot hebben (een kompleet stel van al onze ui tgaven, 3
à 5 stuks van elk) is de verkoop zeer toenemend. De groote
boekhandelaars koopen voor rekening en zonder deze boekhandelaars zou h et met de T. U . niet zoo gaan als het
thans h et geval is. A propos het voorbeeld van den heer Mook
in zake Rotterdam; ook daar is reeds sedert maanden een
depot bij den hee r Kramer & Zoon., de grootste boekhandel
daar ter stede.
De heer Mook zal wel zien dat hij dllS kritiek heeft uitgeoefe nd op dinge n, waarvan hij ni ets wist. Indi en het zijn \~ e n sch
is geweest daardoor licht te verkrijgen i~. een partz~ulterc
zaak, hetgeen de T. U. is, hopen wij dat 11l] tevreJen IS.
Wij streven naar beter.
.
Thans nog iets wat betreft T itcosopilla.
..
Tlteosopltia kost aan uitgave , verzendingen, reda ctIesa lan s,
f 3500. 600 exemplaren worden verzonden, ",:aarl'an 80
etc.
gratis,
1QO 7/z"a den boekhandel à f 3,75. Verltes, reken
maar eens uit!

+

+
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E1!C/ltuccle winst is voor Theosofische doeleinden, doch,
gel iefde lezers, bestaa/ld ve rlies .... ? ? !
Op postwisselorders zitten wij geenszins te waclzten; ;.:ij komen
in "at the rate of" 4 à 500 per maand, mee stal van niet-leden
T. V., die cr geen moeielijkheid in zien, integendeel , ons reeds
vaak mededeelden, dat zij het postwisselsysteem toejuichten!
D(~ meeningcn verschillen; licht te begrijpen waarom.
Loge-depots verdwijnen successievelijk, boekhandelaarsdepots verrijzen meer en meer; er zijn nog s lecht 3 logedepots.
Ware de heer Monk boekhandelaar geweest, hij had het niet
beter voor zijn confrat ers kunnen opnemen. 'vVees gerllst, de
boekhandel krijgt meer en meer lust in Theosofische litterat uur
en dan zullen zij het bestaande verlies wel vervormen tot
winst voor de Theosofie. Vele leden der T. V, voelen daar
niets voo r. Doch dan komt er natuurlijk weer kritiek vanwege
de jaloezie en rijst de vraag, wat doen ze nu toch met die
winst? Wees gerust: winst is voor T/lcosofiscllC doe leinden.
])och zeker is het ons duidelijker dan ooit geworden, dat de
T. U . als zijnde een particuliere zaak, nimmer meer steun
~ noet zoeken bij de leden der T. V., doch op eigen bcenen
staa nd e, zich vo lgens statuten en eigen beleid zal moeten opwerken om /log- krachtiger steun voor de Theosofische denkbedden te worden.
En de directie zal maar denken: de beste stuurlui st a~m
aan wal.
lïll'(JS. Uitg'C7JerslIlaatsc/zappij:
H. J. v. GINKEL,
mede-directeur.
Op het eerste artikel van den heer Mook , van wiens goede
bedoelingen ik overtuigd ben, heb ik de daarin aangehaalde
punten op de kortst mogelijke wijze besproken. Nu echter de
heer Mook nogmaals de pen opneemt om, en ik vertrouw,
met even goede bedoelingen, ons te bestrijden ten opzichte
van onze wijze van zaken doen, voel ik mij gedrongen,
naast het stuk van mijn mede-Directeur, een enkel woord
ter aanvulling te voegen.
Krediet geven! In de eerste jaren, tijdens mijn alleen-zijn
in de zaak, ga f ik krediet, waarvan het gevolg was dat, na
en kel e jaren, honderden guldens in de boeken moesten worden
afgeschreven, wegens niet-betaling. Die niet betalers waren
. - .. , leden der Vereeniging ! Toen begon ik met, bij Theo-
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sophia althans, een postwissel in te sluiten. Dit WaS het begin
van het einde van krediet geven . Dit ste lsel werd uitgebreid
e n bij bijna alle zendingen een postwissel gevoegd.
Hierbij is geen sprake van "geen geld, geen boeken", want
de . boeken zijn reeds in het bezit van den besteller voordat
wij geld ontvangen. Maar het publiek is reeds zoozeer doordrongen van de billUkheid van het contant-stelsel dat het
postwissel-systeem goed ·w erkt. Niettegenstaande dat, staat
nog, zooals de heer v. GinkeI schrijft, een groot bedrag in
de boeken.
Is het Th eosofisch, of laat ik dit woord niet gebruiken, is
het zedelijk, de menschen gelegenheid te geven, tot koop en
en niet-betalen? Is dat de eerlijkheid in de hand werken?
Het in commissie zenden. Als de heer Mook het adresboek
van den Boekhandel opslaat zal hij een groot aantal, solide,
groote boekhandelaren vinden achter wier namen .G. C. (geen
Commissie) vermeld staat; met dit oude stelsel wordt dus
ook gebroken. In de tw ee eerste jaren heb ik het gedaan,
denkende dat het noodig was. Het verdriet en verlies daarmede ondervonden beeft mij er mede doen eindigen. Met
mijn speciale uitgave van "De Kindertuin" 2 jaar geleden,
heb ik het nogmaals gedaan om te probeeren, doch opnieuw
ben ik door ondervinding daarvan teruggekomen. Hierover verder
uit te wijden vind ik overbodig. Ik kan niet denken dat het
met eerlijkheid .overeen te brengen is om iets te doen dat,
naar wel overdacht inzicht van hoofd en hart, blijkt niet goed
te zijn. Wij leven niet in een volmaakt heelal.
De heer van GinkeI haalt aan dat wij, alleen door den
boekhandel werkende, onze prijzen zouden moeten verhoogen.
Er zijn velen die denken dat de T. U. schatten verdient. Ik
zou met bewijzen kllnnen staven dat op onze uitgaven we1l11g
wordt verdiend, doch dan zou ik uit de school (handelsschool) moeten klappen en dat zou niet billijk zijn . Om nogmaals het woord te gebruiken, ook in onze uitgaven handelen wij steeds naar ons beste weten: T/lcosofisc/t!, en is
het ons niet alleen te doen om een boek uit te geven, gauw
te verkoopen, veel geld te hebben verdiend, ten koste van
Met de praktijk in de Maatschappij gaan wij op
grond van onze overtuiging, niet mede. Dit is OIlS eerlijkheidsstandpunt!
.
En nu nog een enkel woord naar aan leiding van de dankbaarheid te mijnen opzichte, waarvan de heer Mook gewaagt.
Ik heb geen opleiding als boekhandelaar gehad en heb mij
daarin' Z(Jovecl mogelijk moeten inwerken. Doch vanaf mijn
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15 e jaar in. den handel zijnde, zoowel klein als groothandel,
heb ik toch wel een klein weinigje handelskennis opgedaan.
Die gaf ik t en beste aan de T. U., en zeer dankbaar was
ik toen de heer v.. Gink eI, jong en energiek mij kwam helpen, wat hij dan ook heeft gedaan en gezorgd dat de T. U.
tijdens zijn samenwerking die vlucht heeft genomen waartoe
ik niet in staat zou zijn geweest. Dat er op ons zakendoen
wat, ja zelfs veel aan te merken valt, dit is zeker, maar de
h eer v. GinkeI schrijft het reeds: de beste stuurlui staan
aan wal. Wij streven naar volmaking, zoowel in onze persoon
als in onze zaak, en daarom nemen wij dankbaar iedere wenk,
iedere raad aan, en als zoodanig beschouwen wij de beide
artikelen van den Heer Mook.
\Nare dit ni et het geval, dan zouden wij, althans ik voor
mijn persoon, má geantwoord hebben, doch nu deed ik het
met genoegen.
De Redactie dankzeggend,
H . WJERTS VAN COEHOORN.
mede Directeur der
T/zl'osojisc/te Uitgevers-Maatsc/tappij.
[Hoev..:el de T. U. geheel buiten de Afdeeling staat en een
discussie over hare inrichting en wijze van werken eigenlijk
ni et in ons Afdeelingsblad thuis behooren, hebben we desni ette min gemeend de stukken van den heer 1\1ook, en dus
ook het antwoord der directie, ni et te mogen weigeren omdat
ons was gebleken dat er veel misverstand in de Afdeeling
heerscht o'ver de T. U. en haar werk en een bespreking dus
ha ar nut voor alle leden hebben kun.
Waar de zaak nu van verschillende kanten IS uiteengezet,
sluiten we over dit onderwerp de discussie.
RED.]

lIfijll/zur de Redacteur.
Mag ik u om een weinig plaatsruimte verzoeken? Ge zult
mij zeer verplichten wanneer ge mij daardoor in de gelegenheid stelt het volgende onder de aandacht van onze leden te
hrengen. Dat ik, als lid van het Hoofdkwartier de onderstaande
meening ben toegedaan, zal wel onmiddellijk de overtuiging
meebrengen dat mijn zienswijze in geen enkel opzicht aan een
vijandige houding ontleend wordt; trouwens ik reken de personen, die het lichaam uitmaken, waarvan ik straks spreken
zal, onder mijn persoonlijke vrienden. Verder kan het m i. zijn
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nut hebben, wanneer het blijkt dat men tot het Hoofdkwartier kan behooren en toch zijne persoonlijke vrijheid van
llleening behouden, en dat de leden onderling van zienswijze
kunn en verschillen met be/wud van de onderlinge harmoni e.
Mijne hescholl\ving betreft den Uitvoerenden Raad en de
wijze waarop die tot dusverre gekozen en samengesteld is.
In de Statuten der Neder!. Afd. Theos. Ver. lezen we op
blz. 11. Art. 8:
"Er is een Uitvoerende Raad, bestaande uit zeven leden,
waarin de Algem eene Sekretari s en de Penningmeester krachtens hun ambt zitting hebben.
Deze vormt het bestuur der vereeniging.
Dit bestuur zal in de jaarlijksche vergadering worden gekozen en mag tusschentijds ope.ngevallen plaatsen aanvullen".
Ons Huishoudelijk Reglement verklaart op blz. 14. Art. 7,
onder het hoofd Beheer:
"De Algemeene Regeling en het beheer der Vereeniging
(moet waarschijnlijk staan Afdeeling) berust bij het Bestuur,
dat minstens eens per jaar vóór de jaarlijksche Samenkomst
vergadert cn verder bijeen geroepen wordt, wanneer de meerde rheid van het Bestuur of de Algemeene Sekretaris dit wenschelijk acht. Er worden in de jaarlijksche Samenkomst twee
leden van T oezicht gekozen, die jaarlijks of wanneer zulks
door het Bestuur wordt noodig geacht, de boeken nazien".
Art. 6 op blz. 14 voegt hier nog deze bepaling aan toe:
"Behalve de Sekretaris en de Penningmeester' moeten minstens twee leden van dcn Uitvoerenden Raad woonachtig zijn
in de plaats of in de nabijheid van de plaats waar het Hoofdkwartier der Vereeniging is gevestigd".
BeschoLlwe n we nu den Uitvoerenden Raad, zooals die thans
is samengesteld, dan zi en we dat het Bestuur der Ned. Afdeeling berust bij 4 leden der Amsterdamsche Loge, 2 leden der
Haagsche Loge en 1 lid der Vlaardingsche Loge.
Nu trof het mij dat deze samenstelling goed en verklaarbaar was, zoolang 'de Nederlandsche Afdeeling slechts eenige
Loges telde, maar dat thans, nu we er
17 bezitten, het
geen juiste verhouding was dat in het Bestuur slechts 3 L oges
zouden vertegenwoordigd zijn en dan met bovengenoemd
aantal leden .
Denkende over een mogelijke oplossing van dat vraagstuk ,
meende ik het volgende te mogen opperen, niet als de oplossing, want die zal misschien door wijzere hoofden dan het
mijne gevonden worden, maar als eme mogelijke verandering
. ten goede.

+
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Wannee r we, zooals reeds herhaaldelijk gedaan is, in onze
V ereenigin g het levende lichaam zien waardoor d e gees telijke
kracht zich alleen kan uiten, dan zullen we he t zeker allen
eens zijn , dat dit lichaam bestaat uit de verschillende krachtsmiddelpunten, de Loges, en dat de Vereenigin g geen leven
hee ft · op zic h zelf, afgescheiden van dat der Loges. Slechts
wanneer de verschill en de deelen, met e lkander in harmonie
gehoorzamen aan het lténe Leven dat all e doorstroomt, zal
het geheek lich aam gezo nd en krachtig kunnen zijn. Wanneer
dus eerst de Loges op zich zelf beschouwd worden, dan zull en
we zie n dat d egenen der leden in wie het geestelijk leven
zich h et krachtigst nit in opoffering, toewijding en dienstb etoon, de aangeweze n leiders der L oge zull en zijn, die in haar
voorz itt er haar vertrouwen i.n haar bes tuur belichaamt. Nu
schijn t het m e toe dat die voorzitter, geh eel op de hoogte
van de belangen van zijn L oge en voortdurend met haar in
verbindin g, ook de aangeweze n ve rtegenwoordiger is van die
Loge in het lichaam , de Afdeeling, en dat dus dat bestuur
het beste zal zijn hetw elk bestaat uit d e vertegenwoo rdige rs
der Loges, die met den Al gellJeenen Sekretaris en den Penningmeester den U itvoe renden Raad zouden uitmaken.
Nu zien we dat daardoor he t aantal der led en van het
Bestu ur zeer zou vermeerderen, hetgeen wellicht in de toekomst nog m ee r het geval zou kunn en zijn wanneer de Afded ing groeit. En ik kan nie t ontkennen dat het me een
bezwaar lijkt, al s het Bestuur eener V e re eniging zoo groot
is, en e r bij eventu ee1e stemming hee l wat tijd noodig zou
zijn eer alle 1l1eeningen gehoord en aan elk aar aangepast
waren. E n toch, als all e ve rtegenwoordigers in de ee rste plaats
het welslagen der Theos. beweging in het oog hi e lden en in
cle tweede plaats de belangen hunner onmi ddellijk e Loges,
moest het m. i. toch mogelijk zijn dat allen, door denzelfden
geest gele id , tot een bevredigend resultaat kwamen.
Een dergelijke samenstelling dus, gehee l vo lge ns het ambt,
zo u ook nog ee n bezwaa r opheffe n waarvan de kracht meer
clan ee ns gevoeld is door verschillende der led en, n.l. dat
enthousiasme (hoezeer ook ee n gelu kk ig blijk van vertrouwe n)
up den dag de r jaarlijksc he Samenkomst het Bestuur ki est
en dit uit gewoont e dikwijls bij acclamatie Iterkiest.
Wanneer het Bestuur zelf tusschen tijds opengevallen plaatse n
mag aanvullen, en de Jaarvergadering die keuze zonder bespreking toejuicht, zou het kunnen schijnen dat het Bestuur
der Nederlanclsche Afdeeling bij coöptati e werd aangev uld
en dat zuu niet we nsch elijk zijn . In plaats dus ·va n ee ne ke uze

gedaan op de Jaarlijksche Samenkomst , zouden we een systematisch samengesteld bestuur krijgen.
Verde r zou ik het zeer ges chikt vinden wanneer de ambtshalve aanwezigheid van den Algemeenen' Sekretaris in den
Uitvoerenden Raad mede omvatte zijn Assistent Sekretaris,
daar die ten allen tijde in staat moet zijn hem te vervangen
en dus geheel op de hoogte der zaken behoort te zijn.
Daar, waar een voorzitter reeds ambtshalve vertegenwoordigd
is (woalS in d e Amsterdamsche Loge) ZOlt wellicht de ondervoorzitter die Loge kunne n ve rtegen woo rdi gen . Daar bij stak ing
van stemmen di e van den voorzitt er van den Ui t voe renden
Raad den doorslag geeft, schijnt het mij gewe nscht dat zijne
stem met geen der Loges kan vereenzelvigd worden.
Dez e geheeIe bespreking zou er dus toe kunnen leiden dat
het voorstel gericht werd tot den Uitvoerenden Raad, met
inachtn eming van den daarvoor bepaalden tijd, om wijziging
der st atute n bij v. in dezer voege: Art. 8.
"Er is een U itvoerend e Raad, waarin de Algemeene Sekretaris m et zijn Assistent Sekretaris benevens de Penningmeester krachten s hun a mbt zitting hebben, en waarin verder
alle Loges der Afdeeling vert egenwoord igd zijn door haar
voorzitter of onder-voorzitter. Deze vormt h et bestuur der
Vereeniging".
In het Huishoudelijk Regl eme nt zo uden dan bepalingen
kunnen worden opgenomen hetreffende het aantal keeren dat
die Uitvoerende Raad t ezamen komt, en op wel k e wijze onze
Tndische Loges zouden kunn e n worden vertegenwoordigd.
Zij zouden bijv. gezamenlijk één vertegenwoordiger in ons
land kunnen kiezen met wien zij geregeld briefwisseling
hielden - e n wa nn ee r de Raad geregeld om de 3 maanden
bijeenkwam om de gezamenlijke en afzonderlijke belangen der
Loges te besprek e n, zou dat, dunkt mij, ook voor de \'erder
afgelegene, ee n sterk en band blijk en.
Ziehi er een pogin g om rekenin g te houden met de uitbreiding rler Theosofi sche Beweging in ons land. Hoewel ik geheel
overtuigd ben dat ni em and mij verdenken zal van ee nige persoonlijk e bezwaren tegen he t huidi ge Bestuur te hebben, moet
mij toch nog de verklaring van het hart dat ik integendeel
vo lkomen. er van doo rdrongen ben dat zij hun werk steeds met
de grootste belangelooshei d en m et de meeste toewijding heb hen
verricht, waarvan trouwens de bloe i ollzer· Nederlandsche
Afdeeling he t beste getuigenis afl egt; maar met de verandering
van het getij verzet men de bake ns, en dat het getij verande rd
is, dat de aanvankelijk zwakke go lf van geestelijk leve n aan-
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gezwollen is tot een machtigen stroom, zal zeker allen met
dankbaarheid vervullen di e zich van dien strobm, ook in zich
zelf, bewust zijn. Als dan de vorm, niet gegrueid sedert den
aanvang, eindelijk eenige herziening behoeft, zal dat ook op
zich zelf reeds een blijk van vooruitgang zijn en we zullen
mogen verwachten dat daarmede het leven krachtiger en wijder
uiting zal vinden.
U dank zeggende voor de verleende plaatsruimte heb ik
. de eer te zijn
Uw dw.,

een soort nachtmerrie is die den heer Redelé bezielt", stel
ik er prijs op te verk laren, mede namens verschillende leden
de r Vereeniging, da t wij dezelfde nachtmerri e hebben als de
heer Redelé, dat wij, schoon wij onbevooroordeeld de gevoerde
discussie gelezen hebben, door het verweer van het bestuur
der Mellleman Stichting uiet overtuigd zijn, integendeel,
tegenover het degelijk betoog en de scherpe argumentatie van
Redelé's brief dat verweer bijzonder zwak gevonden hebben.
Er wordt over !tet g-rootste deel der àlkomsten van de
Vereellig-iug·, en dat voor vele jaren, besdlikt, zou der dat die
Vcreenig-illg- zelf - een Vereelliging d . i. dan toch de "gezame nheid" der leden - daarin g-ekend is of daarop eellicre1l
invloed lzeeft.
6
Niet voor éélle enkele daad e1l de daaruit JlOodwelldigvoortvloeinlde g-evolg-en worde1l we ltier g-esteld, maar de zaak
is zóó georg-aniseerd dat alle cOlltróle, elkc 7}crdere 1/tcdezeg-g-cllsdtap .over die aldus g-ebruiktc ink011lste1l voor g-oed en
stefselmattg aan de Vereellig-zJlg o/lttrokken is .
(Beschikke n nu over de inkomsten eener Vereeniging, d. i.
beschikke n over haar wijze van werken, over de ge-meenschappe lijke propaganda, over nagenoeg alles wat op stoffelijk
gebied door een Vereeniging als zoodanig geschieden kan .
We staan hier dus voor een volkomen "traiter sur nous,
chez nous et sallS nous".)
Ziehier de reiten. AI wat door het bestuur der MeulemanStichting, zoowel als door U, mijnheer de Reda cteur, hiertegen aangevoerd is, zijn niet meer dan doekjes om de naaktheid dezer feit en te bedekken en dat doen ze maar heel
onvoldoende. Dat de bijdragen niet eeuwig behoeven te duren 1)
verandert natuurlijk niets aan het karakter der zaak. Bovendien,
hoe lang moeten ze duren? Al is het maar tien jaar, dat is
lang in het leven eener Vereeniging in onzen tijd. Dat de
Stichting onafhankelijk is van de Afdeeling, slechts ten doel
hebbende die te steunen en de Vereeniging alzoo dien steun
kan aannemen of verwerpen 2) ~ goed! maar waannee steunt
ze? Met het geld dat ze uit de Vereeniging krijgt. Zij geeft
dus - naar háár inzi cht en goedvinden ~ aan de Vereenigi ng wat ze eerst van de Vereeniging heeft ontvangen. En
dat mag de Vereeniging dan weigeren!! Dat wij niet behoeven
bij te dragen als we niet will en, dat we niet gedwongen
worden 3) ---'-- waarlijk onze actie gê.at niet tegen de Melll emanStichting omdat we van di e bijdrage willen afkomen, en deze
opmerking doet niets te,r zake. Want wij ziin leden de r Vercen iging, zoo goed als gij, en als zo()dal~ig ·hebben wij belang

C. W.

DIJKGRAAF.

Geacltte . Redactie.
Gaarne zou ik over het protest van den heer v, GinkeI 't
volgende willen opmerken.
Protestant plaatst zichzelf blijkbaar op 't standpunt van
algeheel vertrouwen in 't bestuur, maar is 't billijk dit standjJunt van ee n ander te eischen? Moet, wat bij hemzelf dOOI"
ondervinding ontstond door een ander op gezag (onverschillig
van hoeveel led en) worden aangenomen? Ik geloof allerminst,
dat h et bes tuur zich op grond van langdurige toewijding een
brevet wil uitgereikt zien van he t beste oordeel, altijd en in
alle zaken. Waar elke geestelijke onderneming ten slotte een
stoffelijke vorm behoeft, kan kritiek hierop slechts welkom
zijn en alleen zakelijke beschouwing van die kritiek is van nut.
H et dun kt mij een groote verdier,ste van den heer Rede1é
te hebben aangetoond, dat zooals de inrichting der stichti ng
in opzet llU is, all een bijdragen mogen worden verwacht van
hen, die zich op 't standpunt van algeheele overgave stelle n.
Wil men de stichting tot een grootsch ondernem en van de
Ned. Afd. maken dan moeten d e bezwaren van den heer R.
deugdelijk weerlegd Of moet de opzet gewijz igd worden.

P. M. v.

WALCHREN.

J/.li:fllltccr de Redacteur.
Omdat gij in uw naschrift onder het ingezonden stuk van
den hee r Redelé in h et Maartnummer van ons blaadje h et
doet voorkomen alsof de hee r Redelé in zijn verdwazing
alleen staat en beweert dat "i eder die de gevoerde discuss ie
onbevooroordeeld leest" zal moeten toegeven dat het werkelijk
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te stellen en stellen wij belang in alles wat er in en met de
Vereeniging gebeurt. Dat de Afdeeling gedurende de jaren,
dat de bijdragen worden ve rstr ekt, niet uits luitend op de conte veel om te sterven, te weinig om te leven J.)
tributi e zal aangewezen zijn omdat "het volstrekt ni et uitgesloten (is) dat zij die tot de Stichting bijdragen desvereischt
ook de Afdeeling zullen steunen" 5) - inderdaad, dat is "niet
uitgesloten". Zon is het ook niet uitgesloten dat Carnegie
ons ee n millioentj e cadeau doet. Er hebben "in de financi erswereld wel wonderlijker dingen plaats" woals de heer van
GinkeI terecht opmerkt. Het is zelfs ni et uitgesloten dat de
hemel valt als wannee r we allemaal dood zijn en ook de Me\lIeman
Stichting een eind heeft. Maar als we over e rnstige zaken
spreken dan zijn we heel voorzichtig m et waarscllfjlllij/dtedm;
redeneeringen te haseeren op blonk 1/Iogdijkltedelt, dat lijkt
of we e lkaar voor den gek houd en en dat zal toch de bedo eling niet zijn. De uitkomst bewees reeds dat Redelé's veronderstelling, dat de finantië ele krachten door de gevraagde
f 10000 volkomen gebonden zouden zijn, geheel juist was.
Zelfs deze f 10000 vermocht de Afd eeling niet bijeen te
brengen. Ziedaar d e wcrkelij/dtcid. En eindelijk dat geen wantrouwen het bestuur drijft lllaar dat het groote r waarborgen
vindt voor het blijven beantwoorden aan het oorspron kelijk
doel in zichzelf dan "in de Afdeeling met haar groot en wisselend ledental" G) - h et is niet zoo h eel duidelijk, maar het
lijkt toch wel een beetje op wantrouwen, zij het niet in de
tegenwoordige dan toch in de toekomstige leden. Erg vertrouwend ziet het er in elk geval niet uit, en het heeft niet
veel van f.,'eloof in de toekomst en in de kracht van het
beginsel. Ik zou willen vragen: hoe gaat h et er uit zien in
de Vereeniging als een toekomstige meerderh eid het eens
anders wil dan de tegenwoordige en dan de bezittingen der
Vereeniging in handen ziet van de niind e rh eid haar recht
grondend op oude statuten. We zagen staaltjes van zoo iets
in de Ned. Hervormde Kerk. Gaan we dan nog een Theosofische paneelzage rij beleven?
Kom, mijnheer de Redacteur, al deze argumenten zijn van die
kracht dat als vijf menschen - en nog wel een jurist er bij
met niets anders dan dit komen aandragen, we wrd den
indruk moet en krijgen dat we niet hee1el1laal au serieux genom en zijn. "Ieder die de gevoerde discussi e onbevooroordeeld
leest" zal dit moeten toegeven.
En nu is de vraag: Is de oprichting der Meuleman-Stichting,
natuurlijk te goeder trouw eIJ met de beste bedoe lingen,

echter wat ov erijld geschied e n zonder dat men zoo dadelijk
over de cun scque nti cs van deze \\"ijze van orga ni satie hee ft
nagedacht en is dus deze gansche min of meer zonderlinge
verdediging alleen maar "pom Ie besoin de la cause" zoo
opgesteld ?
Of wel: zit er nog iets ande rs achter de zaak, een doel,
een ojlvatting van besturen of een inzicht in werkwijze, die
aan enkele meer ingewijden bekend, aan het gros der leden
niet kan worden gedemonstreerd?
Jll !tet eerste g-c·ual zou ik zeggen: bet e r ten halve gekeerd
dan tcn heele ged waald. Waarlijk, er zijn meer leden dan bet
bestuur waarschijnlijk weet voor wie deze zaak een e rgernis
is en het is toch ook wat al te gek dat als morgen mevrouw
Windust en de heer Fricke sterven, een drietal heeren, velen
onzer slechts bij name bekend en van wie wij gaarnc willen geloo ve n dat ze voortreffelijke mcnschen zijn cn het beste bedoelcn,
lllaar die niemand onzer daartoe dan toch hee ft verkozen, een
zoo grooten invloed zullen kunnen uitoefenen, bevoegd als ze
zijn zich te coöptceren. Ik zou onder zulke omstandigheden
niet gaarne zulk een verantwoord in g drageIl.
Ju liet tweede geval wil ik even he rinn eren aan d e woorden
waarmede onze geachte algelll een c secretaris zijn stukj e "Kritiek" in het Februari-nummer van dit blaadje aanvangt. Hij
zegt: "De Theosofische Vereeniging omvat door haar verschillende doeleinden, in haar wijden kring een ieder di e zich
tot een dier doeleind en voelt aangetrokken en neemt hen allen
gelijkelijk als hare leden aan, daar zij geen dogma, geen geloofsbe lijdenis, geen gelofte voor de toetreding vedangt ... . enz."
Zi ehi e r de zaak! Ieder, die "Broederschap erkent als het
ideaal" en verdraagzaamheid wil bet rachten wordt door de
Vereeniging aangenomen en sij' geeft Item !tet ree/tt van een
lid. Het is geen vereeniging van ingewijden, van occultisten
of leerlingen van een occulte school, al zijn er die bij, het
is een vereeniging van mcnschen die zich tot een der doeleinden, die de Vereeniging nastreeft, voelden aangetrokken
en daarom tot haar toetraden, maar die overigens zich door
ni e ts van alle gewone, moderne menschen behoeven te onderscheiden dan door een hartelijke instemming met die beide
eischen van verdraagzaamheid en broederschap. En nu zal
m . i. het bestuur van zulk een vereeniging en ieder, die een
verantwoordelijke plaats daarin inneemt of wenscht in te
nemen, met dit feit hebben rekenschap te houden en van
deze menschen geen dingen vergen noch hun lasten opleggen
die voor moderne schouders te zwaar zijn. Het is hier niet
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de vraag of eei1 ding geschi.kt is voor en goed lijkt aan hen,
di e door all een voor hen geldende omstandi"heden er een
bijzonder inzicht in hebben gekregen, het is deb vraag of een
ding, een organisatie, een wijze van bestaan geschikt is ' voor
die gewone, modern-voelende en denkende menschen die
het gros der leden uitmaken .
'
Voor deze nu is een wijze van doen als in deze zaak gevolgd, totaal ollgeschikt. Zij will e n ni et beschouwd worden als
een kudde. schapen, zij willen zien en begrijpen, zij willen
gehoord worden en stem in het kéq; ittel hebben. Wij zijn
geen Oosterltngen, wij zijn, woals wc zijn, krachtens opvoeding
en traditi e, traditie!, die we liefhebben en zull en hal1dhaveJ~.
Als hiermede geen rekening gehouden wordt, zal dat telkens
conflicten uitlokken en ten nadeele van de Vereeniging komen
en haar werk.
Dit is, meen ik, het standpunt waarop wij die met deze
~1e~!l e man Stichti.ng niet zoo bijster ingenomen zijn e n die
1\1 t geheel met Ingenomen zijn met de wijze, waarop zij tot
stand gekomen is, ons hebben te stell en .
Niet de occulte school, of welk ander in stituut, is de
Verecnigin.g, maar 'Zui:! zijn de Vereeniging, wij met zijn allen.
Gczalltr!llllj/'; hebben v,'e het werk te d, Jen, ieder naar de
mate va~1 zijn krachten, wat als de taak der Vereeniging in
onzen tIJd beschouwd mag worden; gczaJllenlij/è ook hebben
wij te beraadslagen over de daartoe strekkende middelen e n
te kiezen uit de voor ons liggende wegen . Wie het beste
weet, lichte voor, een waarlijk gezaghebbende stem wordt
s~eeds gehoord, maar niemand heeft te decretceren. We zijn
k1l1dercn van onzen tijd en anders zijn willen we niet.
En nu nog even een ernstig woord.
Deze dingen te zeggen, is dat ageeren tegen ons bestuur?
Ik wensch aan elke verkeerde oordeelvelling hierover den pas
af te snijden door te verklarcn dat ik nicts anders dan
achting en lof heb voor de toewijding cn trouw, waarmede
het bestuur d er Afdecling zoo veel jaren de zaak der Vereeniging heeft gediend en dat ik hoop dat het nog tal van jaren
op dczelfde plaats dezelfde zaak dienen zal.
En een vraag, die de bevoegde personen ons zeker wel
willen beantwoorden:
Hoe staat het nu met de Meuleman-Stichting, hoe staat
het met haar finantieën e n wat zijn haar plannen, nu de
verwachtingen J e r oprichters ni et gehce l schijnen vervuld?
Over de houding door de Afdeeling aan te nemen kunnen
we dan op de aanstaande jaarvergadering, na de nu gegeven

lliteenzettingen, in vriendschappelijken en broederlijken geest
wellicht ecn woordje spreken.
U dankcnd voor cic plaatsruimte,
Hoogachtend,
Ham'lcm.
C. MEIJER.
Misschien zal men vragen waarom ik hier niets gezegd
heb over het ingezonden stuk van den heer van Ginkei,
zooals mij van meer dan een zijde verzocht werd. Ik was
het van plan, maar bij nader inzien, dacht ik het toch het
beste er maar het zwijgen toe te doen. H et is heel jammer
dat dit schrijven het licht heeft gezien, dat de zakelijke en
toch naar aller oordeel volkomen eerlijke aanval van den
heer Redelé door een dergelijk persoonlijk en in zijn blijkbare verbittering zoo weinig Theosofisch schrijven beantwoord
is en ik hoop dat de redacteur van dit IJlaadje, al vond hij
niet de vrijh eid het stukje te weigeren, den heer van Ginkei
op het gevaarlijke van zijn bedrijf gewezen heeft. Redelé zal
dit schrijven niet deren, maar de heer v. Ginkei had hen,
die hij verdedigde, te hoog moeten achten om dat te doen
op een dergelijke wijze. En het h eeft mij genoegen gedaan,
ook van voorstanders der Mculeman-Stichting hierover een
afkeurend oordeel te hOOl·eh.
') Zie naschrift der Redactie onder het ingezonden artikel van den
heer A. E. Redelé in hct Maartnummer.
') Zie Antwoord van het Bestuur der P . . e. Meuleman-Stichting in het
Februari-nummer.
") Idem.
4) Ingezonden stuk van den heer Redelé Maartnummer.
5) Naschrift der redactie Maartnummer.
6) Idem.
[Nu de h eer Meijer nog een stap vercIer gaat dan cle heer Redelé en
stelt dat over het grootste deel der i1lkolllstm van de Vereenigino- door
de P. C. Meuleman-Stichting wordt beschikt en verder van het bestuur
mededeeling. verlangt '.'an hare plannen, komt het ons wcnschelijk voor,
ter voorkolll lllg van Jlllsverstand, nog ev'en cle o. i. juiste verhouding der
StJChtlllg tegenover de Afdeeling uiteen .te zetten .
.. Eèllige personen, leden cler Theosofische Vereeniging, kwamen eenigen
tIJd geleden bIjeen ter besprcking van cle vraag of het wcnschelijk was
te trachten een eIgen gebouw voor de Nederlandsche Afdeeling op te
nchten. UIt dIe besprekingen bleek die wenschelijkheid, maar tevens clat
om daartoe te geraken 'cen afzonderlijk, van cle Afdeeling afgescheiden
lIchaam moest gevormd worden. Men koo s tocn de vorm van een stichti ng,
een b est uur werd UIt hun miclden gekozen en de stich ting in het leven geroepen. Het bestuur der Stichting wendde zich daarop tot alle leden der
Afdeelll1g om sympathIe en steun voor zijne plannen met een circulaire
wnarin werd uitee ngezet dat de vorm van een stichting was gekozen:
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1°. Omdat de Afdeeling, als een geestelijk lichaam, zich zoo min
mogelijk met financieel e aangelegenh eden behoort bezig te houden;
20. omdat de ondervinding geleerd h eeft dat het bezit en het beheer
van gebouwen en kapitaal een bron kan worden van verschil en
disharmonie;
3°. omdat de deelnemers aan het plan m eer waarborg hebben dat
de gebouwen en fondsen vo lgens de oorspronkelijke bedoeling
zullen worden uitgevoerd en beheerd, wanneer zulks aan een afzonderlijk lichaam wordt toevertrouwd dan aan de Afdeelin g, speciaal aan een stichting wegens de continuïteit van het bestuur.
Vele leden betuigden sympathie met dit plan en zegden bijdragen
toe; andere leden betuigden hun instemming er mee doch onthielden
zich van deelneming om financieele redenen; weer anderen voelden
voor het gansche plan niets en bleven neutraal. Een laatste categorie
vonden plan en opzet bedenkelijk en verzetten zich cr tegen blijkens de
ingezo:1den stukken in de " Beweging".
Het wi l ons nu voorkomen dat het bestuur d er Stichting in het vervolg slechts rekening lleeft te houden met de eerste categorie van p erso nen met wie het zal kunnen voortwerken ter verwezenlijking zijner
plannen. Is het met de voorbereiding van het gebouw gereed, dan za l
men zich tot de Nederlandsche Afdee ling "'cnden en vragen of deze
het bouwplan goedkeurt en op de dan te stellen voorwaarden dit gebouw in gebru ik wil nem en. De Uitvoerende lZaad zal dan o. i. cen vergadering der Afdeeling moeten bijeenruepen om ieder gelegenheid te
ge"en zijn oordeel over bouwplan en voorwaarden kenbaar te maken.
Men heeft du s twee geheel onafhankelijk van elkander staande lichamen:
de Nederlanclsche Afdeeling en de 1'. C. :\1euleman-Stichting.
De Stichting vraagt niets van cle Afdeeling.. zij vraagt slechts van
personen.
Over de inkomsten der A fdeel/Ilole:- beschikt zij niet, zij staat in geen
enkele relatie tot den penningmeester der Afdeeling. lij wil de A fdeeling
tegen haar zin niet in een bepaalde richting drijven en van hare lcden
allerminst een troepje "onzelfstancligen en zwakken van geest", of
"een kudde schapen" maken.
Zij wil slechts haar eigen weg gaan, een weg welke zij voor cle b cste
houc! t om ons all er ideaal na te streven. Dit is haar onmiskenbaar recht.
'vVie instemt met haar doel en richting wl haar steunen, wie daarmede
nict instcmt, zal haar steun onthouden. Maar uit die ontho udin g van
steun volgt nog niet dat men haar moet bestrijden.
Laten de leden ook in deze zaak ell,ander vrij laten en laat iedcr op
zijn manier zalig worden. Als iemand aan de Stichting wil geven, laa t
h em h et doen, geeft hij liever aan de Afdceling, laat hem vrij; geeft
hij in het geheel niets, ook goed. Maar laten wij er elkander nict boos
om aankijken of elkancler er0111 verketteren.
Dit is, naar onzc bescheiden, redaction eele, meening, het juiste standREDACTIE].
punt in deze.
M
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