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OFFICIEEL GEDEELTE.
De Algemeene Sekretaris herinnert er aan dat voors.tellen
welke Loges op de Agenda van de Jaarlijksche Samenkomst
wenschen geplaatst te zien hem vóór 15 Mei moeten bereiken,
zulks met het oog op den termijn op het rondzenden der agenda.
De Loge-besturen worden tevens uitgenoodigd hun op 30
April afgesloten ledenl~sten vóór 15 Mei hem te doen toekomen.
De Alg-. Sekretaris:
W. B. FRICKE.
De Algemeene Penningmeester herinnert er aan dat de lidmaatschapskaarten voor 1906/07 zijn verzonden en den leden
dus weldra ter betaling zullen worden aangeboden. Hij verzoekt zorg te dragen dat ze bij aanbieding worden betaald en
hem geen postwissels meer te z(~ nden voor het bedrag. Men
zal hem zijn taak zeer verlichten' wanneer men zich aan deze
regeling houdt.
ALGEMEEN FONDS DER NEDERLANDSCHE
AFDEELING.
De volgende giften zijn van af 25 Sept. 1905 tot en met
21 April 1906 ontvangen:
P. M. C. f 25.-; C. J. v. V. f 200. -- ; A. F. f 24.-; J.
K. f 100.-; M. E. D. f 10.- ; C. J. v. V. f 20.-; W. t.
H. d. L. f 25.--; M. S. J. v. H. t. E. f 200.-.
Totaal f 604.-.
De Alg', PenJliJlg-11Zeester:
H. WIERTS VAN COEJ-JOORN.
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BINNENLAND.
Zooals onze lezers zullen ervaren is de stroom van ingezonden stukken wat tot bedaren gekomen en tot hare oude
bedding teruggekeerd. Wie er zich het meest over verheugd is
zeker wel de redakteur die tegen het midden der maand elke
post met vreezen en beven komen zag, di e den stapel .stuk·
ken van strijdlustige personen of van hen die iets op hun
hart hadden kwam vermeerderen. Ten einde raad is dan ook
in het April-nummer een geheel extra vel aan de polemiek
geofferd, zoodat de redactie tenminste schoon schi p maken
kon. Intusschen heeft deze polemiek bij vele leden ontstemming gewekt die meenen dat het een slechten, en weinig
van broederschap getuigenden, indruk maken moet op de
buitenwereld als men ziet hoe fel de meeningen in de Vereeniging tegenover elkaar staan en hoe de broeders elkaar
bekampen.
.
Het komt ons voor dat hiervoor geen vrees behoeft te
bestaan. Broederschap sluit toch ni et in zich dat wij steeds
lief en vriendelijk tegen elkaar moeten zijn. Broederschap is
geen lievigheid zegt A. R. O. terecht in een stuk. in de
Theosophical Review. Waarom zou e r geen verschIl van
inzicht moaen bestaan en waarom zou men dat ni et mogen
uiten? Ho: zou het mogelijk zijn dat er geen verschil van
inzicht bestaat in de wijze waarop de Vereeniging wordt
geleid en waarop zij werkt; nu onder de leden zoo tall?os
veel verscheidenheid heerscht en zoo verschillende opvattmg
over het leven en de maatschappij waarin wij leven. Alle dogmatiek is bij ons uitges loten, alle vrijheid van denken wordt
een ieder gewaarborgd.
Dat er verschil van inzicht bestaat is dus ni et meer dan
natuurlijk en nu achten wij het veel beter dat van zulke verschillen blijkt dan dat de grieven worden achtergehouden en men
in stilte moppert. Dat moet vroeg of laat op een uitbarsting
uitloopen als al de opgegaarde grieven ten laatste lo skomen, dan
is verzoening en wederkeerig begrijpen kwalijk meer mogelijk.
Een andere zaak is het echter of dit blad daarvoor het
aangewezen orgaan is. De oorspronkelijke bedoeling is geweest
dat het een overzicht zou geven van hetgeen in binnen- en
buitenland op Theosofisch gebied geschiedt, wat er voor belangrijks voorvalt. Hierdoor wordt het gevoel van eenheid met
de beweging in de Vereeniging in haar geheel zeer versterkt,
de band aangehouden en kan het gevaar worden voorkomen
dat men de Loge of de Afdeeling als het eenig middelpunt
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der beweging gaat beschouwen. Daarnevens was het blad bestemd voor officieele mededeelingen van het bestuur aan
de leden. Wenschelijk zal het zijn op de a.s. Jaarvergadering
deze zaak te bespreken om duidelijk te omschrijven wat de
bedoeling van het blad is en hoe de verdere inrichting zal
moeten zijn. Waar dit niet duidelijk omschreven is legt het
op de redaktie een te groote verantwoordelUkheid om te beslissen of, met name de gansche polemiek in den laatsten tijd,
ingezonden stukken moeten worden opgenomen of niet. Het
gevolg hiervan moet noodwendig zijn, dat alles wat maar even
over den schreef kan, niet geweigerd wordt.
Nog zij hier vermeld dat ons blad, zooals het thans is ingericht eenig is onder de Theosofische tijdschriften.
Het schijnt bij de groote meerderheid onzer leden ook als
passende bij het broederschapsidee te worden beschouwd om
op de Jaarvergadering zoo min mogelijk te spreken en alle
voorstellen liefst bij akklamatie aan te nemen. Nu is dit zeker
een prachtig verschijnsel en getuigend van groote harmonie
en eenheid als het werkelijk van harte gaat, als over alle zaken
en verkiezingen die groote eenstèmmigheid heerscht. Ongelukkigerwijze schijnt dit gevoel toch niet zoo groot te zijn en
schijnen er velen te zijn die op de vergadering niet 0pponeere'Jl maar achteraf mopperen over den gang van zaken
en dan de schuld geven aan onze constitutie en reglementen,
die zooiets mogelijk maken.
Het wil ons voorkomen dat de fout niet schuilt bij de instellingen maar bij de leden zelf die het volkomen in hun
macht hebben aan deze sleur, zooals zij het noemen, een einde
te maken.
De hoogste macht in de Afdeeling berust bij de Algemeene
Vergadering en daar wordt stemrecht uitgeoefend door de
Loge-afgevaardigden, benevens den Sekretaris en Penningmeester der Afdeeling. Ieder lid die dus iets op de Alg. Verg.
behandeld wenscht te zien of een bepaalde methode van stemmen gevolgd, kan in zijn Loge daarvan een voorstel maken
en de Loge kan voorstellen op de agenda brengen en haar
afgevaardigden ten opzichte der stemming bepaalde voorschriften geven.
De leden die dit niet doen maar de gelegenheid verzuimen
en achteraf mopperen, doen hierdoor veel kwaad en verzuimen
hun plicht als leden der ' Afdeeling.
Een moeilijkheid bestaat nog voor de niet-aangesloten leden
die geen vertegenwoordigers hebben op de Alg. Vergadering
en die dus geen voorstellen kunnen doen of stemrecht, zij

1.
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het dan ook collectief, uitoefenen. Zij kunnen zich ecbter
steeds met bun plannen en voorstellen wenden tot den Uitvoerenden Raad die zeker gaarne die voorstellen zal overwegen
en bij aanneming ze tot de zijne maken, Wenscbelijk is bet
echter dat h et stem recht van de niet-aangesloten leden in de
Statuten worde geregeld , waartoe, naar wij vernemen, ook
reeds plannen bestaan.

AMSTERDAMSCHE LOGE.
,lilJl

8- IO

Mei

8 "
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"
"
"

22

29
7

Hinduisme en Buddhisme .
Lotusdag .
Het Eéne Leven
Vrede .
Doel en Middelen.
8 uur, Algemeene Ver~adering

Dr. J. VV. Boissevain.
W . E . v. Kervel.
VVo F. Gruntke.
Dr. VV. H . Denier v. d. Gon.
A~[STERDAMSCHE

LOGE.

ARNHEMSCHE LOGE.
Studieklasse voor leden. Onderwerp: "Een studie over het Bewustzijn"
3, 17, 2 5 en 31 Mei, 's avonds 8 uur.
Studieklasse voor leden onder leidi ng van mej. C. \\'. Dijkgraaf, onderwerp: "In den Buitenhof", 9 }Iei 's avonds 8 uur.
Beide studieidassen worden gehouden Pels Rijckcnstraat 14.
Cursus voor behngstellcndcn in Hotel "Pornona" I. 15 cn 29 Mei,
onder leiding van den heer 1'. M. van \\'alchren.

LOGE "DELFT".
Cursussen.
Woensdag 2, 9.. 16, 23 en 30 Mei 8-9 uur : "Oude \Vijsheid", lcider
de heer Ros.
2. Donderdag 10, 24 Mei 8 1/.-9'/.: "Gedachtckracht", leidster: Mcvr.
Ros-Vrij man.
3. Zatcrdagavond 7.8: club voor Engclsch, Vrouw ]uttenland I ZiI,
leider: E. J. De Munck Mortier.
Dinsdag 8 Mei, 8 uur: \Vitte Lotusdag.
Alle bijeenkomsten Wijnhaven 2oa, behalve 3.
Dinsdag en Vrijdag 6-7 uur: Bibliotheek, Vrouw Juttenlancl 12a.
De club voor eerstbeginnenden zal in het aanstaande seizoen worden
voortgezet, als cr voldoende belangstelling voor aanwezig blijkt te zijn.
De datum der Jaarvergadering zal den leden nader worden bekend
gemaakt.
J.

DE RUYTERSTRAAT 67.

Lezingen.
14 Mei Het derde ras (alleen voor leden)
25

Het vierde ras (alleen voor leden)

Mr. A. G. Vreede.
Mr.J. D. v. Ketwich VerschuU1'.

Huishoudelijke Vergadering.

Witte Lotusdag.
1/1/1'.

Vool·drachten.
1

LOGE "DEN HAAG".

}laandag 7 i\Iei des avonds te 8 uur zal in het Gebouw der Loge de
cloor art. JO van het Huishoudelijk Reglement voorgeschreven jaarlijksche
H u is h 0 1I cl e I ij k e Ver g a der i n g plaats vinden.

LOGEWERK.
VC1:r;-adcri7l/{ell des lJillsda/{a7/ollds

I
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Dinsdag 8 Mei des avonds te 8 uur, in het Logegebouw : Vi' e l' in g
van den \V i t ten Lot u s dag.
Leden, die bloemen willen geven kunnen die in den loop van dien
dag aan het Gebouw der Loge afgeven, waar ze dankbaar in ontvangst
zullen worden genomen.

Lotuskring.
De Lotusklassen worden gehouden eiken \Voensclagmiddag van 4 1 /2 tot
51/2 en Zaterdagmiddag \'an 4'5 uur onder leid ing van Mevr. A. M. van
cler Steen van Ommercn-Hallo en zijn toegankelijk voor kinderen
zoo wel van leden als van niet·leden der T. V.
Langer dan een jaar komen de kinderen, 1 I lil getal, tezamen en
vormt dit troepje "de Lotusklasse".
Door vcrhuizi ng naar andere steden, verliezen we af en toe onze
"schakels" en tegen het eind van Juli, zu ll en we er nog slechts 7
over hebben.
Aangezien ck Haagsche Loge nu ten eenemale arm is aan kinderen
en vooral aan kinderen van dien bepaalden leeftijd, valt er weinig te
hopen van een aansporing onder de leden, om hun jongens en meisjes
deel te laten nemen aan de Lotusklasse.
Maar, indien we zulk een klasse willen behouden, zou het zeer wenschelijk
zijn, dat iedcr lid in zijn of hare omge\'in g eens zou willen omzien naar
kinderen van IIId·leden. Ouders, die zelf niet tot de Theosofische Vereeniging behooren hebben cr soms niets op tegen, hunne kinderen
"schakels" te latcn worden. Een bewijs hiervan geeft Amsterdam, waar
m en op de Lotusklasse een zeer groot aantal kinderen van niet-leden heeft.
Van alk kanten daagt tegenwoordig kinderlectuur op, geschikt voor
Lotusverhalen. Hoe jammer zo u het dan zijn, wanneer men, in onze aan
kinderen zoo rijke stad, geen jonge harten en ooren kon vinden, om
daarvan te genieten.
Het is dan ook daarom, dat wij hierbij nog eens een beroep op onze
leden doen om uit te zien naar nieuwt schakels voor den "gulden
liefde keten".

Bibliotheek.
De Bibliothecaris is vVoensdag 4 1/4-5'/. en Zaterdagavond van 7-8
uur in het Logegebouw aanwezig om boeken uit te leenen en terug te
ontvangen.
De nieuwe èatalogus is bij hem tegen betaling van 15 cts. verkrijgbaar.

f.
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Berichten.
De openbare lezing, die onze algemeene Secretaris op Witte Donderdag
in de zaal "Diligentia" heeft gehouden over "Het werk van de Theosofie
in de \Vereld" heeft zich tot een groot succes op propagandisch gebied
ontplooid.
Een gezellig bezette zaal met over de 400 aanwezigen, een spreker,
die echt op zijn "spreekstocl" was en vooral een sympathiek gehoor,
ebt met groote belangstelling de duidelijke, met warmte voorgedragen
rede volgde - wij vragen, wat wil lllen nog meer! Toch is er nog iets
meer: een ongekend iets tot dusver in onze beweging: de lezing heeft
een niet onbelangrijk batig saldo opgebracht, dat de heer Fricke, die
alle risico van deze kzing geheel voor eigen rekening had genomen,
aan de Haagsche Loge heeft toegedacht. Dit op zichzelf prozaïsche feit
bewijst op welsprekender wijze dan iets anders, hoe de bclangstelhng
voor de theosofische ideeën ook in ruimeren kring -- de leden hadden
natuurlijk vrijen toegang - tocnemende is. Alle Haagschc bladen van
beteekcnis brachten den volgenden dag uitvoerige verslagen, die het
gesprokene uiteraard in nog ruimer kring brachten.
De heer Fricke heeft om zijn eigen uitdrukkin g te gebruiken, voor
de zooveelste maal in onze residentie weer eens "goed werk" gedaan.

HAARLEMSCHE LOGE.
Studie=klassen.
Donderdagavond 8 1/ ., Kinderhuisvest 7, "Esoterisch Christendom" .
lVIevr. lVI. E. Deutschbein.
Vrijdagmiddag 3 uur, Kinderhuisvest 7, "De
Oude Wijsheid" .
lVIevr. M. E. Deutschbein.
Vrijdagavond 8 uur, Nieuwe Gracht SS, "In
den Buitenhof" .
den Hr. Joh. Op 't Eynde.
Maandagavond 7 I k9l/. uur, Ripperdapark 7,
Engelsche Cursus
Mej. R. Levie.
De Boekerij is geopend Donderdagavond van 8- 9 uur ten huize van
den heer Ritsema, \Vilsonsplein 17.

I
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Verzoeke elk onderdeel van de vraag op een afzonderlijk stuk papier
te beantwoorden.
De vorige maand sprak Ds. Creutzberg van \Vijk aan zee in eene
openbare vergadering der Christelijke ]ongelings Vereeniging over het
onderwerp "Theosofie".
Deze rede die uitl:nuntte door helderheid van uiteenzetting en groote
verdraagzaamheid jegens de Theosofie werd door een talrijk gehoor
met belangstelling gevolgd.
Mcj. Ada \Valler maakte op verdienstelijke wijze van de gelegenheid
tot debat gebruik.

HELDERSCHE LOGE.
III

10

uren .

6 Me i vervolg Reïncarnatie.
P. Siesling.
8
viering van den vVitten Lotusdag.
J3 "
Open bare vergadering .
A. M. v. d. Voort.
20
"
Jaarlijksche algemeene vergadering.
Agenda: I. opening en notulen; 2. medecleelingen van ingekomen
stukken; 3. aanbieding van het jaarverslag; 4. verkiezing van een afgevaardigde en p laatsvervangend afgevaardigde te Amsterdam; 5. Benoeming
van de Commissie tot het nazien van de rekening en verantwoording
van dcn Penningmeester en Bibliothecaris; 6. 13estuursverkiezing; 7. rondvraag en sluiting.

HIL VERSUMSCI--lE LOGE.
De VV'itte Lotusdag zal op 8 :Mei herdacht worden op Huize Westerveld, 's Graveland ten 8 ' /. uur.
Leden uit omliggende plaatsen zullen welkom zijn.

LEIDSCHE LOGE.

S Mei "\Vitte Lotusdag" s' avonds 8 1/ 2 uur N. GTacht 58.
"
]aarlijksche Algemeene Vergadering.

Voordrachten.

22

Het nieuwe plan van samenwerke n heeft tot resultaat gehad dat 22
ingezonden stukken waren ingekomen die door den rapporteur op een
lcdenbijeenkomst zijn voorgelezen. In deze bijeenkomst w("rd een commissie van 3 leden benoemd om bijstand te verleen en bij het systema·
tizeeren der ingekomen antwoorden. Het incognito der schrijvers van de
antwoorden blijft echter bij den rapporteur S. van West verzekerd. Alle
sI ukken moeten ook aan zijn adres, Zijlweg 21 B gezonden worden, niet
onderteekend doch van een begeleidend schrijven voorzien . Het nieuw
opgegeven onderwerp luidt:
"vVat maakt voor mij het denkbeeld Reïnkarnatie , al' dan niet aannemelijk".
a vVat ik onder het begrip Reinkarnatic versta.
b Wat pleit m. i. tegen Reïnkarnatie.
<' Wat pleit m. i. voor Reïnkarnatie.
d Conclusie en bijzondere opmerkingen.

Voordrachten
het lokaal Sluisdijkstraat, 54, Zondagmorgen te

:vlei "Cyclus" .
15 " "Evolutie"
Het adres der Loge is thans HUGO
I

DE

W. L. v: Vlaardingen.
Mej. C. W. Dijkgraaf.
GROOTSTRAAT 20.

NIJMEEGSCHE LOGE.
1.

Studieklassen voor Leden, namidd. 2 3/ 4 uur.
vVoenscl. 9 en 23 Mei "Esoterische Wijsbegeerte"
van J. C. Chatterii
Mej. C. W. Dijkgraaf.
id.
2 en r6
"Esoterisch Christendom"
" van A. Besant .
Mevr. Bleckmannvall den Bosch.

I
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H.

1

Studieklassen voor belangstellenden.
fl. namidd. 8 tot 9 1/. uur.
vVocnsdag 23 Mei Verschillende onderwerpen

Mej. C. W. Dijkgraaf.

b. namidd. 8 tot 9 uur.
Maandags wekelijks "Schets der Theosofie" van
C. W. Leadbeater.

Donderdags wekelijks "vIVat is Theosofie" van Reepmaker (laatste uitgave) .
Vrijdags wekelijks "Oude Wijsheid" van A. 13esant

10 1/ .

Zondags wekelijks

tot

1. uur.

11 1

Mej. Nellie Verdon ck.

De Algemeenc Jaarlijksche Vergadering van de Leden, volgens art. 9
van hel Reglement, wordt bepaald op \Voensdag 30 Mei, met welken
dag tevens de ZomelTl1sttijd een aanvang neemt.

8
8
8

"

Eiken Zondagochtend van
J. Klein.

In het gebouw der Loge.
Woensdag

2 JVlei 's avo nds 8 uur De Theosofie
en hare beteekenis voor onzen tijd. i\Ievr. 1\1. C. V. Godefroy.

WITTE LOTUSDAG.
Dinsdag 8 Mei [906 Bijeenkomst van Leden des avonds 8 uur.
Voor de kinderen van den Lotuskring te 7 ure precies.
Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor de ouders der kinderen
alsmede voor belangstellende leden. Bloemen tot versiering der Loge
worden zeer gaarne in ontvangst genomen doar lVlejuff. M. C. Terwiel,
liefst des vóórmiddags op witten Lotusdag.

Vraagavond.
Eiken Woensdagavond 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 be/flJlKs/dleJlden.

1 [-12

uur onder leiding van Mejuffouw

Bibliotheek.
De heer en Mejuffr. Terwiel stellen zich geregeld beschikbaar tot
het uitleenen van boeken.
Bij voorkeur echter telkens vóór het begin vall iedere bijeenkomst.
ADRES VERANDERINGEN.
De Secretaris verzoekt beleefd opgave der tegenwoordige adressen van
de Heeren
]. J. Hoogewerff,
F. 'vVo de Ligt,
J. D. Richards.
Jaarvergadering op Vrijdag 25 Mei 1906 des avonds 8 uur precies.
LEDENBl]EENKOMST
op \Voensdag 30 Mei a.S. des avonds 8 uur tot sluiting van het saizoen.

UTRECHTSCHE LOGE.

ROTTERDAMSCHE LOGE.
Voordrachten.

"

uur. "Algemeene Theosofische Onden\ erpen".
in te leiden door verschillende leden.
" "De Oude Wijsheid". J. A. J. van Dijk.·,
" Belangstellenden.
Mej. L. F. G. Jaret.
" Leden en belangstellenden.
Mejuff. M. TerwieJ.
Esoterische \Vijsbegeerte. W. L. v. Vlaardingen.
Theos. Handboekjes.
J. A. Terwiel.
Belangstellenden.
J. L. Bremerkamp.

Lotuskring.
E.

IV.

:Vlaandagavond

\V oensdagavond 8 uur
Vrijdagavond
8
8 "

id.
Mej. B. Cohen.

Vraagmiddag voor Belangstellenden, namiddag 3 tot 4 1/2 uur.
l\ laandags wekelijks Verschillende Onderwerpen Nkvr. M. C. 13Icd:mann- van den 13osch.

Ia

"
"
Dinsdagavond

:Mevr. Van Dam .Nieuwenhuisen.

lIL

Lotuskring voor Kinderen voormidd.

Studieclubs.
Zondagmorgen

In het Gebouw van den Protestantenbond, Boothstraat, des avonds 8 uur.

Voordrachten
Mei "Karakterontwikkeling"
l'vlevr. Ros-Vrijman.
Studieklassen.
Mej. C. W. Dijkgraaf.
'4 Mei 8-9 uur Gedachtekracht (voor leden)
" C. W. Dijkgraaf.
7 " 8-9 " Het nut van kwaad
's Dinsdags 81/,-9 1/ . uur. Bespreking verschillende
Zonstraat 18.
onderwerpen.
Mevr. Weller-Douw.
Zondags 2-3 uur.
Lotuskring voor kinderen . Mej. J. Entrop.
Zonstraat 18.
8 Mei Bijeenkomst ter viering van den \Vitten Lotusdag.
Boekerij. Zonstraat 18 geopend des Dinsdags van 7-8 1/. u UI.
Woensdag

2

VLAARDINGSCHE LOGE.
De leesavonden en stlldieklasse zijn tot September opgeheven.
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WAHANA-LOGE.

Algiers heeft hulp gekregen van een de r oudere werkers,
en de toestand in de overige Loges geeft hoop dat zij zich
in de toekomst tot krachtige middelpunten zullen ontwikkelen.
• Een der voornaamste gebeurtenissen voor de Fransche Af·
deeling is de terugkeer van de heer en Mevrouw P. Bernard.
De heer Bernard werd in 1902 gekozen tot assistent-Secre-'
taris, . en verliet zijn post slechts om een reis naar Indië te
ondernemen. Thans is hij teruggekeerd, en is dezelfde toegewijde actieve werker gebleven; hij heeft zijn ambt weder
opgevat; hij zal voortaan het Bulletin redigeeren. Er wordt
veel van zijn medewerking verwacht en men hoopt dat hij den
tijd zal vinden om de verschillende Loges te bezoeken in den
loop van het jaar en aldus den algemeenen band te versterken.
Aan het s lot van zijn verslag geeft Dr. Pascal de hoopvolle
verklaring dat de rangen te Parijs dicht aaneen gesloten
zijn en dat de onderlinge genegenheid en broederlijkheid
waarmede wordt samengewerkt berust op een vaste basis.
De heer Bertram Keightley heeft in de maand Februari op Ain terugreis uit Indië alwaar hij zes maanden had doorgebracht - eenige lezingen te Parijs gehouden.
. Ook hebben de leden in Parijs het genoegen had den heer
l B. Chatterji in hun midden te zien, die op weg was naar
Amerika, en die eenige hoop achterliet dat hij bij zijn terugkeer wederom Parijs zou bezoeken.
Een gevoelig verlies heeft de Fransche Afdeeling geleden door
het stcrv cn van een harer oudste leden, den heer Paul Tourniel. In de Revue Tltéosoplliqut' vinden wij het verslag van de
indrukwekkende plechtigheid in het Crematorium te Parijs,
waar het stoffelijk overschot van den overledene op den 1ge11
Februari verbrand is geworden.
Hij was de stichter van de Loge "Union" (Vereenigi ng),
welke naam hij haar gaf omdat hij doordrongen was van het
besef dat de hoogste hoedanigheid welke de Theosofie aan
hare bestudeerders kan inspireeren, eenheid is.

Voordrachten.
4 i'vlei Het Theosofisch Godsbegrip . . Dr. M. H. J. Schoenmaekers.
8 " Witte Lotusdag.
I I
"
De Theosofie en haar beteekenis
voor onzen tijd. . . . . ,
i'vIevr. M. C. V. Godcfroy.
18 " De rechtvaardigheid van 's menschen lOl . . .
;\.1. Reepmaker.
25 " Gedachten over den Dood.
N.

BUITENLAND.
Frankrijk. Den 18 den Maart werd te Parijs de Algemeene
Jaarvergadering gehouden.
Uit het verslag ven den Algcmeenen Secretaris blijkt dat
gedurende het afgeloopen jaar \ van 19 Maart 1905 tot 18
Maart 1906) 61 nieuwe leden zijn ingeschreven bij de Fransche
Afdeeling, waarvan 3 uit andere Afdeelingen afkomstig waren.
18 hebben bedankt, en 5 zijn overleden, terwijl 1 lid naar
elders werd overgeschreven. Bove ndien is er een klein aantal
leden die geen levensteeken meer vertoonen, en die waarschijnlijk na onderzoek zullen worden afgeschreven. Het aantal Loges
. is met 3 vermeerderd, d(~ nieuwe zijn gevormd te Tunis,
Nantes en Marseille, een andere Loge te Marseille ve rkcert
in slapenden toestand. Drie levendige centra b estaan te ROllen,
Caen en MulhoLlse, ook te Algi ers bestaat een centrum, 3 zijn
ontbonden, en 2 zijn in wording.
.
De Loge te Sol1a (Bulgarije) telt thans elf leden benevens
zeven personen die veel belang s tellcn in haar werk maar die
zich nog niet bU de Vereeniging hebben aangesloten. Volgens
het Jaarverslag is het werk zeer bevredigend geweest.
Van de Loges te Tunis, Lyon en Marseille komen gunstige
berichten, doch overal eischt het werk een voortdurende inspanning en ontmoeten de leden moeilijkheden van allerlei aard.
Genève heeft niet met hetzelfde vuur kunnen doorwerken,
waarmede zij begonnen is, zU is onderhevig aan de wet waaraan weinigen ontkomen: al wat nieuw is, vooral wanneer het
schoon en aantrekkelijk is, verwekt een zoo grooten ijver,
dat weinigen in staat zijn daarin stand te houden. Toch is de
beweging er vrij bevredigend en er zijn enkelen die er met
onvermoeide werkkracht volhouden.
Ca en zou reeds een Loge kunnen vormen, maar de leden
geven er de voorkeur aan langzaam maar zeker te werk te
gaan; hetzelfde is het geval m et Rouen.

Amerika. Een in de meeste landen nog onontgonnen
terrein voor de verspreiding van de Theosofie zijn de gevangenissen; ook op dit gebied geeft Amerika ons weer het voorbeeld van toewijding en energiek optreden. Wanneer wij het
verslag lezen van het werk dat door Miss Jefferson in de gevangenissen, voornamelijk te Oakkland in Californië gedaan
wordt, en van de gretigheid en dankbaarheid waarmede het
wordt aanvaard van de zijde der gevangenen, dan vervult het
ons met eenige verwondering, niet zoozeer dat enkelen gevon-
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den worden die met zooveel verlangen de handen uitstrekken
naar deze kennis, als wel dat zoo velen onder het gevangenispubliek, zoowe l mannen als vrouwen een dringende beh oefte
vertoonen aan het licht dat de Theosofie brengt.
Miss' Jefferson bezoekt eIken Zondag de provinciale gevangeni s van Alameda, waa r een studiegroep is gevormd; ook
bezoekt zij geregeld de stadsgevangenis van Oakland benevens
l:en andere in San Francisco en de Militaire Gevangenis op
het Eiland Alcatraz. Zij spreekt met de gevangenen over Theosofie, beantwoordt hunne vragen, welke talrijk en verstandig
zijn, en geeft voor zoo ver de haar beschikbare middelen dit
toelaten bJeke n ter lezing. De vraag naar haar kostelooze
litteratuur is veel grooter dan waaraan voldaan kan worden.
Het is wel aardig om hier eenige woorden uit haar eigen verslag over te nemen: "Op Nieuwjaarsdag gi ng ik weder naar de
militaire gevangenis van Alcatraz, en sprak gedurende een
half uur, tot mijn eerste boot naar S. Fr. terugkeerde. Ik
zeide dat ik moest heengaan of drie uur zou moeten wachten,
maar dat wanneer er genoeg waren die gaarrie wilden dat ik
blijven zou, om nog wat met hen te spreken, ik daartoe gaarne
bereid was. V erscheidene mannen stonden op en zeiden dat
indien ik den tijd missen kon, zij mijn voorstl:l gaarne aannamen. Dat is ni et gemakkelijk voor een man onder zulke
omstandigheden . Het is zeke r dat enkele zijner kameraden hem
daarvoor zullen uitlachen, en dat weet hij. Die vrees van uitgelachen te worden, legt menigeen het zwijgen op die anders
wel vragen had willen doen e n weerhoudt h em om zich uit
te spreken. Di en dag ben ik gebleven en zij hebben mij bijna
t wee en hal f uur laten sprek en . Verscheidene keeren herhaalde
ik dat iedereen die wenschte op te staan en heen te gaan,
volkom en vrijheid had zulks te doen - ik wilde niemand
vermoeien of vervelen. Enkelen gaven hieraan gevolg, maar
de groote meerderheid bleef tot aan het einde , en velen verdrongen zich om de tafel toen ik oph ield, . om persoonlijke
vragen te doen, of om boeken t e vragen. Klinkt dat niet, alsof
deze menschen Theosofie Iloodig hadden?"

City-Loge die bijgedragen hebben tot de vorming dezer federatie en de bij eenkomsten ged urende de dagen van haar ontstaan gehouden, waren aangenaam en welgeslaagd dank zij
de goede voorbereiding.

D en 25 sten Februari kwam een nieuwe federatie van Loges
tot stand, onder den naam van "Missouri Valley Federation",
welke bestaat uit de vereeniging van de volgende Loges:
Denvcr, Lincoln, Topeka, St. Joseph, Kansas City, We bb-City en
St. Louis. Het zijn vooral de werkzame leden van de Kansas

In de Loge New-Vork werd nieuw leven gebracht door
clen heer ]inarájadása, die er vier weken lang hard gewerkt
h ee ft, en vele lezingen voor het publiek, e n voor de leden
heeft gegeven. Een zaal welke 5 à 600 menschen kon b evatten) werd gebruikt voor cle vier Zondagavond-lezingen, en deze
was geheel gevuld, terwijl zelfs alle beschikbare staanplaatsen
werden ingenomen. Ook te Brooklijn en Harlem werden lezingen
gehouden en de laatste - over Parsifal - was publiek en
werd opgeluisterd door muzikale bijdragen door een de r lede n.
D eze had een bijzonder succes en werd met groot enthusiasme
aangehoord.
Gedurende zijn verblijf in N ew-Vork heeft de heer Jinaràjàdása viermaal gesproken tot de studenten van Barnarcl
Coll ege op cle geregelde Kapcl-dien sten, over "Reïncarnatie",
"Oorzaak en Gevolg", "De Kracht der Gedachte", "De Eenheid van den Godsdienst". Deze diensten zijn gewoonlijk streng
orthodox van karakter, en de aankondiging van clergelijke
onderwerpen alleen al, verwekte veel belangstelling.
Hongarije. In Hongarije is thans het aantal Loges tot
zeven geklommen, en aanvraag is gedaan voor het vormen
van een nieuwe afcl eeJing der T. V., welke bekend zal zijn
.
als de Hongaarsche Afdeeling.

Overzicht van Buitenlandsche Tijdschriften.
Voor een beknopt overzicht van den inhoud van Buitenlandsche Tijdschriften, zoo als in dit Blaadje - met het oog
op de beperkte plaatsruimte en d e kolossale schrijflust der
laatste maanden onder de Nederlandsche L. T. V. - vereischt
wordt, dien ik mij vrijwel te bepalen tot een opsomming van
namen en titels, die uit den aard der zaak allicht wat droog
zal worden. Toch hoop ik hiermede uit te werken, dat deze
of gene, aangelokt door den een of anderen titel , bij onzen
Bibliothecaris eens enkele tijdschriften zal gaan opvragen.
Om nu maar met Engelsch-Indië en het oudste Theosofische
Tijdschrift te beginnen:
In Tlzc Tlu:osoplzist ~Ma a rt) worden nog altijd Kolonel O llcott's
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"Oude Dagboekbladen" vervolgd, waarin schrijver juist gevorderd
is tot he t oogenblik (in 1897), waarop voor het ee rst het plan
bij hem opkwam tot stichtin g van het "Witte-Lotusfonds",
waarvoor alle L. T. V. uitgenoodigd worden, in het bijzond er
op d en 8"en Mei, ee n bijdrage te r beschikkin g te stellen. S.Studd handelt nog eens voor de zooveel ste maal "Ol'er
H. P. 8." e n de lasteringen door h et echtpaar Coulomb tegen
onze groote Leidster uitgebracht. -- Murray geeft in "Phrenologi e" voorn a melijk de levensbeschrijving van den grondlegger
dier weten schap François Joseph Gall (geboren 1758)
Ve rd e re bijdrage n zijn: "Geesten en Geest envereering op
J\Ialabar", waarin melding gemaakt wordt van e nk ele th a ns
nog van invloed zijnde occulte krachten, eeuwen geleden door
Zwarte Ma giërs in we rkin g gesteld , - "Aanteekeningen omtrent
de wet enschap der Ziel", -- "Samadhána" of Eve nwicht, terwijl
Pandit G. Krishna S'átrÎ n og altijd zijn voor European en moeilijk
te volgen verhandeling over "Bálabodhini" voortzet.
T/leosoplzy in httiz'a (Prasnottara, Maart) heeft twee arti kelen
van den onvermoeiden bijdrager, de Zoeker, n1. een s lotartikel
"Gedachten over Theosofi e, I Theosofie, de samenvatting van
Wetenschap, Godsdienst e n Wijsbegeerte", en een, dat nog
vervolgd zal worden: "De Waarde der Theosofie in den Ure
d es Doods", waarin wij nog eens herinn e rd worden aan het
gezegde: "Zooals wij leven, zoo sterven wij" ; vervolgens een ige
aanteekeningen omtrent een lezing van mevrouw Besant: "De
Wet van Offe ring", als a ltij d bijzonder lezenswaard. De voordracht is gebaseerd op een oude uitspraak van een Meester,
nu eeuwen late r door een modern Agnosticus, Prof. Huxley,
in deze woorden herhaald : "Het ove rl even van den geschiktste
is de wet van ontwikkeling voor het dier, offering is de wet
. van ontwikkeling voor den menseh".
T/te Tlteosop/tic GleaufY (Apr il ) geeft "D e Boodschap van
Goddelijke Liefde", en het vervolg ee ner verhandeling van
den bekenden occulten astronoom G. E. Sutcliffe 1) : "Theosofie
en Moderne vVetellschap; de Occ ulte beteekenis van de Pl a neet
Uranus", een ni et gemakkelijk te begrijpen, maar de moeite
loonen de beschouwing over d e verhouding tusschen de af-·
metin gen van het me nschelijk li chaam en planeten-maten en
afstand en, waarbij het getal7r natuurlijk weer een groote rol speelt.
Twee andere bijdrage n werden naar aanleiding 'van deze
verhandeling in gezonden : "De Afstand van Siderische Bollen"

') De ontdekker va n een fout in La place's berekeningen.
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en "De grens van Groei", dit laatste van Mahlumivala, die
nog iets schrijft over "Het Geheugen van Organen" dat .als
een vervolg te beschouw en is op de in de vonge aftevenng
behandelde vraag: "Hebben Cell en V erstandelijkheid?" naar
aanl eiding waarvan hier nog een artikeltj e opgenomen IS:
"Ongeschikt tot Bewoning voo r dèn Mensch" . - Ten slotte
wordt "Een Sensationeel Geval" gememoreerd, n.l. hoe een
deksel van de kist ee ner mummi e va n een Pri esteres van Amon
Ra al degenen, di e ermee in aanraking kwam en, den dood
of zware rampen bracht. Eenmaal gefotografeerd verscheen
niet de afbeeldin g van het bewuste deksel op de gevoeli~e
plaat, maar het beeld een er Egyptische vrouw met boosaardig
voork omen. Eigenaa rdig is n og , dat mev rouw Blavatsky eens
de toenmalige eigena res daar van bezoekende, terstond. een
verderfelijken invloed in haar huis waarnam en al spoedig het
deksel als de oorzaak daarvan aanw ees. (Zoo ik mij wel herinner
vermeldt A. P. Sinnett in zijn occnlten roman "Karma" een
geval van psychometrie, waarbij een splinter eener mummiekist di e eveneens een ieder, die er mede in aanraking kwam,
onh~il berokkende, voor de psychometriste, di e niet wist, v~at
zij in een e nveloppe in de hand hi eld, bijna zeer noodlottige
gevolgen had).
.
. . '
Tltc- V/iJtan (April) bevat de gewone zakeltJke mededeel1l1~en
e n "Vragen", doch dezen keer volstrekt geen letterkundige
bijdragen.
.
Tltt T/tcosopltiml Review (Maa rt) hee ft: "Gedachten ov er
Gedachte vormen", waarin beweerd wordt, dat "gedachte en
schepping slechts twee namen voor hetzelfde begrip" zijn.
(Voor de verklaring hi ervan zie aldaar); - dan he t vervolg
van "De vreemde Geschiedenis van een Verborgen Boek",
waarin Bhagaván Dàs ons verhaalt van den geheimzinnigen
twintigjarigen blinden Pal)çlit Dhanràj, die ontelbare çloka's
uit de San skritsche littera tuur (v eel meer dan het geheele
Mahàbháraian ) van buite n kent, "Drie Beelden uit het
Verleden", herinneringen aan vorige incarnaties, opduikend in
den vorm van visioenen. -- G. · R. S. Mead deelt m ede , wat
"Irenaeus (de vijand der Gnostieken ) ove r Reïncarnatie" te
zeggen heeft. Nog kan men hierin iets lezen "Van de
L egende n der Reuzen", die de ontwikkeling van het menschenras weergeven, en van "De Mythen van Ierland" (wat
nog vervolgd zal worden). Een der belangrijkste bijdra~en va~
dit numme r (die ik een ieder aanraad t e lezen) hJkt mij
Mevrouw 1. Cooper Oakley's sturlie over: "De Goliardi en Jongleurs; hun Oorsprong en Verband met de Vrijmetselarij",
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waarvan hier h e~ ~lot gegeven wordt : een onafgeb roken ree ks
Occu.lte V e reemglllgen wordt hier opgesomd en geschiedkundig bekende namen van en ke le der leden gegeven.
Tlte Lotus Jou yltal biedt het ve rvolg van een voordracht
van Mevrouw Besant: "De Waarde van het Leven na den
Dood". Als "Teeke n van den Dierenriem" waarvan er elke
maand éé n behandeld wordt, is thans (voo;· April) natuurlijk
Tauru.s, cIe Stier aan de beurt.
In IJroad Views (Maa rt) beha ndelt A. P. S inn ett in "Gecompliceerd e Incarnatie' s" een geval va n Veelvoudige (multiplex) Persoonl~ikheid,. of Juister wellicht van Twe~evoudige
(Duplex) Persoon ltJkheld, ofschoon zich 4 verschillende p e rsoo.nhjkh eden voordoen, waarvan e r echter 3 waarschUnlijk
vanatles va n ee n en deze lfde zijn. An Occult Student, (evene:ns A. P. SJIl ne tt) bespreekt dan nog in "Onbewuste Voo ruitgan g. ll1 het Occulti sme" Sir Ol iver Lodge 's "Leven en Stof",
ee n cntlek op Prof. Haeckel 's "Raadsel van het Heelal".
Mevrouw A. P. Sinnett wijdde een studie aan "Nicolas Flam l: l
en het Alchi~nistische Mysterie", waarin de leve nsbesch rijving
va n d ezen l' laillel en zIJn Vl'O U W Perne lle , beid en beroe mde
wa re alchimisten, gegegen wordt. Hij werd geb oren in 1330
e n stierf v()lgen~ historisch e bronnen in 1416, doch volgens
occult e overlevenngen . ... . is hij evenmin al s zijn vrouw
gestorven, doch lee ft, als zoo m eni g ingewijde, die 'het ware
L e~c n se h xer bezit, eeuwe nl a ng onafgebroken .
Tltc TltcosoplllC A1t'sSCII~E;'CY (April) bevat : "Licht op duistere
P laatsen", een visioen van een spiritualistisch medium en
"Het Guld en Voorschrift" , vari aties, hij all e vo lk eren en il~ alle
godsd ien sten weergevonden , op het spreekwoord: "Wat gij
met wdt dat u gescllle dt, doe dat ook aan een ande r niet".
In Tltt' /l71.'w Lcalalld T/tcosoplucal iVfa<Taziltc (Maart) is te
. I
"
IJ'
~
~!n c en
~e t 11lystL:ne van het Kwaad", "Het Bewijs voo r de
1 heosofie" . en "Herkenning" (nI. van zie len ond erling in ni e uw e
1I1carnatl es ).
De Revltc Tlt!:osopltiqllc bevat gewoonlijk slechts ve rtaalde
artikel e n. Of dit me t betrekking tot "Fataliteit en Karma"
van E B. (Maa rt) ook gezegd moet worden, weet ik ni et.
Van het Duitsche tijdschrift Lunfcr- Gltosis is de Octoberafleve ring de laatste , hie r ontvangen, dus kan dit verder' buiten
bespreking gelaten worden.

INGEZONDEN STUKKEN.
A alt dcn Heer R edelé .
Met verbazing las ik uw schrijven aan het bes tuur der P.
C. Meuleman-Stichting en, ofschoo n het voorwoord van den
Alge m eenen S ekretari s en het antwoord van he t bestuur der
Stichting mij volkomen bevredigt, wilde ik u toch mijn inzicht,
en van vele leden met mij hie r in Indië, mededeelen. Wat
mij in uw stuk wel het meest trof waren uwe ormerkingen
over de art. 4 en 5 der statute n . Gij verklaardet ze als terugvoerende tot de kind erja ren van he t ürganisati ele ven Het is
m ogelijk dat alles kringloop is, dat alles naar zUn oorsprong
terug keert. Als men tenminste leest wat Mevr. Besant gezegd
hee ft in hare lezing moer "T heosofi e in verba nd met de politiek";
dan gaat zij daar zek er terug tot dat punt waar zij verklaart:
"Dit is uiet d e moderne opvatting in het Weste n, maar wie
h eeft recht te regeere n? De wijze, de o nd e rvindingrijke, cle
bedachtza me, zij die ge studeerd h ebben en die de ll1enscb en
en het leven begrijp en", e n verde r "ik weet dat deze raad
van voortreffelijk en niet populair zal zijn voordat de dem ok ratie
menig volk en menige natie ten va l heeft gebracht, voordat
ten slotte nati es zich aan de voeten van den een of anderen
militairen dictator zull e n we rp en en wij she id zullen leeren door
lijden". Is het dan zoo vreemd en ZOt; het een terugkeer, of
een vooruitgang zijn als het waar was dat autocratie aanwez ig
is bij het bestuur d er Afd eeling en bij bet bestuur der Stichting, zooals gij het voorstelt?
Ik stel het mij echte r anders voor : "wij dragen geen gelden
af, onder dankbaar opzien naar de beh ee rders", neen, wij, en
ik vermeen uit naam van all en te spreken die offerden, wij
gaven omdat wij trachte n de Wet van Offering tot de onze
te maken. Wij zullen blijve n offeren omdat wij 'Voelm da t zulks
de weg van onze vooruitgang is, omdat zulks o ns een voetstap verder brengt naar onze volmakin g , naar onze eenmaking
me t alles; en bij die offering blijft elke berekening, elke gedachte aan vervanging dergenen door 1CJicJl wij offerden achterwege, daar zulks in ons denken één is gewo rden.
V erde r komt het mij voor dat als gij zoo zeker ov ertuigd
zijt van het zeil en o p een foutief kompas (verkeerd wijzend,
niet verkee rd) door de voormanne n der Vereeniging, zoodat
het stranden der beweging hiervan het noodwendig gevolg
moet zijn, gij niet verantwoord zijt door t e zeggen dat gij er
ter b evoegder plaatse van hebt doen blijken, maar dat het
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uw plicht geweest was als een voorvechter voor het bestaan
der Vereeniging, het roer te grijpen om de mogelijkheid van
stranden te voorkomen. Dit hebt gij niet gedaan en de Vere~ni
ging is reeds belig te stranden, zegt ge. Welnu, wat is, valt niet
meer te veranderen. Maar één ding is zeker: de Theosofie strandt
niet, ook niet degene wien de Theosofie een deel, hetzij groot
of klein, of hun heele leven beheerscht; ook niet onze voormannen die getoond hebben alles wat zij bezaten, zoowel
stoffelijk als geestelijk, over te hebben om die blijde boodschap
te dienen welke we Theosofie noemen; en een nieuw schip
zal gebouwd worden, bemand met degenen die veilig uit de
stranding zijn uitgekomen, een schip zonder kompas, maar
dat, met de oude banier in top, gestunrd zal worden, het oog
en het roer gericht op dat ééne licht, Het Licht, den weg
wijzende aan de armen van geest, opdat het Koninkrijk der
Hemelen over hen moge komen.
E. MEULEMAN JR.
Batavia, 15 Maart '06.

In de tweede plaats echter kOI11 ik om steun vragen voor
deze instelling. Niet alleen "theosofische" boeken, maar werken
van allerlei aard zijn hoog noodig en zullen dankbaar aanvaard worden.
Laat ieder eens in zijn boekenkast rondzien en wat van zijn
schatten zenden naar deze plaats, waar hun' sfeer van nuttigheid
zooveel grooter kan zijn. Het adres der bibliotheek is Prinsengracht 65. En ondergeteekende zal gaarne alle vragen om
nadere inlichtingen naar vermogen beantwoorden.
Met hartelijken dank voor de plaatsing,
A. MEYROOS,
Regentesselaan 11.

's Gravenhage, Maart '06.

L. S.

In het begin van dit jaar is te 's Gravenhage geopend de
Opmbm:e Leeszaal cn Biblz'otltcek, eene instelling, waalOp ik
gaarne de aandacht onzer leden zou willen vestigen.
Daar toch worden dagbladen, tijdschriften en ' boeken van
allerlei aard en de meest verschillende richtingen bijeengebracht en in de geheel kosteloos toegankelijke lokalen in
waarheid ter beschikking van een ieder gesteld. De inrichting
zelf heeft geen voorkenr voor eenige richting, haar eenig doel
is de bevordering van het vrij, zelfstandig onderzoek en denken door het in breeden kring toegankelijk stellen van het
onontbeerlijke geestesvoedsel, dat ieder voor zich onmogelijk
zoo vee lzijdig uit eigen middelen zou kunnen bekomen.
De aanzienlUke kosten van deze pogingen worden uit bijdragen van belangstellenden bestreden, de gemeente 's Gravellhage gaf gratis lokalen, vuur en licht.
Mij dunkt - op een plaats waar men het vrije onderzoek
huldigt mag de theosofische literatuur niet ontbreken.
Daarom in de eerste plaats vraag ik de aandacht der leden
van de Theosofische Vereeniging voor deze inrichting.

CONGRES.
Voor de discussies bij gelegenheid van het Congres zijn
55 vragen aan de comissie opgegeven. Deze heeft daaruit
16 gekozen welke zij meende dat van groot belang waren
en deze ter beoordeeling aan het Congresbestuur voorgelegd.
Het bestuur heeft de keuze nagenoeg eenstemmig goedgekeurd. De vragen zijn de volgende:
eerste zitting (Zondag 3 J nni)
1lYaag- I,' in welken mate is de Theosofische Vereeniging
louter een groep zoekers naar de Waarheid, of een groep
studeerenden, bevorderaars en volgelingen van een stelsel?
1I1'aag- 2,' Als de Theosofische Vereeniging geen dogma's
heeft, bestaan er in haar boezem -- en zeer terecht - autoriteiten van verschillende orde. Is de betrekkelijke waarde
dezer autoriteiten louter een zaak van persoonlijke appreciatie? Op welk karakter of op welke eigenschappen is zulk
een autoriteit met recht gegrond?
vraag- 3 ( verkort): a Moet het zedelijk karakter der menschen van invloed zijn om hen tot de Theosofische Vereeniging toe te laten?
b Zijn zij wier zedclij kheid ' gapingen vertoont van het
algemeen geldend standpunt bezien, in de Verceniging op
hun plaats?
c Bestaat er een algemeene maatstaf die in zulke gevallen
toegepast kan worden?
tweede zitting (Maandag 4 Juni).
'"raag- I. a Is de propaganda een wezenlijk, essentieel, doel
van de Theosofische Vcreeniging?
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b is deze propaganda een noodzakelijk gevolg van de doeleinden der Vereeniging ?
vraag- 2. a Lettcnde op den duur van het bestaan der
Vereeniging en cle actieve propagancla die gemaakt is, hoe
verklaart men dan dat zij niet meer leden telt ? (ongevee r
13000, berekend naar het verslag van cle 30"e Jaarvergadering
der Vereeniging).
b is er geen methode of stelsel geweest in de werkzaamheid der Vereeniging ?
c zoo ja, is dit te betreuren?
d zoo ja, hoe daarin te voorzien?
vraag- 3 (verkort). Moet de Theosofische Vereeniging of
haar deelen (Afdeelin gen, Loges enz .) moeite doen om alles
wat de algemeene gang der I3eweging betreft, zoowel als haar
geheelc werkzaamheid, ter kennis te brengen van al haar leden
op meer officieele, meer systematische en meer volledige wijze?
vraag- 4 (verkort) Zijn geschikte maatrege len voor stoffelijke
theosofische bijstand, passend of niet?
Wij herinneren er aan dat zij die
over een dezer vragen willen deelnemen
moeten kennis gev'en aan den heer P.
Léon Bourgain, Courbevoie (Seine) met
welke zij willen bespreken.

aan de besprekingen
daarvan vóór 1 Juni
E. Bernard, 15, av"e
opgaaf van de vraag

De Sekretaris voor Nederland ontving verschillende postwissels en aanvragen van lidmaatschap voor het Congres. Daar
hij echter de Congreskaarten nog niet uit Parijs ontvangen
heeft kan aan de aanvragen nog niet worden voldaan. Spoedig
hoopt hij echter met de verzending te beginnen.
Men wordt verzocht aanvragen voor lidmaatschap vóór 25
Mei bij hem in te zenden, vergezeld van een postwissel vanf2.50.
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