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OFFICIEEL GEDEELTE.
Door den Uitvoerenden Raad is tot assistent-sekretaris van
Ned. -Indië benoem d d e heer D. van Hinloopen Labberton
te Buitenzorg en zulks ter vervanging van den heer C. J. van
Vliet te Soerabaja, die wegens gezondheidsredenen als zoodanig ontslag heeft gevraagd.
De Algemeene Sekretaris herinnert er aan dat de Jaarlijksche Samenkomst zal plaats hebben op Zondag 10 Juni 1906
des v. m. 10 uur, in Ecnsgczindhcid (Spui) en dat op Zaterdag 9 Juni om 8 uur een gezellige bijeenkomst zal plaats hebben in het Concert-Gebouw (kleine zaal ), terwijl op Zondag
10 Juni om 8 uur 's avonds wederom in Eellsg-c::;illdlteid ee n
openbare bijeenkomst zal gehouden worden.
In troductiekaarten voor niet-leden zijn op aanvraag bij hem
verkrijgbaar.
De Loge-besturen worden uitgenoodigd uiterlijk 7 Juni den
A lg. Sekretaris opgaaf te doen van het aantal en de namen
der afgevaardigden welke hunne Loge ter Jaarlijksche Samenkomst zullen vertegenwoordigen.
De heer C. W. Leadbeater zal het Congres te Parijs niet
bezoeken daar hij zich geheel uit het Theosofisch werk en
de Vereeniging heeft teruggetrokken.
In een volgend nummer zal hierop nader worden teruggekomen, wanneer over m eerdere gegevens zal kunnen worden
beschikt.
De Alg"C1IlCC7lC Sckretaris,

W. B.

FRICKE.
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BINNENLAND.

Mejuffrouw Dijkgraaf uit Amsterd am en 4 belangstellenden waren bijeengekomen in de gastvrije woning van Mevrouw van Rhijn, om de stichters
van d e Theosofische Vereenigi ng en van de Neder!. Afdeeling dankbaar
te h erdenken. De p ortretten van H. P. B. en van :\1evrouw Meuleman
stonden te midden van een schat van bloemen en planten.
Na de opening door den President, de Heer de Chauvigny de Blot,
gaf dien h et woord aau Mej uffr ouw Dijkgraat~ die ons de b eteeke ni s
uitl egde van den Witten Lotusclag.
Meju ffrouw van Walchren las daarn<1. een smk uit een van de brie ven
van Paulus voor. Mejuffrouw van Dam een fragment uit "de Stem van
de Stilte", Mejuffrouw F ledderu s uit "het Licht van Azie", de Heer
Cochius "Lotusbloemen" en de Hceren van \ Valchren en de ChauvÎgny
cic B10t ieder een h oo fd st uk uit de " Bhagavacl Gita" . D e President gaf
daarop nog even h et woord aan Mejuffrouw Dijkgraaf, die ons een
gelukwensch van Mevro uw \Vindust en den Heer .Fricke voorlas, die
tijdens den avond p er telegram tot ons was gekom en. De avo.nd werd
besloten met een gezellig samenzijn, dat no g geruimen tijd duurd e en
waarna elkee n voldaan over den wel geslaagden avond en met nieuwe
kracht bezield hui swaarts keerde.
likt de maand Juni is de ru sttijd ingetreden van onze Loge.

De Nijm eegsche Loge e n ook de geheeIe Afdeeling heeft
het verlies te betreuren van den voOrzitter dier Loge, den
Heer A. van der GOll N e tsch c r, di e op den 23 April na een
langdmi g smartelUk lijden h et stoffelijk omhulsel hee ft verlaten
De Heer van de r Gon N etsche r wa s sedert· de oprichting
der JJoge in October 1902 haar hoog · geacht e voorzitter, een
trouwen toegewijd lid der Vereeniging.
Mogen onze goed e gedachten met hem zijn.
Te Venlo bestaat sinds eenigen tijd een Centrum van dri e
leclen der Vereeniging, welke geregeld des Zonda gs bijee nk omen tot het bestllcleeren va n Th eosofi sc he onderwerpen.
Van tijd lot tijd bezoek t cic hee r Sellegn uit Maastricht dit
ce ntrum om de besprekinge n te leiden.

LOGEWERK.

LOGE "DELFT".

AMSTERDAMSCHE LOGE.

Op de jaarverga dering van 3 Mei 1.1. werd het Bestuur als volgt
samen gesteld :

J.

5 Juni za l gee n voordrach t pba~s hebben wege ns het Congres te Parij s.
12

P. \Vetj en, Voorzitter.
Mej. J , J. lIeukers, Secrc!m-cssc.
J. Th. v. Bergen, PCIl/liIlKlllecster.
E. de Munck-Morti er, } C
.
.
Mej. M. Bal,
O1Il1IllS5a1'lSsm.

Juni sluit ing.
De Studieklassen zijn

I

Juni geëindigd.

De \Vitte Lotusdag werd op den 8stclI Mei op de gebruikelijke wijze
gevierd. De zaal was fr:1ai versierd en verschillen d e leden hi elde n korte
~oo rd rac ht en over toepasselijke onderwerpen. I-Iet was ee n goe de avond
waarvan voorzeker kracht is uitgegaan.
De jaarlijksche vergade ring van de Ams terdamse he, Loge h ad 7 Mei
plaats. Uit het verslag der werkzaamh eden va n de Secretaresse ble ek
dat het ledental 190 bedroeg en de ve rschIll en de cursussen door ± 90.
leden en belangstellenden werde n bezocht. Het Best uur werd herkozen
en de H eer Gruntke in de plaats van den Heer H allo gekozen. ]\ [evro uw
\Vindust werd tot afgevaard igde voor deJaarlijksche Samenkomst benoemtl.
De we kelij ksche voordrachten worden 1 2 JUJlI m et een .. gezellIge. bIJeenkomst tTesloten. Een iae leden b etre urden, dat de wekehJksche bIJ eenkomsten ;~ln Juni tot September a fgebroke n werde n: zij .noegell en
kregen \'erlof op Dinsdagavond in h et Logeg;ebo~lIv te blIjven bIjeen
komen ge durende de zomervacantIe, om onderlin g fh eosofisch e o.nderwerpen te b ehand elen onder leiding 1'811 ee n d er aanwez Igen.

De \Vitte Lotusdag werd op de gebruikelijke wij ze gevierd. In het
midden der zaal prijkte het portret van Mevr. Blavatsky tusschen ee n
schat van bloemen.
De heer Van Thienen en Mej. Kerdijk openden den avond met muziek
van Beethoven voor Piano en Orgel.
Eenige leden lazen fragmenten uit de Bhagavad Gîta, h et Licht van
Azie en de Stem van de Stilte .
Na sluitin g van het officiëel gedeelte bleef men nog een uurtj e gezellig bij een.

LOGE "DEN HAAG" .
DE RUYTERSTRAAT

67.

LeZingen.
18 J \1 ni " Dood geloof en levend geloof"
voor leden en introducés.

ARNHEMSCHE LOGE.
Des avonds om 7 1/. uur had d e eerste \Vitte Lotus-viering van onze
Loge plaats. Een :!O-tal leden uit Arnhem en omli ggende plaatsen .

C. Meyer.

Cursussen.
Dinsdagavond

7' /,-81/,

u.:

De Heer J. D. Ros. "Geclachtekracbt".
Voor leden en belan gstellenden.

]29
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Donderdagavond 8-911.:
Vrijdagavond

7'/2 - 8'/~

u. :

Vrijdag,lVo nd fP /,-9'/2 tl.:

Dr. J. J. Hallo. "Esoterisch Boeddhisme" .
Voor leden.
De Heer H. N. van Amerom. "De ontwikkeling van het Bewu stzijn". Voor leden.
Mej. G. Slotboolll. Een der handboekjes.
Voor b elangstc llenden.
;V[~vr. ' N. Ros-Vrijman. "Esoterisch Chri stendom". Voor le(!.::n.
H. J. van Ginkcl. "Astrologic".

Lotuskring.
De L~tus kla sse n worden gehoud en eIken \Vocnsclagmiddag van 4' /2 tot
51/, en Zatcrdagmlddag van 4-5 uur ond er leidin g van Mevr. A. M. V<l1l
der Stecn V<ln Ommeren-Hallo en zijn to eg,tnkelijk voor kind cren
zoo wel van ledcn als va n nict-Icden der T. V.

Bibliotheek.
Dc Bibliothccaris is \Voensdag 4'/',- 5'/. en Zaterdagavond van 7- 8
uur 111 hel Logege bouw aanwezig om boeken uit tc kenen cn terug te
ontvangen.
De nieuwe catalogus is bij hem tegen betal ing van 15 cts. verkrijgbaar.

Berichten.
De \ Vitte .Lotus(~:tg wcrd onder zcer goedcn opkomst der leden op
dc gelJnlike liJke Wijze herdacht. Onzc Voorzitter wees op hct groo te
wcrk door 11. I'. Jlo voor de wcrel d cn door Mevrouw l\lculeman in
Nede rland ve rri cht en de groote overeenkomsten, die zij vertoonllen.
llet l)ortret :.'<In Mevrouw B1avatsky was door een viertallcelen op waarlijk
arlis lleke wlVe met bloeme n en planten versierd. Fragmen tcn u it h et
LI ch t van AZ le, dc Baghavad C ita en de Stem der Stilte werden voorgelezen en na .. aflo()p daarvan bleven de leden nog gentim en tijd in
gezelltg samen zijn bIJ elkander.
Dc n avond te vo~·cn had de j,tarlijksc he hui sho ud el ijkc vcrga dering
plaats, waa rop de Secrctans en. l' enn in gll1ees~er hunne ja;uvc rs lage n
llltbrach tell. De o pnchtlllg dcr Leldsche en DcJttsche Loges werd daari n
ge m emo rce rd, waardoor het ledenaantal der Loge "Den I-[aag" ee ni gszi ns
lcru ggll1 g, zoodat het th<1ns 130 lJ edraagt. De aftredend e b es tuursleden
J. D. Ros, . MI. ~. G. Vreede. en Mej. G. S lotbo oll1, werden resp. als
onder-VoorzItter, Secreta n s en Co mmIssans herkozcn.

HAARLEMSCI-IE LOGE.
Dc vVille-Lotusdag werd op de geb ruik elijke wijze hercla cht, ditm aal
tcn hmze van den H eer en Mevro uw J. Op ' t I':yncl e- Stolp. Ee n
tWlllllgtal leden woonclen de bijeenkomst bij die m et orge lspel geo pend
cn gesloten werd, hetgeen aan het geheel een plechti ge wijding gaf.
In de Bllltengewone Veq~adering van j 1 Mei, bijeengeroepen op verzoek van 7 leden, voelde ZIch het gellCele Bestuur tot zijn diep leedwezen
gedwon gen af te treden en zich niet herkiesbam· te stellen.
De ]aarlijksc he Algemeene Vergadcrin g, die den 22 cn gehouden werd
ga f de Haarlemsche Loge een ni euw Bestuur bestaande uit den Heer

C. Meij er als Voorzitter en den Heer ]. Strijbos Jr. en Mej . A. W ithof
als Best uursleden.
Als aJgenardigdcn voor de J aa rlijk sc he Dijeenkomst werden deze
drie Best uursleden gekozen.

Studieklassen.
De Studieklassen zijn tot nader b ericht gescho rs t.

HELDERSCHE LOGE.
Vergaderingen
in h et lokaal Sluisdijkstraat, 54, Zo ndagmorge n te

10

uren.

3 Juni : "Het Bucldhisch Gebied". . . . . . . .
T. v. Zuylen.
17 "
Ve rslag afgev. v. d. Jaarlijksche Samenkomst.
S luiting.
De cursus is tot September opgeheven.
:Met den 1 7 den Juni gaat onze Zomerrusttijd in.
De vVitte Lotusdag is op de gebruikelijke wijze herdacht.
H et Bestuur is samengesteld als volgt:
T. van Zuylen, Voorzitter.
S. Gazan, S"crdaris.
J. Kuiper, PClutiJl/!:lIlcester.
H. \ Vitsenburg, Bibliotlt,'.·aris.
J. Edens, Xaal-GJ7/1I/lissaris.
Verder IS de heer 1'. Siesling aangewezcn als Assistent-Bibliot h ecaris.

HIL VERSUMSCHE LOGE.
De 'vVitte Lotllsdag werd 's avo nds op 'vVesterveld te 's-Graveland door
ee n 20-tal leden gevierd. De portretten van iVlevrol1w Blava tsky en Mevr.
Me ulcm an waren, lue t heerlijke bloemen omringd, voor de leden geplaatst opdat dit den leden, woals de President in zijn toespraak zeide,
zo u kunnen helpen hunne denkvermogens ges temd te h OLlden op het
hoogst bereikbare niveau.
Na een korte toespraak van den President las deze een stukj e van
illevr. 13esant over Mevr. Blavatsky voor, en een stuk over Mevr. Meuleman,
van een harer vrienden, waarin bijzonder de nadruk werd gelegd op het
beminnelijk karakter dezer geestelijke vrouw, di e altijd tot hel pen gereed
was, c n tot helpe n op cic beste mani er, daar zij wist, ho e te helpen.
Nadat de Heer van Notten het schoone hoofdstuk over h et éénzijn van
alle le,·en, uit het Licht van Azië had voorgeleze n, werd de bijeenkomst
gesloten; daar deze door toevallige omsta ndigheden later bego nn en was
dan was bedoeld, mo est h et voorlezen· door Mevr. Schu urman van een
gedeelte uit "De Stem van de Stilte" achterwege blijve n, hetgeen door
meni geen betreurd we rd.
Na cenige oogenblikken gezellig sam enzijn was de avond alweer om
en 't uur van vertrek geslage n.
De alg. jaarlijksch e Vergadering werd gehouden op 5 Mei. Nadat de
vergadering geopend en de notule n voorgelezen waren werden de verslagen van Secretaris en Penningmeester voorgelezen.
H et finantieel r esu ltaat was zeer g unstig, evenals het verslag van de
Biblioth ecaresse, waaruit bleek da t de boek erij thans 112 boeken tclt.
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Besproken werd de wenschelijkhcid een catalogus te laten drukken
en te adverteeren over de verkrijgbaarstelling.
De Heer Schuurman en de Heer v. Notten werden tot afgevaardigden
uekozen voor de jaarJijksche samenkomst.
" Volgens rooster moesten de President en de Penningmeester aftreden.
Beiden, dc Heer Schuurman en de Heer v. Notten werden herkozen en
namen de benoeming aan.
Nadat de Heeren Reddingius en Flentge gekozen waren voor het
nazien der boeken werd de vergadering gesloten.

Toespraak gehouden door Mevr. Besant op den \ Vitten Lotnsdag, te
Londen 1904, door Mej. Verdond.;:.
Slotwoord, cloor Mevr. llleckmann- v. d. Bosch.
Na den afloop bleef men nog eenigen tijd gezellig bijeen.

LEIDSCHE LOGE.
HUGO DE GROOTST RAAT 20.

IS Mei gaf Mej. C. W. Dijkgraaf haar lezing ov~r "Evolutie", waardoor de reeks Lezingen voor dit scizoen althans beelndlgd wcrd.
.
Ook eenige Curssusscn hebben opgehouden, o.a. (he over AstrologIe,
van den lIeer H. J. v. Ginkel.
.
Om eenig<::n band tusschcn de leden onderling te houden IS besloten
op de Dinsdagavonden (8- 91 /, uur) de algemeene samenkomst der leden
gedurende de zomermaanden vol te houden.
Witte Lotusdag.
Dinsdagavond 8 Mei 8 ' /4 uur, waren 24 van de 29 leden bijeengekomen
om dezen algemeenen herdenkingsdag te vieren. Het graote portret van
Mevr. Blavatsky, omgeven door een schat van witte bloemen, gaf een
feestelijk en plechtig aanziel: aan de Loge-kamer, ~velke stemmIng verhoo"<1 werd door de opcnll1 u swoorden van den I resIdent den Heel J.
v. Öphuijsen. Daarna lazen 3'" andere leden iets vo?r uit "H.et ~icht v.
Azië", "Dc Stem der Stilte" en "13hagavad-Gita". HIermede emdlgde het
ollieiëele O"edeelte doeh onderhielden de leden zich met elkander op
recht aangenamen' toon gedurende het volgend lIUr. Zoowel stoffelijk (een
paar bloemen) als geestelijk voorzien, gingen de leden hlllswaarts) ,e lkeen
met het voornemen om te trachten te doen wat III hem lag om een stap
althans nader tot het doel te komen.

NI]MEEGSCHE LOGE.
Viering van den Witten Lotusdag .
.Den 8sten Mei 1906 werd cle \Vitte Lotusdag plechtig herdacht. Daartoe
waren de leden ten getale van 20 ten 3 uur namIddag saamgekomen
in het loka;tl voor de gewone studieklassen gebezigd.
..
Het lokaal was op toepasselijke wijze met wItte bloemen verSIerd, 111
het centrum waarvan de beeltenissen van Mevr. lllavatsky en Mevr.
.Meuleman waren geplaatst.
De herdenking bestond uit:
Inleiding gewijd aan de nagedachtenis van Mevrouw B1avatsky en
Mevrouw :Meuleman, door Mevr. Bleckmann- v. d. Bosch.
H. P. Blavatsky en hare zending, uit "Reminiscenses", door Mevr.
Pool-Staring.
Fragment uit de "Stem van de Stilte", door Mej. Burgdorffer. ·
Eenige bladzijden. uit "het Licht van Azië", door Mevr. Verdonck.

ROTTERDAMSCHE LOGE.
Witte Lotusdag.
Om 8 uur waren in de zaal van het Logegebollw een gróot aantal
leden vereenigd. De portretten van Mevr. Blavatsky en van Mevr. Meuleman stonden te midden van een schat van bloemen, op keurige wijze
gcrangsch ikt door den Heer Acldicks. Nadat den leden verzocht was eenige
minuten hunne gedachten te concentreeren op het doel, waarvoor zij
clezen avond waren saamgekomen, werd door den Voorzitter een openingswoord gesproken waarbij hij in het li cht stelde hoeveel :wij aan de graote
Stichteres van onze Vereen iging te clanken hebben en aan Mevr. Meuleman.
"Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld worde" , was de titel van een
voordracht door den Heer J. A. J. v. Dijk.
Daarna las I\Tej. M. C. Tenviel een stuk voor uit "De Sleutel der
Theosofie" en wcl dat gedeelte, waarin Mevr. Blavatsky spreekt over de
toekomst der Theosone. Hieraan knoopte Mej. Terwiel een beschouwing
vast, in hoever de verspreiders der Theosofische denkbeelden geslaagd
zijn en een opwekking tot de leden, op dezen clag; den sterfdag van
Mevr. Blavatsky, den geboortedag, om zoo te zeggen, van dc Vereeniging.
De heer E. A. 'vValop las voor: "Hct doel der Schepping, de evolutie
van den menseh" .
.
Naclat uit "Het Licht van Azië", eerst door den heer J. A. Terwiel
en daarna door Mej. :\1. T. J. Bel eenige bladzijden waren voorgelezen
en uit "de Stem van de Stilte", door den heer G. H. Obreen, werd de
vergadering gesloten met ecnigc woorden van dank door den voorzitter
gespraken, tot all en die tot het slagen van clezen avond hadden bijgedragen.
Dinsdagavond 8 Mei tcn 7 ure, verzamelde n de leden der Lotuskring
in het Logegebouw. De zaal, evenals andere jaren artistiek versierd, had
een feestelijken aanblik. Mej. Kleijn hield de kinderen bezig tot acht
uur. Mej. Dlltilh gaf clen "Schakels" een aardig souvenir in den vorm
van een bladwijzer, en na het zingen van eenige tweestemmige liedjes,
met viool begeleiding en het gebruiken van een kleine versnapering,
togen cic jonge luidjes in een prettige stemming huiswaarts.
Tot Septcmber zijn de werkzaamheden officiëel geschorst.

UTRECHTSCHE LOGE.
Viering van den Witten Lotusdag.
Voor het eerst heeft dit jaar ook de Lotuskring voor kinderen op
haar wijze den Lotusdag herdacht. Te half zeven traden zij de versicrde
kamer binnen, stilzwijgend legde elk der kinderen eenige witte bloemen
aan cle voeten van onze groote voorgangster.
Daarna begaven ze zieh naar hunne plaatsen om te luisteren naar
een toepasselijk verhaal van den Heer Dop. Onder het zl11gen van een
lied van den gulden keten stonden de kinderen op en vormden, door
elkaar de hand te geven, een keten, waarvan elk kind een der sehakels
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voorstelde. Tc spoedig eindigde die samenkomst naar het oordeel del'
kinderen en zeer onder den indruk van den plechtigen avond keerden
ze hu is\Yaarts.
Hierna kwamen de !eden samen en vierden den dag op de gebruikelijke wijze. Na eenige toepasselijke openingswoorden van Mevr. \,yeller,
werden lllt de aanbeyolcn werken fragmenten voorgelezen, die zeer veel
indruk maakten.
Ik Voorzitter sloot het officiëelc gedeelte met een ge1110edvolle rede.
De avond maakte zulk een indruk, dat spontaan het verlangen ontstond,
bij ve rsc hillencle leelen om gedurende eenige minuten cloor stille overpeinzing gezamenlijk gedachten van toewijding te zenden aan onze groote
voorgangers in de Vereeniging.
De leden bleven hierna in gezellig gesprek nog eenigen tijd bijeen.
30 Mei 8 uur: Algemeene Ledenvergadering.
Hierna zal dc Zomervacantie der Loge aanvangen.
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Witte Lotusdag.
De Witte Lotusdag is op de gebruikelijke wijze herdacht. Eenige
leden hadden het lokaal op bijzonder artistieke wijze met bloemen en
planten versierd.
Te ongeveer 8 uur waren 31 leden aanwezia en werden na een
inleidend woord van den Voorzitter, waarbij hij h;t doel der san;enkomst
uiteen zette, cioor verschillende leden korte voorlezingen gehouden. De
Heer L. Th. Meyer gaf een gedeelte uit de Bhagavad Gita, Mej. vVijnstok
lets UIt Het Licht van Azië, daarna de H eer \V. E. van Kervel een
fragment uit De Stem van de Stilte, waarna de Heer A. S. Schoevers
iets voorlas uit In Memoriam van H. · P. Blavataky. De Heer J. F. Duwaer
g:}f daarna een korte rede, waarbij hij, in zeer schoone bewoordingen
met alleen :VIevrouw Hlavatsky, doch ook :\1evr. l\'! euleman . 1VTevr. Obreentoe Laer en Mevr. de Bodenhallsen, welke zoo oneilldia veel voor de
Nederlandsche Afdeeling gedaan hebben, herdacht. Hierna werd het
officieel gedeelte der bijeenkomst door den Voorzitter gesloten en bleven
de meeste leden nog eenigen tijd in opgewekte stemming bijeen.

WAHANA-LOGE.
Lezingen in Juni 1906. Alberdingk Thijmstraat 32.
Eiken Vrijdagavond 8 uur.
. J. C. H. \Vilhelmi.
I Juni. "Schiller als Theosoof" .
"Theosofie en Opvoeding". Mevr. \Vierts van Coehoorn-Stout.
8 "
IS " Sluiting.
Studieklassen.
lVIaandag 's avo 8- 9 1/2 uur " De Oude vVijsheid" M. vVo Mook.
Dinsdag nam. z-3
,,"De Mensch en zijn
Lichamen" .
Mevr. M. L. H. Zwo11ovan der Maas.
Donderdag 's avo 8-9 1/2" "De zeven Beginselen
van den Mensch".
F. Zwollo.
Zaterdag
8-- 10" " De Cehcime Leer". Mej. J. Wijnstok.
Voor Leden en Bebngstcllenden.
Woenstbg '5 avo 8- 10 uur Boekerij-Avond.
. Mej. J. A. Heydcman.
Lotuskring Zondags van I O - I I uur, Ie en ze klasse, van 11 - I2 uur,
3e klasse.
Op de 27 April 1.1. gehouden jaarvergadering bedankten de hecren
l\look (Sekretaris) e n Schrelll"s (Ilibliothecaris) voor hunne functies, de
eerste wegens verhuizing naar l-JilvcrsuJ11, de tweede wegens gebrek aan
·tIJd. Voor de der Loge bewezen tliensten werd hun hartelijk clank gezegd.
Tot bestuursleden werden in hun plaats gekozen l\lej. Hcydeman cn de
heer B. van der 1'ol.
Het Bestuur onzer Loge is thans als volgt samcngesteld:
J. L. M. Lauweriks,Ecrc- Voor:Jitter.
F. zwono, Voorzitter.
J. F. l)uwaer, Vice- V(lor:::ittcr.
B. van der Pol, Secretaris. Koninginneweg 133.
Mej. J. \,yijnstok, PC/lItin/(/IlL"cstcrcsse.
Mej. J. A. Heijdeman, Bibliothewrcssc.
Mevr. ' Nl. L. H. Zwo Ilo- van der Maas, } C
.
Mevr. H. H. van der Pol- Grllntke,
OJllJIl/ssan'ssl'Il.

ZWOLSCHÈ LOGE.
De Heer T erwiel zal zijne cursus iu "De Oude \Vijsh eid" voor leden
tot half Juli volhouden elken Donderdagavond van 7'l2-9 uur op de
bovenkamer van de "Harmonie".
De Cursus van dcn Heer \ Vouters voor belangstellenden werd Maandag
2 I l\Iel voor 't laatst gehouden.

BUITENLAND.
Engeland. De aanstaande Jaarvergadering van de Britsche
Afdeeling zal gehouden worden te Londen, op Zaterdag en
Zondag, 17 en 18 Juli. Tijd, plaats en programma van de
Vergaderingen zullen worden aangekondigd in het Juninummer van "The Váhan".
Gedurende de eerste helft van de maand Mei heeft de
President-Stichter van de T. V., Col. H. S. Olcott, de voornaamste steden in Noord-Engeland bezocht tot groote voldoening van de aldaar wonende leden, die in de laatste zes
jaren niet het genoegen hadden gehad, den President in hun
midden te zien Den Witten Lotusdag vierde Col. Olcott in
de Loge te Edinburgh, terwijl hij daarna de Verreljaarlijksche
Bijeenkomst van de Northern Federation te Harrogate leidde.
Thans heeft hij zich naar Parijs begeven om deel te nemen
aan de voorbereidingen voor het aanstaande Congres.
Duitschland. De Duitsche Afdeeling heeft zich in de
laatste maanden vrij aanzienlijk uitgebreid - haar ledental is
met ongeveer honderd vermeerderd, en aan de bestaande 18
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Loges hebben zich vier ni euwe toegevoegd. [n onvermoeide
werkkracht zu llen zeker weinigen het van den Algemeenen
Sekretaris winnen. DI'. R. Steiner gaf sedert October 1905
niet alleen 24 openbare letingen in Berlijn en 89 openbare
lezingen in andere stede n van Duitscbland en Zwitserland,
maar hield bovendien bijna dagelijks lezingen in de Loges te
Berlijn of in de steden welke hij bezocht.
De Duitsche Afdeeling geeft thans een officieel blad uit,
onder redactie van Mej. M. Scboll. Tot nu toe zijn nog slechts
twee nummers verschenen, want bet licht niet in de b edoeling dat dit blad geregeld zal uitkomen -- het zal slech'ts
dienen om tijdingen van gewicht te verspreiden.

beweging in Frankrijk en de middelen om haar te doen
toeneme n". Geen wonder dat vele leden vol belangstelling
aan dat debat deelnamen. Het doet ons genoegen te vernemen
dat de in Maart geh ouden vergade ring zeer bevredigend was en
alle hoop gaf voor de komende debatvergaderingen welke ten
tijde van het Internationaal Congres te Parijs zullen plaats hebben.
Het schijnt dat de Theosofie in den laatsten tijd in de
werkmanskringen van verscheidene steden, vooral daar waar
de stakingen het meest voorkwamen en het langst aanhielden,
is doorgedrongen en dat zich enkele groepen van werklieden
tot Theosofische studie hebben gezet.

Skandinavië. Uit Skandinavië komen · over het algemeen
gunstige berichten omtrent de Theosofische Beweging tot
ons; ook daar neemt het aantal leden gestadig toe. Te' Helsingborg is een nieuwe Loge gevormd. Door het plots elin g
overlijd en van den President der Falun-Loge, iemand di~
sinds jaren de Skandinavische Afdeeling op velerlei gebied gesteund had, zal de a.s. jaarlijksche conventie niet te Falun
plaats hebben, zooals in het plan lag, maar in Stockholm op
den 24sten en 25'tcn Mei.
. Merkwaardig is het hoe in Finland juist in tijden van politieke troebelen verleden herfst, de algemeene belangstelling
in de Theosofie is toegenomen. Wellicht hee ft juist de
strijd om de politieke vrijheid een gunstigen invloed uitgeoefend en bracht hij een verruiming ook van algemeene
denkbeelden teweeg, Dat de toestanden veranderd zijn blijkt
wel uit het feit dat de Theosofische Uitgeversmaatschappij
aldaar toestemming heeft verkregen om in het openbaar te
werken en haar Theosofische letterkunde te verspreiden.
Onlangs verscheen een Zweedsche Vertaling van "De \Netten
van het Hooger Leven" van Mevr. A. Besant,

Frankrijk. Volgens het in December 1.1. door het Afdeelinscomité genomen besluit, zal in het vervolg de maandelijksch e
bijeenkomst te Parijs (op den 3 en Zondag) twee of driemaaL
per jaar vervangen worden door een debatvergadering, waarbij
een vooraf bepaald vraagstuk grondig besproken zal worden,
terwijl over de oplossing ervan door de Vergadering zal
worden gestemd. De eerste debatvergadering had plaats op
den 3 en Zondag van Maart, direct na afloop van de Jaarv ergadering, en werd geleid door M. Pierre Bernard ; het onderwerp
in behandeling was: "De Toestand van d e Theosofische

Amerika. In de Noordelijke en Noord-westelijke staten
van N.-Ame rika werden onlangs door een van de jongere
werkers een zestal openbare lezingen gegeven. Bij die gelegenheid werd hij vanwege de Openbare Scholen, uitgenoodigd
om voor de leerlingen van verschillende klassen eenige voordrachten .over Theosofie te houden, waaraan hij gaarne voldeed.
Zijn onderwerpen waren: "Over Spreken in het publiek",
"Ontwikkeling van het Lichaam", "Over goed Leven en goed
Denken", "Theosofis che Leeringen over Vegetarisme en Vrielldelijkheid jegens Dieren". Te meer opvallend is deze gebeurten is,
daar de Openbare Scholen in Amerika uit zulk een gemengd
publiek bestaan dat h et onde rricht in den Bijbel er volstrekt
verboden is, en de scholen h oewel in vele opzichten zeer
radicaal getint, aan de andere zijde soms vrij conservatief
optreden.
.
In Zuid-Amerika schijnt d e beweging van zeer langzamen
groei te zijn en men kan er nog niet denken aan het vormen
eener Afdeeling. De Loges zijn daarvoor ook te zeer verspreid
over een uitgestrekte oppervlakte.
Voor het meerendeel is de verzwakking van de beweging
te wijten aan het optreden van de R. Kath. geestelijkheid .
Vooral in Chili en Peru is dit het geval en de Loges aldaar
zijn vrijwel in kracht gebroken. door clerikalen invloed.
Vreemd genoeg doet zich die onverdraagzame invloed het
meest gevoelen in de hoogere kringen der samen leving. Twee
Loges zijn nog krachtig en werkzaam, en men hoopt dat van
.haar een kracht zal uitgaan die een opwekking zal zijn ook
voor de nu sluimerende Loges.
De Cubaansche Afdeeling is weder een nieuwe Loge rijker
geworden, welke in Januari 1906 te Santiago de Cuba gevormd werd.
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Overzicht van Buitenlandsche Tijdschriften.
Het aantal ingekomen tijdschriften is deze maand al bijzon der onvoll edig, zoodat ik nu niet meer dan het onderstaande
kan aanbieden.
In Tltc Tilcosopitist, die gelukkig nog geregeld ontvangen
wordt, vermeldt Kolonel Olcott in zijn "Oude Dagboekbladen"
o. a. de oprichting van de Nederlandsche Afdeeling der Theosofische Vereenigi;lg (1897) . - Rama Prasad gee ft het begin
van een belangwekkende verhandeling over "Zelf-beschaving:
de Yoga van Patanjali", waarin hij zegt: Het StÎ:llkltJ'a-stelsel
wordt toegeschreven aan Kapi la en het Yog-a-systeem aan
Patanjali, maar in waarheid is de wijsbegeerte van Kapila en
die van Patanjali een en dezelfde. Het eenig verschil is, dat
Patanjali het bestaan van Isvara erkent, terwijl Kapila van een
dergelijk \Vezen niets weten wil. Daarom is het stelsel van
Kapila Atheïstisch (Mrîswara), dat van Patanjali Theïstiséh
(Seswara). Doch schrijver verklaart dan verder, dat er inderdaad geen waar verschil tusschen beide stelsels bestaat. -:"De Zoeker" wijdt eenige bladzijden aan de woorden "Uw Wil
Geschiede", er op wijzende, hoe velen deze zinsnede in hun
gebeden uiten, zonder daar in het dagelijksch leven naar te
handelen. - S. Studd voleindigt zijn artikel "Over H. P. B.",
met noub eens een uiteenzetting van het onderzoek van
den
.
I-leer (later Dr.) Hodgson. - Weer nieuwe lasterpraatjes over
H. P. B. zijn den laatsten tijd uitgestrooid door Dr. Heinrich
Hensoldt in zijn in Tilt' Ocmlt RC'ilit'w van December 1905 1)
0rgenomen verhaal omtrent de wonderen van een door hem
ontmoet Mahàtm{l, Coomra Sami. N. IJ: U., een geleerd IndIsch
rechkr, komt hier nu op tegen al wat door dezen verkondIgd
wordt in zijn artikel "Dr. Heinrich [-lensoldts Nachtmerrie". Gurucharana besluit zijn "Geesten en Geestenvereering op
l\1alabar", G. Krishna Sastri vervolgt nog altijd "BalabodhinÎ
en F. Davidson begint een verhandeling over "Physica en
Methaphysica", waarin hij zegt, dat de mensch langs dne
wegen het vraagstuk van het bestaan tracht op te lossen:. door
lIliddel van Wetenschap, van Wijsbegeerte of van GodsdIenst.
De godsdienstige methode streeft naar de verwezenlijking van
Eenheid, de wijsgeerige naar het begrijpen van de noodzakelijkheid van eenheid en de wetenschappel ijke naar het onderzoeken van de verschillende aanzichten van eenheid. - Mevr.'
Besant over Theosofie en Reïncarnatie is een herdruk van
een eenige jaren geleden in Tlte llldian fofirror verschenen brief.
1) En ook in Dcr Vdltml (Sept-Oct.).

Nieuwe aflev eringen van Tlll'osoplly in India zoomin als
van Tlle Tlleosopltic Gleaner zijn nog ontvangen.
Tltt' Válul1l heeft voor Mei weer cenige belangwekkende
vragen en antwoorden, maar nog geen nieuwe verhandeling
over "Meditatie".
Zelfs geen April- en geen Mei-aflcvering van Tlu: Tllt'llS~~
pltical Review kwamen in. Maar een onzer led.cn leende miJ
bereidwillig haar Mei-exemplaar, Züodat Ik hterUlt het volgende
kan mededeelen:
De redactie brengt in "Op den Uitkijk" voor Mei, o.a.
verslag van de belangrijke v?~1dst ' van den lat:g verloren
gewaanden Mani-Bijbel, het hetllge Bock der Mantchaeers. Bhàgavàn Das beëindigt hier van een andere "Vreemde
Geschiedenis van een Verloren Boek", n.l. de door den
blinden Pal)çlit uit het geheugen gedicteerde "Pranava Va0a"
de Inleiding. - Mevrouw M. U. Green geeft onder den tItel
"De Bloesem van Pan" ook al een wonderlijk verhaal van een
vorstelijk verschorpeling en S. Shelliah brengt versl~g uit
van "Een Phenomcnale Droom". De schrijver. die tot
titel van zijn verhaal het vreemdklinkend woord "Rachmennasa wat" nam, - "een Rus" noemt hij zich alleen .- vraagt
zelf of wat hij vertelt "Psychometrie of een Droom?" i~ .. Het
is, zegt hij, noch het resultaat van studie, noch een vIStOen,
noch - bewust - een droom; maar een reeks van tafen~elen
door hem waargenomen, spelende in den Kaukasus nabij zijn
tegenwoordige woonplaats, waarschijnlijk ten tijde van het
oude Atlantis, a l wist de aanschouwer daarvan toen nog 111ets
van Theosofie of Occultisme. -- M. F. W. teekent enkele
punten aan van wat hij "In de Séance-kamer gezien" heeft
. en maakt daarbij cle volgende indeeling van mediums: 1°.
Het gewone medium of de natuurlijke helderziende; 2 0 . Het
semi-trance-medium; 3°. Het trance-medium.
Hetzelfde geval van Tweevoudige Persoonlijkheid, dat i.n
Broad Vit"zvs van April door Sinnett besproken werd, IS
thans hier behandeld in Bertram Keightley's artikel: "Wie
was zij?" waarin hij beweert,' dat dri e factoren tezamen de
persoonlijkheid vaststeLlen, n.l. 1°. Herinnering, 2 0 . Karakt:r,
3°. Zelf-bewustzijn. - S. L. M. vertelde eens voor rle D~lbhn
Loge "Waarom ik een Theosoof ben", welke med~deel1l1gen
nu in den Revit'w opgenomen zijn. - Th. E. Sleve geeft
dan nog een ige wenken "Hoe Kritiek op te nemen en Hulp
te bieden", en wijst er daarbij op, dat bijstand UOOlt opgedrongen mag worden, liefst z~o ongemerkt mogelijl~ te verleenen is en dat personen, die alle hulp hardnekkIg terug-
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misschien eenmaal in vroegere incarnatie's ünaange.n ame
ervaringen op dit punt hebben opgedaan. - Ten slotte maakt
G. R. S. JYIead bekend, wat hem in antwoord op zijn verzoek
tot opsporlllg van "~e'incarn,~tie in Christelijke Overleveringen"
reeds toegezonden IS, wat Jammer genoeg nog niet veel is:
slechts enkele teksten uit het Oude en Nieuwe Tes tament,
waarvan enkele nog slechts voor Vóór-bestaan, niet voor
W edergeboorte pleiten, worden hier opgesomd. - Nog dient
vermeld? dat deze~fde "Op~n Brief uit Indië" van Lotus opgenomen IS, welke Tlteosopltza ons al in haar April-nummer bood.
Tile Lotus-')ournal gecft voor Mei een tweede verslag van
Henry Hotclmcr c.s. van hun onderzoekingen omtrent "Het
Leven, zooals het gezien wordt door de Dooden". Dez en
keer is een klein meisje, Dora, aan het woord, dat ons
verte lt, hoe gestorven kindertjes ook nog wel eens kibbelen
maar ~r komen dan altijd dadelijk vriendelijke volwassel~
vredestichters. Enkelen pruilen ook wel eens om lekkers.
Soms worden kind~rtjes, die geregeld met een groepje meespeelden, ope ens niet meer gezien. Dora werd, toen ze op
dit gebied aankwam, verwelkomd door haar moeder, die
eveneens een verslag leverde van haar werk aldaar vOOl-namelijk bestaande in het opwachten van nieuw-aangel~0111enen,
om dezc zoo spoedig mogelijk met hun veranderden toestand
vertrouwd te doen worden. De voordracht van Mevrouw
Besant "De Waarde van het Leven na den Dood" wordt
verder beëindigd, terwijl als "Teeken van den Dierenriem"
Gemini, de Tweeling, ter bespreking aan de beurt is.
In Broad Views besprak de redacteur A. P. Sil11;ett in
de M.aart-a~,everi.ng ~lTImers een geval van "Tweevoudige PersOOl~ hJkh e ld . Uit dit gegeven Wist de schrijver nu voor het
Apnl-nummer heel handig een novelle op te bouw en getiteld
"I~:.en ver I00 fd P aar.
" Een Occult Bestudeerder , handelt
over "~e Politiek van den Occultist". - - "Een Dorpspredikant"
doet Zich door zijn artikel: Psychisch Onderzoek in de Kerk
van E~~eland" als een Spiritualist kennen, terwijl een andere
geestehJke, Rev. J. Tyssul Dairs, B. A. "Sporen van Occultisme 111 de Spreektaal" aanwijst. - Mevrouw St. John Hall ·
doelt n:.et "Vooruitgan~ met betrekking tot Voeding (Diet)"
1:~tuurhJk ~? ~egetansme. De overige bijdragen in dit
tlJdschnft zIJn met van Occllitell aard.
In h~t April-.num~er van Tize New-Zealalld Tlleosopltical
jl1ág'azme, - .dle hIermede zijn 7 de Jaargang ingaat, waarbij
het aantal pag1l1a's van 20. tot 24 uitgebreid wordt, - geeft
C. W. Leadbeater het beg1l1 van een verhandeling "De Kracht
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en h et Gebruik van Gedachte". - H. S. noemt in een kort
artikel "Theosofische Letterkunde": De Bllag-a;ad Gîtá, De
Upallislzads, De Gelteime Leer, De ::,telll vau de Stilte, Het
Liclzt vau Azië, Licht op Itet Pad en Studie over Ilet lJc7Ultst. ::;fjll, als de hem door een vriend eens opgegeven zeven voor
Theosofen meest belangrijke werken. - Een nieuwe rnbriek
"Bladzijde vo!)r d en Vreemdeling", dient voor degenen, die
nog onbekend met de · Th.cosofische leeri ngen, dit tijdschrift
eens in handen mochten krijgen.
Zoo zorgt de Redactie, mede door haar maandelijksche bijdrage "Voor de Kinderen", met wie "Chitra" steeds briefwisseling houdt, dat een zoo uitgebreid mogelijke lezerskring hi erin
iets aantrekkelijks vinden moge.
TlteosopJzy ilt Australasz'a en de Amerikaansche Tlléosopltic
1I1esseJtg-er zijn niet ingekomen, terwijl het Bulletin TlléosopltiquL' wel ontvangen werd, naar ik meen, maar ik kon het
nog niet machtig worden.
De R nme Théosoplzique van April heeft ook dezen keer
alleen vertalingen van C. W. Leadbeater, Annie Besant en
H. P. B. ("Theosophische Woordenlijst") en verder zakelijke
mededeelingen, met de vermelding waarvan in dit blaadje een
ander zich belast hee ft.
Tlléosopltic, het tijdschriftje van onze Belgische broeders,
biedt voor April "Trots" door Dl'. Th. Pascal, "De Algemeene
Godsdienst" door Aimée Blech en de vermelding van enke le
sporen van "De Wet van Wedergeboorte bij de Negers" door
Martin.
Sedert de verschijning van de October-aflevering, genummerd
29, van het Duitsche tijdschrift Lllczjer Guosis, dat, geloof
ik, nooit op tijd uitkwam, werd ons nu nog slechts een N°. 30
toegezonden, echter zonder maand-vermelding. Behalve een
kort artikel over "Theosofie en het Sociale Vraagstuk", telt
dit alweer alleen vervolgstukken, en wel: "De Geheime Leer
en de Diermenschen in de Moderne '1\1 etenschap" van Helene
von Schewitsch en de drie vaste bijdragen al sedert zeer
langen . tijd: "Hoe verkrijgt men Kennis van de Hoogere
Werelden?" waarvan Dl'. Rudolf Steiner als "Tllsschenbetrachting" thans "De Trappen der Hoogere Waarneming" behandelt;
dan: "Uit de Akaça-kroniek" welk vers lag tot "Het Leven der
Aarde" gevorderd is, en "Uit het Adeptenboek van A. M.O.".
Ten slotte nog even de vermelding, dat ik in Tlte TJleosopltz'cal Review vond, dat de Duitsche Afdeeling thans, na de
afscheiding van den Redakteur van Der Vltlzau, den Heer
Bresch, weer een nieuw officieel orgaan bezit, onder den naam
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van : "Mitteilungen
der Theosophischen
SchoJl te Keulen.
ontvangen voor de

flir die Mitglieder de r Deutsche n Sektion
Gesellscbaft", onder redactie van lVIathi lde
Laat ons hopen, dit ook eens te zullen
Bibliotheek der Nederlandsche Afde elin g.

INGEZONDEN STUKKEN.
G ORINCHEM,

15 Mei 1906.

Nu de a.s. conventie weer gauw daar is, lijkt het ons nu
de beste tijd een oogenblik de aandacht te vragen voor iets
onze con venti e betreffende. Het denkbeeld, de eenige keer
dat wij allen als leden bij elkaar ko men, nog in m eerdere
mate aan ons vereenigingsdoel dienst baar te maken, is mi sschien reeds bij meerderen opgekomen.
Nu lijkt ons dat de duur van onze bijeenkomst . n.1. d e
Zaterdagavond en Zondag moeielijk kan worden verlengd op
gevaar, dat het karakter van "alg'ClIlCCIlC" bijeenkomst te loor
zou gaan, daar de meesten onzer, naar wij gelooven, moeie lijk
over meer tijd zullen ku nn e n b eschikken . En toch zou de
bijeenkomst misschien nog meer aan haar doel beantwoo rden,
wanneer de leden die gedurende den winter zich met een
zeker gedeelte der theosofische studieën speciaal hadden
beziggehouden, gedurende de bij eenkomst zich m et elkaar
in groepen konden vereen ige n ter onderlinge bespreking, op
welke wij ze dan ook, van zoo'n ond e rgedeelte. Wij willen
maar eens noemen: "de studie van he t bewus tzijn", "de
hi sto rie van de mellschelijke rassen op ollzen bol", "de verschillen de gods di enste n en hun heilige boeken" enz. Zoude n
deze ontmoetingen, in den loop van den winter voorbe reid
ni e t zee r nuttig kunnen zijn? De tijd ervoor zou wel kunnen
worden gevonden. Bijv. de Zondagmorgen van negen tot half
elf, om daarna de algemeene bijeenkomst te houde n, die mi sschie n wat zou kunn en worden ingekort door bijv. het jaarverslag,
dat de leden toch gedrukt krijgen, daar te condens ee ren tot
een resumé van het b elangrijkste. Op onzen a.s. Zate rdagavond zou dan door de led en die iets gevoelen voor de
verwezenlijking van bovenbedoeld plan misschien den grondslag kunnen worden gelegd voor derge lijke secties die in
den loop van h et n ajaar dan in de "Beweging" zouden kunnen
worden opgenom en.
P.
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