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OFFICIEEL GEDEELTE.
De Algemeene Sekretaris brengt ter kennis der leden dat
bij den op 10 Juni 1906 gehouden Jaarlijksche Samenkomst
der Afdeeling de volgende wijzigingen zijn aangebracht in de
Statuten en het Huishoudelijk Reglement der Afdee ling,
A, Statutm,
In Art. 7 al. 1. is ingevoegd achter het woord "Loges": de
niet-aang'csloteu lcdcu, en bijgevoegd een nieuwe alinea, luiden de: niet-aang'cslott'/t ledt'lt lubben 'voor e//~ 25-tal ll1ul1ier
!:é;t stem,
Art. 8 al. 1. is als volgt gewijzigd: Er is een uitvoerende
Raad, bestaande uit tm minste 7legen en ten Iwogste twaalf
leden, waarin de algemeene sekretaris, de penningmeester eu
de assistent-sekretaris, zoo er een is, krachtens hun ambt zitting hebben,
Art, 11 al. 2 is bijgevoegd: De!J(' beoordeelt of de bepalingell
al of /lid in striJd :JiJ'n met de Statutm,
Bijgevoegd zijn: Een nieuw artikel luidende: Leden die hun
kontribut ie ni e t hebben voldaan ,kunnen door den Uitvoerenden Raad u it hun lidmaatschap worden ontzet.
Eveneens kunnen door den Uitvoerenden Raad uit hun lidmaatschap worden ontzet leden wier lidmaatschap voor de
A fdeeli ng schadelijk of ongewenscht wordt geacht,
En overgehracht uit het Huishoudelijk Reglement (art, 7 bis)
naar de statuten: door de Jaarlijksche Samenkomst kan een
assistent-sekretaris der Afdeeling worden benoemd, aan wien
de algemeene sekretaris tijdelijk of doorloopend een deel zijner
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bevoegdhe?en en werkzaamheden kan overdragen en die bij
ontstentenis van den algemeenen sekretaris als diens plaatsvervanger optreedt.
Deze wijzigingen en aanvullingen zijn allen met de voorgeschreven meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen aangenomen en hebben mitsdien kracht van Wet gekregen,
behoudens de Koninklijke goedkeuring welke zal worden aangevraagd.
B. HuisllOudelijk R eg.zclllellt.
Art. .3 al. 1. zijn vervallen de woorden van "elke Loge"
af en iS de 2 de alinea vervangen door: Hij zal aalt elle toeg-claten lid ecu bewijs van lidmaatscltap doeJl tockomen.
Art. 5 is vervangen door het volgende: dc alg'clllcCIle sekretm'is is verallt1IJoordclijk voor de bewaring' {fml alk stukken,
g-escltrzjtell e/l àg-Clldo11l11lC1t der Verel.'Jlig-iIlg-.
Art. 6. Toegevoegd is een 2 de alinea luidende: de ledC1l
van deu Uitvoerenden Raad olltvaug'c71 uit de ](as der Nederlandselte Afdeeling' verg-oedillg- van reis- CIl verblijjkostC1l,. (rcmaakt bij' dc uitoefmi71g- van dit ambt.
b
Art. 13. "Toegevoegd achter het woord "gehouden"; bij'
voorkeur; bijgevoegd een nieuwe alinea luidende: elk Iliet aa71g-es~otCll. lid IWll zij'u stCJIl sc/triftelijk bij' deJl algeJllel'lICII sekn'tc:ns -'!ztbullg-cn over .~lk voorstel op deJl bcsdu'ij"i!iJlg'J'bricf der
JaarllJksdtc of een ./;lJzolldert: samenkomst vermeld, en elke 25
S!cJll11IeJl aldus uitgebracht, zullC1l voor één stem geldeJl.
Op dC1l bescJwij:vi71gsbrief kUll1leJl sleel/ts gebracltt wordCll
voorstelleli gedaan door:
a. deu Uitvoerelldell ' Raad;
b. de Loges;
c. 25 7liet-aa71g'eslotCll ledC1l g-ezalllC1llijk;
ct,. 25 bij' ecn Log-e aallgeslotC1l kdC1l gezamenlijk
Sleclzts voorstellen op den bescltrij'zfillgsbrief voorko1lZeJlde
mog-en op een samellkomst 7.lJorde1i bellil1ldeld, tenzij' een voorstel met ;I/ .j. der uitgebraellte stelllJllCll der stemgereclttz'g'dell
urgCllt 'Wordt ver!.:laard.
Art. 16, al. 1, worde gelezen als volgt: Elke Loge doet
den algemeenen secretaris vóór 7 fo[ei, 'Waar Itet de algemeClle
sameukomst ell minstens zeven dag'en voor die sil1nelll.:olllst,
waar lut em bij';.;ollderc samenkomst betreft, een, lijst harer
leden toekomen, geteekend door den voorzitter of sekretaris
der Loge.
Tot algemeen sekretaris is voorts benoemd: W. B. Fricke,
tot penningmeester: H. Wierts van Coehoorn; tot assistent-

sekretaris: Mr. A. J. Cnoop Koopmans ; tot leden van den
Uitvoerenden Raad: mevr. E. Windust, Dr. J. J. Hallo, MI'.
A. J. Cnoop Koopmans, M. Brinkman en J. C. van Notten.
(De beide laatsten in de plaats van de heeren F, J. B, van
der B,"ek en D. de Lange, welke zich niet herkiesbaar hadden gesteld), tot leden der Commissie van Toezicht: J. c. ter
Bruggen en W. F. Gruntke.
Een verslag van het ter samenkomst behandelde zal den
leden te gelegener tijd worden toegezonden, met een exemplaar der gewijzigde wetten.
De Alg-elllelflle Sekretaris:
W. B, FRICKE.

BINNENLAND.
Daar i)] Augustus het Theosofisch werk in de AfdeeliJlg,
en ook in schier alle Afdeelingen, nagenoeg stil staat is het
onmogelijk onzen lezers een Augustus-nummer van de "Bewe,
l;-illg" te geven, daarom is het Juli-nummer met dat van
Augustus verecnigd en zal het eerstvolgend nummer weder
1 September verschijnen.

De Jaarvergadering.
Zoo als gebruikelijk kwamen vele leden der Afdeeling op
Zaterdag 9 Juni des avonds bijeen in de Kleine Zaal van het
Concert-Gebouw, ter onderlinge kennismaking, z. a. het op
op het programma luidt. En inderdaad is deze avond daartoe
een zeer geschikte en zeer welkome gelegenheid. Waar het
ledental der Afdeeling zich steeds uitbreidt wordt de band
der leden onderling, uit gebrek aan bekendheid, losser en
dit is steeds een verkeerd ding. Zal het gevoel van eenheid
bewaard blijven dan moeten de leden onderling elkaar zooveel
mogelijk kennen en daarom is deze bijeenkomst in het leven
der Afdeeling van zoo groot belang. Er heerscht in onze
Afdeeling een weinig vormelijken, ja ongedwongen toon, een
toon door Mevrouw Meuleman .in onze bijeenkomsten aangegeven en sedert gelukkig bewaard gebleven en dit ongedwonge'ne maakt de kennismaking zooveel gemakkelijker. AI
is er op zulk een avond niet veel gelegenheid tot het voeren
van diepzinnige gesprekken, toch is het wisselen van een
korten handdruk, een enkel hartelijk woord reeds voldoende
den band te leggen of te bestendigen. Het is daarom zeer
te hopen dat steeds meerderen gelegenheid zullen vinden
deze bijeenkomsten te bezoeken.
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De avond werd opgeluisterd door ecnige 11l1mrhers muziek,
piano en zang, welke zeker het doel, het aanbrengen van
zekere harmonische stemming, zullen hebben bereikt.
Den volgenden morgen kwamen de leden weder te tien
uur bijeen in "Eensgezindheid" voor het behandelen der zaken.
De heer Johan van Manen werd onder algemeene instemming
tot voorzitter der vergadering benoemd. Dl'. Hallo en Mevl'.
Muysken tot sekretarissen. Na de toespraak van den voorzitter, vond de afroep van afgevaardigden van de Loges
plaats waaruit bleek dat 15 Loges waren vertegenwoordigd,
uitbrengcnde 39 stemmen met die van den algemeen en
sekretaris en penningmeester tezamen 4l.
Als vertegenwoordigers uit het buitenland brachten de
heeren van Hallen uit België, Lauweriks uit Düsseldorf en
van Manen uit Parijs, de beste wenschen voor den bloei der
Afdeeling over, waaraan de beide laatsten eenige beschouwingen
vastknoopten over de beweging in de landen welke zij vertegenwoordigden.
Het verslag van den sekretaris, dat in proefdruk werd
rondgedeeld, werd gelezen en gaf geen aanleiding tot opmerkingen, evenmin als het verslag van den penningmeester.
Bij de keuze van ambtenaren werd voor het eerst schriftelijk
gestemd. De uitslag is in het Officieel Gedeelte vermeld.
Alle aftredenden werden herkozen: de heeren Van der Beek
en De Lange, welke als lid van 'den Uitvoerenden Raad
hadden bedankt, werden vervangen door de heeren Brinkman,
voorzitter der Rotterdamsche Loge en Van Notten, bestuurslid
der Hilversumsche Loge, zoodat nu in den Uitv. Raad vertegenwoordigd zijn het voorgeschreven aantal (4) leden in
Amsterdam woonachtig, drie groote en een kleinere Loge.
Het wil ons voorkomen dat de wensch om naast de groote
Loges ook een der kleinere in het bestuur vertegenwoordigd
te zien van invloed op den uitslag der stemming is geweest.
Na de pauze werd om 2 uur een begin gemaakt met het
behandelen der verschillende voorstellen tot wetsherziening,
waaraan, op verzoek van eenige leden, algem eene beschouwingen
vooraf gingen waardoor de gelegenheid werd gegeyen om
zich uit te spreken over de verschillende 'opvattingen en inzichten ten aanzien der beweging, de richting en de leiding
in de Afdeeling. Zoowel deze beschouwingen als de wetswijzigingen zelf gaven aanleiding tot langdurige besprekingen,
zood at de agenda eerst om bijna acht uur was afgewerkt.
De wijzigingen die werden aangenomen zijn in het Officieel
Gedeelte vermeld, de besprekingen zuIlen worden. opgenomen

in het officieel stenografisch verslag van het ter samenkomst
verhandelde, dat aan alle leden wordt rondgezonden en kunnen
dus hier onvermeld blijven. Men zal zich toch het best zelf
een oordeel kunnen vormen na de lezing dezer hoogst belangrijk e notulen en wij achten het beter er geen commentaren.
of uittreksels van te geven.
#.
Wij wenschen evenwel hierop een uitzondering te maken
voor twee der behandelde onderwerpen. Het eerste bevat dit
blad zelf. Daaromtrent is op de vergadering uitdrukkelijk geconstateerd dat het is het officieel orgaan der Afdeeling; dat
het als zoodanig staat onder het beheer en het toezicht van
den Uitvoerenden l~aad en den algemeenen sekretaris en dat
dus de verantwoordelijkheid voor den inhoud bij den algemeenen
sekretaris en den Uitvoerenden Raad berust. Hieruit volgt dat
ook bij dezen berust de beslissing over het al of niet opnemen
van In gezonden Stukken.
Voorts is de wenschelijkheid uitgesproken dat er een nieuwe
rubriek geopend worde ter behandeling en gedachtewisseling
over de methoden gevolgd en de ervaringen opgedaan bij het
leiden van studieklassen. Wij komen hierop in een der volgende nummers nog nader terug. .
Het tweede punt betreft een opdracht aan den Uitvoerenden
Raad om te onderzoeken of de aard en regeling der Jaarlijksche Samenkomsten ni et kan worden gewijzigd. Het doel
van deze opdracht is om te onderzoeken of niet het samenkomen van vele leden uit de verschillende dee1en der Afdeeling kan worden gebruikt om hen die gemeenschappelijke
belangen hebben nader tot elkaar te brengen en de gelegenheid te verschaffen tot gedachtewisseling over verschillende
onderwerpen, als studie-klassen, voordrachten, propaganda
enz. De Uitv. Raad zal deze opdracht nader moeten uitwerken en te gelegener tijd zich tot de leden wenden om
medewerking.
De vergadering eindigde, z. a. gezegd, tegen 8 uur en werd
on vermoeid door den voorzitter geleid, die voor zijn uitstekende
leiding door de vergadering hartelijk dank werd gezegd, een
dankbetuiging die alleszins was verdiend maar ook zeker toekomt aan de beide sekretarissen die met voorbeeldelooze
energie gedurende die 6 uur alles stenografisch hebben opgenomen wat door de verschiIlende sprekers is gezegd.
De vergadering was nauwlijks gesloten of de zaal werd
wederom gevuld door een groote schaar die kwam luisteren
naar de aangekondigde voordrachten.
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Als eerste spreker, - want evenals de drie anderen, las hij
zijn rede niet, maar droeg die voor - trad op de heer Johan
van Manen, Sekretaris der Theosofische Congressen, uit Parijs
overgekomen, om deze samenkomst bij te wonen. Waarschijnlijk met het oog op de talrijke misvattingen, door buitenstaandás omtrent" De Theosofisclze Beweging' en Vereeniging" - het
onderwerp zijner voordracht - gekoesterd, behandelde spreker
drie schijnbare paradoxen in het Theosofisch stelsel, of eigen
lijk vier, doch de derde vloeit onmiddelijk voort uit de tweede.
De botsing tllsschen het gezond verstand en het aanI
nemen eener openbaring.
Ua Het in woorden inkleeden, d. i. in vorm brengen, van
abstracte Wijsheid
,
II b Het zoeken naar Wijsheid tegenover het maken van
propaganda.
III Het verschil tusschen Theosofische leden en Theosofische
leiders.
Na eerst een definitie gegeven te hebben van wat Theosofie is, - nl. die algemeene overtuiging, dat Wijsheid bestaat
en geweten kan worden en de drang, die wijsheid te vcrwcrven, - kwam de heer Van Manen al dadelijk op die eerste
tegenstrijdigheid: het aannemen van Openbaring in onzen
tegenwoordigen tijd van rationalisme, van positivisme, van
materialisme, van gezond verstand, waarin we alleen de dingen,
door middel van de zintuigen waargenomen, erkennen als
grondslag voor waarheid. Zoo staan wij dus als Theosofen
voor het ontraadselen van een reuzen probleem, hetwelk nog
geen enkele godsdienst wist op te lossen en dat ook de
Theosofie nog slechts tracht tot klaarheid te brengen ,
De volgende paradox, waarvoor de Theosofie haar bestudeerders stelt, is: de ééne, eeuwige abstracte Wijsheid, die
in haar wezen vormloos is, telkens gekleed in nieuwe vormen,
zich aanpassend aan de tijden, de stadia van ontwikkeling,
de omstandigheden waaronder zij zich openbaart. We hebben
dus aan den eenen kant ons denken, vrij en ongebonden, aan
den anderen kant een stelsel, de negatie van het vrije geestelijk denken; deze beiden nu moeten in evenw icht gebracht
worden. En zij, die dieper doordringen in de Theosofie, zullen
dan ook begrijpen, dat dit stelsel is als het lichaam van den
mensch, het tijdelijke hulpmiddel, om zich uit te drukken,
doch dat de ware Goddelijke Wijsheid is als de ziel, die
zich telkens weer in nieuwe omhulling moet inkarneeren en
toch eeuwig dezelfde blijft. Ons doel is daarom: het vormlooze om te zetten in den hoogsten vorm,

Hieruit vloeit nu terstond een nieuwe tegenstrijdigheid voort
nl. die tusschen de Wijsheid, die de ziel alleen en voor
zichzelve zoekt en de propaganda, welke die wijsheid aan
anderen tracht te brengen.
Doch evenals voeding voor het menschelijk lichaam wel
noodzakelijk is, maar toch , slechts een physiologische functie,
een middel tot onderhoud en groei, nooit het doel, waarvoor
het lichaam daar is, zoo ook bestaat het lichaam, dat wij de
Theosofische Vereeniging noemen, voor de wijsheid en is
propaganda slechts het middel tot instandhouding van dat
lichaam, dat een wijze ziel draagt, door voortdurenden toevoer
van nieuwe leden, totdat het lichaam zijn taak zal volbracht
hebben en uiteen kan vallen.
Wat ten slotte het verschil tusschen Theosofische leden en
Theosofische leiders betreft, merkte spreker op, dat zich in
elk individueel Theosofisch lid het streven moet openbaren,
te verwerken in zichzelf die wijsheid, die hij vernam: m. a. w.
het individu moet de wijsheid in de persoonlijkheid uitdrukken.
Zoo zullen dan Leden der Theosofische Vereeniging menschen
zijn met hooge idealen.
Deze verplichtingen nu van het Theosofische lid tegenover
de persoonlijkheid heeft de Theosofische leider te vervullen
tegenover de Vereeniging, nl. om zijn eigen evolutie zooveel
mogelijk dienstbaar te maken aan de organisatie. Hieruit volgt,
dat de Theosofische leider, wiens streven is, een groote kracht
voor de menschheid te zijn, maar die nog niet in lut bezit is
van reeds verworven onfei lbaarheid, kan falen door gebrek
aan kracht: doch hij kan eerlijk blijven in zijn streven. Daarom
moeten wij onze leiders niet vergoden, niet als autoriteiten
beschouwen.
Wanneer wij deze paradoxen goed begrijpen, dan, zoo
eindigde spreker, zullen wij inzien, dat de Theosofie in haar
wezen is zóó schitterend, zóó vol, zóó rijk, dat zij niet in
een stelling is uit te drukken, zelfs niet in een systeem, maar
dat haar vorm daarom onvolmaakt moet zijn,
Als tweede spreker trad op Dr. W. H. Denier van der
Gon, die tot onderwerp gekozen had: "De Theosofie als Evolutieleer" en dus wees op de evolutie van het leven tegenover
de evolutie van den vorm, waarmede Darwin ons bekend maakte,
toen hij nu een 50 jaar geleden voor den dag kwam met de
leer van de ontwikkeling van steeds meerdere, samengestelde
vormen uit eenvoudiger en mindere - welke leer ons eindelijk tot de Eénheid moet terugvoeren - tengevolge van den
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strijd om het bestaan en het daaruit voortvloeiend overleven
van de geschiktsten. - Maar tegelijk met het ons duidelijk
worden van dit alles, moet dan de vraag bij ons oprijzen:
'Naarom die strijd 0111 het bestaan, die ons leert dat ten slotte
alles opgeschrevcn is ' ten doode, dat geen vorm zal blijven?
Dit hren.gt. ~ns tot de overweging, of er achter al dien strijd,
die verl11etlgmg dan toch niet iets blijvends is. En toen was
cle tijd gekom en, waarop een tweede Darwin vereischt werd,
die voor het Leven zou verkondigen, wat Darwin voor den
v.orm had aangetoond. Toen verscheen H. P. B. die de oploss1l1g der vraag, welke men reeds meende dat nooit beantwoord
zou kunnen worden, te voorschijn, bracht uit eeuwenoude,
onbekende of onbegrepen manuscripten, bedolven onder het
st?f van bibliotheken, hekend aan slechts weinigen, die dus
wlstcn, hoe de menschelijke ziel, uit God, uit Geest voortgekomen, lager en lager neerdaalt in de stof, om zich dan weer
daaruit te verheffen, zich telkens hullend in nieuwe vormen
cr aan telken~
welke, naarmate
de ziel groeit door ondervindin b'
.
hoog er elschen moeten voldoen, zoodat weer en weer aan de
vormen uiteen moesten vallen, om plaats te maken voor hoogere ,
beantwoordend aan het zich ontwikkelend leven.
Na aldlls in zeer korte trekken de Theosofische evoluti el~er uiteen gezet te hebben, besloot spreker met een opwekk1l1g tot allen, die nog niet -nader in aanraking kwamen met
de Theosofie,. kennis te nemen van haar letterkunde. Wie dat
deed zou zeker niet alleen vrede krijgen met zich zelf, maar
ook - en hiel~ sprak Dr. D. v. d. Gon uit eigen ervaring met anderen. En dan ook zou hem blijken, dat wij in alles
God Zien, dat Gods stem altijd tot ons spreekt van het Leven
en dat wij die kunnen hooren, indien wij ons slechts afwenden van de stof en ons verheffen tot Hem.
Mejuffrouw C. W. Dijkgraaf, die sprak over De Bron valt
liet Tlwosofisc/l TIVctm wees er op' in haar korte rede - want
de tijd drong - , hoe herhaaldelijk gezegd is, dat Theosofie
voert tot kennis, waarom het nu de vraag is, wat de bron
van dat weten is en hoe die kennis te verkrijgen. Immers
weten wij, dat de waarheid nooit binnen eenig stelsel vervat
kan worden, dat er geen vorm boven waarheid gaat en dus
elke godsdienst slechts een aspect van waarheid is. Maar beschouwen we nu de Theosofie als evolutieleer en bedenken we
dat he~. Goddelijk Bewustzijn ne?erdaalde in de stof, om zij~
GoddehJke vermogens te voltOOIen, dan is hiermede dus al
gezegd, dat alles reeds in kiemvermogen in het geheel vervat
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is en dus slechts ont wi kkeld behoeft te worden. Immers krachtens het feit, dat alles Goddelijk is, bestaat de mogelijkheid
voor dat alles, eenmaal tot volledig Goddelijk Bewustzijn te
komen.
De eerste aanraking met de stof moet leiden tot vereeni~ing met die stof. De jonge ziel gevoelt zich als de vlinder
11l de pop, voor wie eerst na het verbreken van de kluister
de ether open is.
. Slechts lan~zamerhand ontwaakt dan het bewllstzijn, dat er
lets hoogers IS dan de stof, en eerst wanneer de mensch dat
hooge ?oel gevoel~, ontstaat die drang naar wijsheid, dwingt
0.ods el?en aar? ZIch te vereenigen met het Goddelijk BewustzIJn. In leder mensch toch li gt verscholen die weg tot weten,
die weg tot God. Bijna in eIken vorm van occult onderricht
in alle mysteriën, wordt ons geleerd: "Ken u zelven ." E~
het in ons opnemen van die les zal vermogens in ons wakker
schudden, v~rre boven de capaciteiten van het stoffelijk lichaam,
welke ons 111 staat zullen ste1\en, kennis te verwerven door
aanschoüwing . van de kennis zelf. Daarom is het onze plicht,
stappe~. te d.oen, om ons denkvermogen te verwijden tot het
GoddehJk Licht, waaruit wij zijn voortgekomen en waartoe
wij moeten terugkeeren.
De laatste sp reker, de Heer J. L. M. Lauweriks uit Dusseldorf, trachtte op eenige aanrakingspunten te wijzen tusschen
Theosofie en KUllst (de titel van zijn voordracht). Waar toch
de Theosofie thans reeds overal het menschelijk denken en
de maatschappij beïnvloedt, moet zij ook de kunst, welke
evenzeer een lliting is eener bepaalde geestesbeweging kunnen
bereiken .
Volgens sprek~r w~s dit bv. mogelijk bij de 'beschouwing
van de kunstgeschIedenIs. Hooren we n1. hoe de aanvu11ina en der
occulte wetenschap onze opvattingen omtren't het bestaan
v~n rassen, volkeren enz. wijzigt dan zouden wij niet beg1l1 nen, .maar een ni~uw hoofdstuk in onze algemeene geschledel11s en tevens lil de kunstgeschiedenis kunnen aanvangen, - bij het ontstaan van het 5 de Ras.
Verder kan op de kunst van invloed zijn de Theosofische
gedachte, dat de vorm het voertuig van het leven is, dat de
geest een kleed behoeft om zich te openbaren. Zoo moet
dan ook . elk kun~twerk de uiting zijn eener levende gedachte,
wordt dus ook 111 de kunst het geestelijk beginsel voorop
gesteld, en zal het voortbrengen van telkens nieuwe kunstvormen steeds weer het besef van het on vormelijke bij ons
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wakker roepen. En let de kunstenaar eenmaal meer op de
leven szijde, dan op de vormzijde, dan zal ook niet meer zijn
hoogste ideaal zijn het verwerven van roem, eer, macht, geld
voor zich zelf, maar dan zal de hoofdconclusie uit de Theosofische leer getrokken worden: Wij streven naar niets voor
ons zelf, slechts om als middelaars, die het geestelijk leven
zagen, dit aan onze medemenschen over te brengen. En zoo
ook zal de kunstenaar leeren : "tracht niet naar het vergankelijke, zoek sleçhts het eeuwige", en wel des te eerder
wanneer de kunst zal medemaken die machtige, nieuwe beweging, door Je Theosofie in het leven geroepen, doch die
eigenlijk nog niet voor het heden, maar voor de toekomst is.
En misschien dat ook dan weer iets van het goede uit de
Middeleeuwen zal ontwaken, toen de kunst zoo'n hooge vlucht
naJll, dank zij het harmonisch samengaan van alle kurlstenaars
tot één doel, belichaamd in het streven van de onpersoonlijke
organisatie der gilden - voor wier gebreken spreker intllssch cn
niet blind was die alleen bestellingen aannam, e n dus
rocm, eer, macht en gelei · oogstte, zood at de kUllst en aars zelf
niet, gelijk thans, halve kooplieden waren of door onderlinge
naijver verteerd werden.
De heer Lauweriks eindigde met den wl'nsch uit te spreken,
dat wij, die leven in een land, beroemd om zijn kunst van
het verleden, nog mogen beleven, dat de kunstenaars weer
dat besef zullen ontwikkelen van kracht door vereeniging en
een kllnstvereeniging op Theosofischen grondslag daarvan het
gevolg zal zijn.
De heer Fricke besloot daarop de druk bewchte bijeenkomst
met enkele opwekkende woorden, zeggend, dat de Theosofie
voor den ll1ensch de eenige mogelijkheid bood tot directe
kennis van de Godheid e n de tllsschenliggende onzichtbare
werelden. Maar om tot die kennis te geraken moet de men sch
leven na leven daarnaar streven, woals uit de geheele geschiedenis blijkt, dat er ten allen tijde bestudeerders van het hoogere
leven gevonden werden. Want het ligt slechts aan ons zelven, of
wij als oogst uit elk leven niets dan een handvol dorre blade~
ren medcnemcn, of vermogens in onze ziel innemen, waarmede terugkeerend wij een hulp voor zwakkeren zijn. Moge
dan deze avond alweer bijgedragen hebben tot opwekking van
de studie van de Theosofie en van het geestelijk leven.

LOGEWERK.
HAARLEMSCHE LOGE.
De Haarlemsche Loge is het jaarlijksch tijdperk van rust ingetreden.
De werkzaamheden zullen worden hervat met den aanvang van September.
De bibliotheek zal gesloten zijn gedurende Juli en Augustus.

UTRECHTSCHE LOGE.
Op de 30 Mei J.l. gehouden jaarvergaderin g bedankte de Heer Brandt
(commissaris) voor zijne functie wegens zijn vertrek naar Leeuwarden.
Tot bestuurslid werd in zijn plaats gekozen Mevr. Vermculen.

LOGE "DEN HAAG".
DE RUYTERSTRAAT 67.

[ Juli 7'/2 uur Tuinbijeenkomst.
Wegens het intreden der vacantie hebben de cursussen opgehouden,
terwijl de bibliotheek gedurende de maanden Juli en Augustus gesloten
zal zij n.

WAHANA-LOGE.
De voordrachten en Studie-klassen zijn tot September opgeheven.
Woensdag 's avo 8- 10 uur. Boekerij-avond . . Mej. J. A. Heydeman.
Tevens zullen Woensdag 's avonds 8-[0 uur steeds eenige leden
aanwezig zijn ter onclerlinse bespreking van Theosofische onderwerpen.

ZWOLSCHE LOGE.
Door ongesteldheid van den leider is de cursus van den Heer Terwiel
met [ Juni geëindigd. De leden komen nu ééns in de maand tezamen
te Hattem ten huize van de dam es Gratama, ter bespreking van verschillende Theosofische onderwerpen.

CONGRES.
Het derde Congres van den Bond der Europeesche Afdeelingen T. V.
werd op 3, 4 en 5 Juni te Parijs gehouden.
Vlij geven onzen lezers hierbij het Programma, clen korten inhoud der
voornaamste toespraken, besprekingen en verhandelingen, van cle hand
van Mevrouw M. C. V. Goclefroy zoodat zij zich een duidelijk beeld
zullen kunnen vormen van wat er op het Congres is voorgevallen.

Programma.
Zondag 3 Juni.
JO

uur.

Opening koor, "Ode aan de Zon", tekst
en muziek van.
Ed. Bailly.
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10.15 uur.

Openingswoord
Toespraak van den Voorzitter
Toespraken van de vertegenwoordigers
der buitenlandsche Afdeelingen.
Rapport van den Sekretaris .
2. 15-5 uur. Eerste zitting voor de besprekingen, (de
vragen zijn vermeld in IJ" 7ïwosojisdlc
lJC1fJe,i{iIlK van Mei, blz. 123.
VOOl'drachten, "De Godsdienst van de
8.3 0 uur.
Rede" door .
.
"Vraagstukken van den tegenwoordigen
"
tijd" door.

Dr. Th. Pascal.
Col. H. S. Olcott.
Johan van Manen.

G. R. S. Meacl.
P. E. Bernarel.

Maandag 4 Juni.
VERHANDELINGEN.
Zaal I.
10-12

Ra/ad Urbano .
Fray Luis de Leon en la Teosofia.
.+Iauná Lm:t:en:L
Le prétendu pessimisme cle l'lnde et la théorie morale du bonheur.
Caroline lJ!fllyJIt'.
Satyat N:1.sti Para Dhannah.
G. H erber! J1/hyte .
Açvaghosha's A wakening of Faith In the lVlahayána.
Le G1"oupe "Yoga' d' A~i{cr.
Dévotion et Providen ee.
Ellg. Lé7Jy .
. Essai d'un Guide cle la Vie.
'i' Louis Dcsaillt.
La Philosophie cle M. Bergson dans ses rapports avec la Philosophie antique de l'Inde.
*· X ...

uur.

Diagramatic philosop hy.

SECTIE B.

Religioll, JVfystiásme, Mytftes et L~t:endes, Folk/on.
F. Sivers.
A new Religion.
Edward E. Long.
An Aspect of Islam.
GCOIXe il!. Doe.
Some Folklore Gleanings, principally from Oevonshire.
A. 7JOll Ulridl.
J. Die Religion unserer Urvater.
Il. Die Slaven.
kf. U. Green.
Some Notes on the Voyage of Bran, with special reference to
other Planes anel States of Being.
HelCltlt Clarke.
From the Tomb of a n Atlantean Priest.
D". Rttdolf. Steilltr.
Theosophie in Deutsch land vor hundert Jahren.
'A. R. Grage.
The dramatic :vIysteries, chiefly of ancient Greece.
j' J. 111.
H/atkins.
On Sufism.
Zaal 11.
10 -

12

uur.
SECTIE

C

P/ti/osophic
Friedricll Eyscleill.
Willensfreihei t.
jlfll1 ~f{aret S. DUllwJl.
A modern "Counsel of Perfection".
G. Cavallilli.
La Felicita dovuta allo svilluppo delle virtu sociali.

2.15 --5 uur.
Tweede Zlttmg van besprekinge n.
8.30 Concert door leden der Fransch e Afdeeling, daarna geze llige
bijeen komst.
Dinsdag 5 Juni.
VERHANDELINGEN.
Zaal I .
10-

10.15

uur.
SECTIE

Une Revue spiritualiste universelle.
L'Esperanto.
10.15-11

uur.
SECTIE E

Ed. Bailly.
Note sur la reconstitution d'une [;l7Io({ltion aux DitmxplaJlétaires
chantée sm les sept voyellcs (el. sm les sept notes cle la gammel
dans les temples cle l'antique Egypte, avec accompagnement de
harpes et f]ü tes-dou bles.
Deze lezin g werd gevolgd cloor de uitvo ering van den Aanroep door
een vrouwenkoor met begeleiding van harp en harmonium.
Am. A!ldré-Gtda~!{c.
Essai sm un drame initiatique et symbolique au dix- huitième siècle,
la Flûte mcllll1ltée, de Mozar!.
"D. JV. Dunlop.
William Morris.
11-12

uur.
SECTIE H

P. C. Tarapol'wal/a.
Theosophical vVOl'k in India.
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Zaal IJ.
10 - - 11

uur.
SECTIE

D

Dr. Jïz. /'{/.I"o·al.
F:ssai sur Ie mécanismc du rèvc cérébral.

Dr. 111. Roso de LUJla.
Oricntalis atque occidcntalis

astronomica~

concordia.

." LOlti:, lJesaiut.

Les états subtiIs de la matière et Ie retour de la science il la
métaphysique.

F. Blz:l[lt B07ld.
Rhythmic Energies and Form-building (with illustrations from the
compound penduIum).
." E. l1/ard.
H. 1'. B. and Moc\ern Scicnce.
11 - 11.30 uur.
SECTIE A.
GJ/llIIWltdant D. A. COJl1'lIles.
L' Assistance théosophiq ue matérielle.
" A. WaddiJlgton.
On Guilcls.
'i'

11.30-

12

uur.
SECTIE

G.

Ré Levie.
De systematische bcstudeering der Kabalah cloor Theosofen.
"Capita/ne Ftikltcjf.
Sm l'organisation de la Société théos?phiquc.
4 uur. Sluiting van het Congres.

Verschillende medecleelingen van den Sekretaris.
Sluitingsrecle.
(Deze werd wegens ongesteldheid van Kol. Olcott door Dr.
Pascal gehouden).
Slotkoor.

Woensdag 6 Juni.
Boottocht naar Mcudon.

Zondag 3 Juni werd het Congres te Parijs geopend in de
gezellige witte zaal van Washington-Palace in "rue Magellan";
450 Theosofen van alle landen der wereld waren hier samengestroomd om het jaarlijksche verbroederingsfeest te vieren.
Nederland leverde het sterkste contingent 50 leden, van Engeland kwamen er 30, van Rusland 10, dan waren cr Duitsehers,

Zweden, Italianen, Spanjaarden, Amerikanen, een Parsi, Taraporwalla en een Hindu, die van het Zuiden en het Westen
van Indië kwamen en ieder een andere taal sprak het "gujarad en het "maratht. Col. Olcott opende de vergadering met
een welkomstgroet aan de vele leden, die hier saamgekomen
waren en herdacht de moeilijke dagen van de opricht ing der
Theosofische Vereeniging, toen H. P. Blavatsky, Co\. 01cott
en de gaskroon de drieëenheid vormden, die elkaar steeds getrouw bleven. Nimmer hadden wij toen gedacht, dat het zaad
door ons gestrooid, zou groeien tot een wereldbeweging, die
zich thans uitstrekt van de Noordpool tot de Zllidpool en de
vier werelddeelen omvat. Adyar vormt het middelpunt van
dit internationaal lichaam, dáár komen al de draden tezamen,
die dit wereldlichaam in beweging zetten, van dááruitallcen
kan men overzien en begrijpen hoe grootsch en veelomvattend
het werk der Theosofische Vereeniging in de \vereld is, met
hare groote beginselen van algemeene broederschap, verdraagzaamheid en vredelievendheid . Ik vergeet nimm e r, zei de eerwaardige grijsaard, dat onze geëerbiedigde Meesters achter de
Theosofische beweging staan en dat zij ons nimmer zullen
verlaten zoolang twee personen met hart en ziel voor hen
werken, woals H. P. B. en mijl~ persoon deden. Wïj mogen
echter nimmer onze groote beginselen opofferen door te strijden voor kleine, begrensde belangen, voor een bepaalde klasse
of sexe, voor een beperkt doel of inzicht.
Wij mogen nimmer als Vereeniging ons aansluiten aan bewegingen met een beperkt doel voor oogen, als daar zijn
arbeiders, vrouwen, vredesbeweging of instellingen van weldadigheid of andere humanitaire doeleinden. Hoewel natuurlijk
ieder lid voor zich het recht heeft om door die verschillende
bewegingen voor het algemeen welzijn te werken. Maar de
Theosofische Vereeniging mag zich niet begrenzen in haar
werken; haar doel is het geestelijk leven op te wekken door
geestelijke kennis te verspreiden, door de onkunde te verdrijven, die oorzaak is van al de jammer en ellende op onze
wereld. Men beschu ldigt de Theosofische Vereeniging dikwijls
oorzaak te zijn van de opkomst van z.g_ occulte vereenigingen
in de groote steden, waar men minnedranken verkoopt en
dergelijke praktijken meer beoefent; maar men vergete in de
eerste plaats niet, dat zulke vereenigingen altijd bestaan hebben
en ten tweede, dat de Theosofie daar steeds ernstig voor gewaarschuwd heeft.
Patanjali verklaart nadrukkelijk, dat de ontwikkeling van
psych ische krachten niet verward moet worden met geeste-
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lijke ontwikkeling, de ontwikkeling van het Hooger zelf in
den mensch.
Het ware occultisme vereischt een scherp en helder verstand, dat ni e ts op gezag aanneemt; blind geloof moet streng
verbannen worden.
Het blindelings volgen der leiders moet streng vermeden
worden; de leide r.s zijn menschen m et menschelijke gebreken
en zwakheden; leId e rs hebben gefaald en kunn en steeds fal en
zoolang zij de volmaaktheid niet bereikt hebb en. De Me ester~
moeten op dit gebied door feilbare menschen met Goeden
wil w erken, zij zoeken de reinste lichamen, de mee~t ontwikkelde zielen, maar helaas het persoonlijk Karma verstoort
d!kwijls "de . harmonis.che. ontwikkeling, zoodat een groote ziel
llIet a ltijd m eén rem lIchaam huist, vandaar de vele slachtoffers op het pad van occultisme. Wij moeten de wes tersche
wetenschap n.i et onde rschatte n, mannen als Huxley, Röntgen,
Crookes, Cune, Charcot, de Rochas enz. hebben de grenzen
van twee werelden bereikt; wij moeten thans de exoterische
westersche wetenschap vereenigen met de esoterische oostersche
wetenschap. Dàt is het streven van Annie Besant; zij is de
schoolls.te bloem. der menschheid, waarin verstand en geest
harmonIsch ontwd<keld zijn, daarbij begaafd met een groote
we lsprekendheid , die haar weergà niet vindt.
.
De Theos,ofische Vereeniging is thans groot en sterk, met
krachtI ge ln1ddelpu~ten van geestelijk leven in Londen, Parijs,
Amste rdam en ChICago. \Vij hebben groote schrijve rs om
onze ideeün te verspreiden: Anni e Besant, Si nn ett, Dr. Pascal
en anderen. Wij kunn e n vol ve rtrouw e n de toekomst tegemoet
zien, welke schokken ons ook moge wachten' zoolan a wiJ'
.1
M eest ers getrouw blijv en zal de Vereeniging blijven
'
b
ue
bestaan.
Aldus sp rak de President-Stichte r.
H~t is moeilijk het resultaat d er twee debatzittingen in
w~.I\1lg woorden weer te geven, maar de beperkte ruimte dwingt
miJ er .toe . De vraag of de Theosohsche Vereeniging een groep
waarheIdszoeke rs, propagandisten o f belijde rs van een stelsel
waren, werd aldus hcantwoor'd: De lede n van de Theosofische
Veree niging moeten zijn zoekers naar de waarheid; dat deel
der waarheid, dat zij gevonde n hebben , waardoor hun het
leven eerst levenswa ard is geworden, zlllle n zij van zelf aa n
anderen m ededeelen; indien zij de hooge idealen van algemeene
?roeders.~hap, van zelfverloo chening en zelfverede ling waarlijk
111 praktIjk brengen, da n is hun l ev~ n zelf al propaganda voor
de Theosofie . ~heo.sof~n zijn dus zoowel zoekers als verspreiders der waarheId. ZIJ zIJn geen belijders van een stelsel, want
C

de waarheid laat zich niet in een stelsel opsluiten . De waarh eid \~ordt \~el ir~ een bepaalde vorm, geschikt voor h et tegenwoordIg ontwIlü:ehngsstandpun t der m enschheid, medegedeeld
maar die vorm is veranderlijk; de godde lijke wijsheid blijft
steeds dezelfde, welke vorm zij ook tijdelijk aann eem t.
Er bestaat een Theosofie der Hindoes, der Egyptenaren, der
Grieken; zij dragen verschillende namen, maar leeren dezelfde
godd elijke wijsheid onder verschill ende vormen .
De tweede vraag: Indien de Theosofie geen dogma's heeft,
waarop berust dan de autoriteit van haar leiders? werd beantwoord met de verzekerin g der meeste debaters dat m en
gee n autoriteit m oest erkenn ~n, wanneer d e innerlijke overtuiging, de rede, niet meesprak . In uiterste instantie moest
dus, bij tweestrijd , de menschelijke rede zegevieren. Daartegen
kwam op de. Russin Kamensky, die met vuur h et persoonlijk
recht verdedIgde om ee n geestelijke autoriteit te e rkennen.
Ook DI'. Steiner verd edigde de m eening dat er een autoriteit
moest aangenomen worden, zoolan g men noG in de verhoudin g van leerling tot m eester stond~
.
'"
De derde vraag is wegens tijdgebrek niet in behandeling
gekomen; de vierde vraag, over geldelijke bijstand aan hulpbehoe vende leden, werd ontkennend beantwoord. De T. V. is
geen phi.lantropische instelling; ieder lid is echter verplicht,
zooveel 111 zijn vermogen is, zijn medebroeders te helpen.
In de versch illende secti es werden belanGwekkend e verhand elingen gehouden over godsdienst, mysti~isme, mythen en
legenden; over den Islam, de godsdienst der Slaven, de Theosofie in Duitschland in de vori ge eeuw van Dr. Steiner, waarin
zij alle~ betoogden, dat de stroom der goddelijke wijsheid
steeds 111 alle landen, onder alle volkeren had gev loeid en zal
blijven vloeien, al neemt het steeds verschillende vorme n aan
naar den aard van land en volle G. R. S. Mead sprak over
"de godsdienst des Geestes" de Th eosofie van de oude wereld
in het begin der christelijke jaartelling, de leer van Herme~
Thrismegistus.
De Gnosis van Herrnes, gegrondvest op de liefde Gods en
de ware kennis van den aard des menschen en der natuur
leidt tot de vereeniging van ziel en geest, van mensch tot
God. In de "Godsdienst des ,Geestes" bestaat geen strijd tusschen hoofd en hart, geest en verstand, dáár zijn kennis en
toewijding innig verbonden en maken den mensch tot godmensch. Het merkwaardigste van deze godsdienst des Geestes
is ~aar onpersoonlijk karakter, daarin verschilt zij van het
Chnstendom en all e andere exoterische godsdiensten. Hermes

158

159

is geen persoon, maar een ambt, de Meester, die de ziel tot
zijn Vader brengt. Het is de Geest, die den mensch leert;
wanneer hij in den Geest ontwaakt is, komt zijn herinnering
terug; zijn Geest is de Geest Gods, zijn herinnering is de
herinnering Gods, voor wie het verleden en de toekomst in
het heden ligt. Omtrent God, het Heelal, de Mensch leert
ons de Godsdienst des Geestes de onmogelijkheid om dat
groote Mysterie in menschelijke taal te uiten. In de taal der
Goden vormt de mensch slechts een enkele letter, de woorden zijn de Goden (de natuurkrachten) en zulke woorden
worden niet aan de oppervlakte der dingen gegrift. Aan de
oppervlakte der dingen vinden wij slechts de krabbels, door
onze onwetendheid daarop geschreven. De Werkelijkheid, het
Ware Heelal, spreekt de taal der Goden, daarom heet de
Godsdienst des Geestes de Godsdienst van het Woord, het
Woord Gods, den Logos. Hermes wordt genoemd de sch rijver Gods, de woorden die hij schrijft, zijn Goden. Wij menschen vormen slechts de letters van onzen God, totdat wij
zeI ven tot Woorden, tot Goden worden.
Picrre Bernard, de talentvolle redenaar van de Parijsche
AfdeeIing, sprak in schoone zoetvloeiende taal over "de Vraagstukken van den dag", daarmede bedoelende de vragen, die
ons Theosofen bezig houden. De redevoering is moeilijk weer
te geven, daar zU minder feiten noemt dan schoone ontboezingen geeft. Enkele punten kan ik slechts aangeven.
Sprekende over het Congres van den Bond der Europeesche
Afdeelingen, zegt hij: Bond beteekent de vereeniging van
personen, die door dezelfde idealen, hetzelfde streven bezield
zijn; het Congres heeft een grooter missie, dan het program
aangeeft; de gelijkheid van ons denken, het gevoel van eenheid, dat ons bezielt, de groote spanning van onzen geest
bij het zoeken der waarheid, dat alles saamverbonden vormt
een kracht, die in de wereld zal uitgaan, waarvan wij de gevolgen niet kunnen overzien.
Hierbij moet ik het laten; vele belangwekkende verhandelingen zijn niet bijtUds ingekomen, maar worden in de "Transactions" gevonden.
M. C. V. GODEFROY.

niet geheel begrepen kunnen worden, woals: "Oude Da~boek
bladen"; "De Werkelijkheid van het Astraal Gebied" door
C. W. Leadbeater, "Sta Alleen" door den Zoeker, en "ZelfBeschaving", thans handelend over de verschi ll ende soorten
van Dharma. De schrijver van "De Eenvormigheid van de
drie scholen van Hindoesche Wijsbegeerte", dat even als het
tevoren genoemde artikel nog vervolgd zal worden, tracht de
schijnbare verschillen tusschen het Dwaita-, het Adwaita- en
het Vîsishta-dwaita-stelsel uit den weg te ruimen. Dan wordt
er nog een vertaling van "Uitgelezen Muhammadem Overleveringen" geboden, benevens het begin van "Mahabodhi" de
rede van Dr. Otto Schrader (bibliothecaris van de Adyarboekerij), uitgesproken op den VJitten-Lotllsdag, welke ook
de Mahabodhi·dag der Boeddhisten was, n.l. de gedenkdag,
waarop de Stichter van het Boeddhisme het Boeddha-schap
bereikte. Ten slotte zij nog vermeld een "Verslag der viering
van den Witten-Lotusdag te Adyar" en de oprichtin g van
"De vijfde Olcott Panchama Free School" in een kl,'in plaatsje
bij Madras, dat eenmaal een Zendeling-School bezat, die na
een ige jaren werd opgeheven, omdat geen der scholieren zich
tot het Christendom liet bekeeren. Ook wordt nog een heel
beknopt overzicht gegeven van twee lezingen, door Lilian
Edger te Hyderabad gehouden.
In Tilcosopily in 11ldia (April) komt het begin voor eener
verhandeling van M. J. "Leven en Stof", aanteekeningen bevattend op Mevrouw Besant's voordrachten over Sir Oliver
Lodge's "Leven en Stof", hetwelk op zichzelf weer een kritiek
is op Prof. Haekel's "Raadsel des Heelals". Om nu niet als
vijfde mijn opmerkingen over dit onderwerp - dat trouwens
te ver boven mijn bevattingsvermogen ligt - ten beste te
geven, zal ik dus alleen maar zeggen, dat deze verhandeling
uiterst lezenswaard is. Zoeker beëindigt: "De Waarde der
Theosofie in den Ure des Doods". Hij haalt o.a. het gezegde
der Arabieren aan, dat, wanneer iemand sterft, gewone menschen vragen, hoeveel kinderen en hoeveel schatten hij naliet;
maar de Engelen vragen, hoeveel goede gedachten en daden
hij voor zich uitgezonden heeft, om zijn gidsen te zijn op het
pad, dat naar den Hemel leidt. In "Psychisme in Menschelijke Ontwikkeling" behandelt S. A. het verschil tusschen
psychische en geestelijke ontwikkeling, tevens aantoonend, dat
het eerstgenoemde eerder een beletsel dan een tegemoetkoming is tot groei. Hiranand ~astri geeft een beschrijving van
"De Tempel van Trilokriäth. S. S. Mehta stelde "Een Kritisch
Onderzoek naar de Da;;opamishats en de ~wetä~\Vatara" in.

Overzicht van Buitenlandsche Tijdschriften.
Om een goed begin te hebben werd de Mei-aflevering van
Tize Tlwosoplzist niet ontvangen, wat dubbel te betreuren is,
daar het Juni-nummer ve rschillende vervolgen bevat, die nu
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Voor Tlte Tileosopitic Glemter van Mei somt }unius de la
Warre in "Vereischten tot een gelukkig Leven" in 2 bladzijden ongeveer alle denkbare deugden en ondeugden op. D.
Gostling behandelt nog eens het veel besproken chapiter:
"Boonen van een Occult Standpunt". Deze schrijft de zwakke
gezondheidstoestand der Hindoe' s toe aan het overmatig gebruik van peulvruchten, welke volgens hem op het geheele
gestel een ongunstige lIi twerking vertoonen. Bovendien is
schrijver overtuigd, dat linzen een kwade beteekenis hebben
bij de uitoefening van zwarte magie , ten bewijze waarvan hij
0, a, de geschiedenis van Jacob en Ezau aanhaalt. De zich
niet noemende steller van de vraag: "\Nat maakt een Volk
groot?," beschrijft ter gedeeltelijke beantwoording hiervan de
beginselen van Y01llai, waarin de ]apansche jellgd van Samurai-afkomst wordt opgevoed en vergelijkt ten slotte de
vereischten hiertoe met de occnlte methode van training,
door H, p , B. bekend gemaakt . Verdere bijdragen zijn : "De
Persoonlijke Mensch" door Jamshedji D. Màhlumivàlà, "Jamshedi NaOl'oz", (de Jamshedi Nieuwjaarsdag van alle Perzen)
en "Occulte . Vrijmetselarij", een vertaling lIit het Fransch
van G, M. Ragon.
Uit een discussie over "Nirwana" in TIl!: V/dl!w van Juni
haal ik even deze woorden aan: "Psychische groei beteekent
de vo lmaking van werktuigen van bewustzijn in de drie
werelden .. , " geestelijke groei mag in termen van bewustzijn uitgedrukt worden als de geboorte van Altruïsme", Verder
kan men onder "Verspreide Mededeelingen" lezen, dat cr
overal in Engeland sporen gevonden worden eener herleving
van de studie van het Platonisme; dat de groote Fransche
geleerde, Prof. Charles Richet bevredigende onderzoekingen
gedaan heeft naar de verschijnselen van materialisatie; dat
het van Lahore tot Delhi (in Engelsch-lndië), waar groote
droogte en ten gevolge daarvan hevige hongersnood hcerscht,
plotseling is gaan regenen na een algemeene bidstonde om
regen, door een groote menigte Mohammedanen te Lahore
gehouden, en dat de geleerden zich weer bezighouden met
de mogelijke bewoonbaarheid van de planeet Mars.
Tlzc Tluosopltical Review bevat voor Juni de mooie verhandeling van den Redacteur G . R. S. Mead "De Godsdienst
der Rede", welke mij bleek dezelfde te zijn, welke door
dezen op het Congres te Parijs werd uitgesproken. Dan wordt
"De Vreemde Geschiedenis van een Verborgen Boek" door
Bhagavan Das beëindigt. Francis Sedlak wijdt in deze zelfde
aflevering een artikel aan "De Heer Bhagavan Das versus

I-legel" naar aanleiding van het werk van den eerste "The
Science of Peace" en dat van den laatste: "Die Wissenschaft
des Logik", waaruit blijkt, dat de sympathie van den steller
van dit artikel meer op de zijde van Hegel is. Edwàrd E.
Long deelt nog een door bewijzen te staven "Vreemde Ondervinding" mede van een zeeman, die in een stikdonkeren
nacht aan het roer staande, op een tot driemaal toe herhaalde
kreet "Rechts houden", aan het bevel gevolg gaf en daardoor
het leven van alle opvarenden redde, want bij on derzoek bleek,
dat, had hij zijn koers vervolgd het schip een oogenblik later
op een klip geloopen zou zijn. Bij zijn thuiskomst vertelde zijn
meisje hem, eens in een zeldzaam levendigefl droom gezien te
hebben, hoe haar verloofde 1) op de brug van de "Macassar"
staande, regelrecht op een klip aanstuurde, In haar doodsangst
had ze toen herhaaldelijk gegild "Rechts houden" totdat ze
geheel van streek van haar eigen roepen ontwaakt was. Erinys, die in het Maart-nummer van de Review schreef "Van
de Legenden der Reuzen" vertelt hier nu "Meer over de
Legenden van de Reuzen." - "De opgewekte Herder" is een
van die teere en toch zoo krachtige, diepgevoe lde, mystieke
sproken van Michael Wood, die na lezing altijd den indruk
bij mij achterlaten, dat ik er toch minstens de helft niet van
begrepen heb,
Tlte [otltS Jourllal vervolgt voor Juni de artikelen over
"De Teekens van den Dierenriem", waarvan Cancer, de Kreeft,
thans aan de beurt is, en over "Robert Schumann", terwijl
Miss Mallet een tweede serie "Schetsen over Theosofie" begint.
De Mei-afleveri ng van Broad-Riews bevat o. a. belangwekkende "Aanteekeningen omtrent Zon-aan binding" door K.
Wi1\iamson, schrijver van "The Great Law"; "Trillingen" door
A. p, S innett, enkele "Paasch-Gedachten" van Alice C. Ames
en een verhandeling van Edw. E. Long over "De Orde van
het Geele Kleed" te Burma. De Gravin van Cromartie gaf weer
een wonderlijke Keltische Verte1\ing "Tir nan Oge".
T/te 7ïtcosopltic j//lessCllg-er wijdt onder den titel "Broederschap" eenige regelen aan den ramp van San Franscisco, waardoor de "broederschap der menschheid voor een igen tijd een
levende waarheid geworden is en . , . een tijdelijke verheffing
van het geheele volk ontstond". Nog wordt medegedeeld dat
het Theosofisch Hoofdkwartier aldaar geheel verwoest is terwijl
van onze leden daar nog niets gehoord is, De Loge te Santa
Rosa heeft gelukkig slechts weinig (materieele) schade geleden.
'1) "\Vie weet hiervoor toch eens een beter woord?"
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In Tlte New Zeala/ld Tlteosopltic-J11[ag-azilU: wordt "De kracht
en het gebruik van Gedachte" door C. W. Leadbeater voleindigt en begint B. H. een verhandeling over "Het hoogste
Vraagstuk der Wijsbegeerte".
De Algemeene Sekretaris van de Australische Sectie, W.
G. John geeft in zijn artikel "Het Thuis-blijvend (? non-attending) Lid" als middel aan de hand, om ook deze te bereiken,
dat bij hen van tijd tot tijd door trouw opkomende leden bezoeken afgelegd zullen worden. Om al dadelijk elk nieuw lid
op zijn verplichtingen te wijzen, wordt hem tegelijk met zijn
diploma Mevrouw Besant's brochure "Een Loge der T. V."
toegezonden. Ernst H. Hawntorne spreekt over "Theosofie als
eén Gids in het Leven". Een parabel "In den Tempel van
Pan" zal vervolgd worden.
Alle artikelen geregeld door jj;joderll AstrologJ' geboden,
kunnen in deze inhoudsopgave niet vermeld worden, daar
het onderwerp der meesten te ver buiten het Theosofisch
bestek ligt. Toch wil ik even aanstippen, dat o. a. de horoscopen vàn den Spaanschen Koning en Koningin met de vereischte toelichtingen in de Juni-aflevering naast elkaar zijn
afgedrukt en dat de Redacteur Abn Leo de vraag "Is er
eenige Waarheid in Astrologie?" natuurlijk bevestigend beantwoord, voor zooverre het de Esoterische School betreft, welke
zich tegenover de Fatalistische School stelt. Tevens wordt
het courantenbericht, dat in Engeland algemeene sensatie
verwekte, hier bevestigd, n.l. dat de onlangs overleden
bibliothecaris van het Britscb Museum DL Garnett en de
bekende schrijver op het gebied van Astrologie, A. G. Trentt
een en dezelfde persoonlijkheid was, die tot zijn dood zijn
anoniemiteit onder een anagrammatisch pseudoniem voor
een ieder, behalve voor enkele ingewijde vrienden, wist te
bewaren.
Het Bulletin 7ïzÎ:osopltiqltC bevat voor Juni slechts zakelijke mededeelingeIl.
De eerste pagina van de Mei-aflevering van de Revue
TllÎ:OSopltique biedt een - mijns inziens niet zeer goed gelijkend - portret van onzen Voorzitter-Stichter, H. S. Olcott,
begeleid van enkele bladzijden aan dezen grooten figuur
gewijd door Commandant Courmes. Verder bevat dit nummer
slechts vertalingen, want hiertoe meen ik, op den naam afgaande daar dit tijdschrift nooit venneldt, of een stuk
vertaald is ook het artikel van A. J. Willson "Over
Begrafenisplechtigheden" te moeten rekenen.
T/tÎ:osopltie heeft voor Mei eenige regelen over "Broeder-

schap" van Aimée Blech en "Een woord over Werking en
Terugwerking" van Martin.
Sophia, het Spaansch Theosofisch tijdschrift moet ik tot mijn
spijt altijd buiten bespreking laten, daar ik die taal niet versta.
Toch geloof ik dat wij allen nog zooveel Spaansch - of liever
Internationaalsch - kennen, om . te begrijpen, wat met het
artikel, in de Februari-aflevering begonnen: "La Gran Pirámide" por H. J. van GinkeI bedoeld wordt.
Hd Tlteosojise/t lIfaa71dblad voor Nederlandse/t-Judië heeft
in de April-aflevering vertalingen van Sinnett, van Keightley
en van DL Rudolf Steiner. (Indien het plan is, diens geheeIe
artikelenreeks "Hoe verkrijgt men Bewustzijn op hoogere Gebieden" op te nemen, heeft de Redactie de eerste jaren stof
genoeg, daar de schrijver in Lucifer-Gnosis nog altijd niet uitgepraat is over dit onderwerp). Verder geeft een zekere H. L.
een mooie verhandeling over "Theosofie in den Islam" en
F. een parabel "Engel".
Juist ben ik bezig de laatste hand te slaan aan dit "Overzicht", nu de post mij - via den Amsteldijk - nevensgaande
brief doet toekomen:
"Naar aanleiding van hetgeen ik in "Theosophia" las, waarin
U schreef "dat het jammer is, dat in ons land nog "een Theosofisch kinderblad bestaat" heb ik het genoegen
te wijzen
op het door mij uitgegeven Theosofisch kinderblaadje "De
Gulden Keten", dat reeds in zijn derden Jaargang is, waarvan
Ik U hierbij een exemplaar toezend. Ik zal U voortaan geregeld een nummer toesturen". Geteekend: M. van Geldervan Motman, Djombang.
Mijn hartelijken dank hierbij aan de Redactrice, die een
groote leemte in onze Afdeelingsbibliotheek zoo opeens aanvult. Want de bedoeling zal toch wel zijn, dat de mij toegezonden nummers daarheen zullen verhuizen. Onze leden weten
dus alweer, waar zij voortaan geschikte Theosofische kinderlectuur kunnen ter leen - of bij inteekening in bezit _
krijgen.
Het April-nummer, dat ik nog gauw even door las, bevat:
"Van het Prinsesje, dat naar den Hemel giner", "De Les van
Liefde", "Een Theosofisch Praatje" (over Zen"'o), "Het Gewaad
van Onschuld en het Gewaad van Reinheid", dat deze aflevering alleen al lezenswaard maakt, en "Moor", een vertelling,
die nog vervolgd zal worden.
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