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BINNENLAND.
De Algemeene Sekretaris ontving eene mededeeling van
oIJzen President-Stichter uit Genua dat hem een ernstig ongeval is overkomen op den 3den Oktober aan boord van het
schip waarmede hij van Amerika naar Italië reisde. "Dat ik
er levend afgekomen ben," zoo schrijft hij, "werd door 7
doktoren aan boord als een wonder beschouwd, Het belangrijkste is echter dat ik niet dood ben en nog vele jaren
hoop te .leven",
Kol. Olcott zal van zijn voornemen om een rondreis door
de Italiaansche Afdeeling te maken, moeten afzien en hoopt
7 November uit Genua te vertrekken om ongeveer I December in Adyar aan te komen,

LOGEWERK.
AMSTERDAMSCHE LOGE.
Voordrachten
1:-1 HET LOKAAL DER LOGE, AMSTELDIJK 80, 8 UUR.

"6 Nov, Magie en Magiërs
. , . . .
J3
De Geestenwereld van Bilderclijk
20
"
Levensleer en Levensrichting .
27 " De kabalah, . . . . . . .
"Alleen voor Ll'dc/l

F, W, Filarski
~'vle\'r. Jos, Spoor.
W. L. van Vlaardingen.
i\Tej, Ré Levie,
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ARNHEMSCHE LOGE.
Zaterdag 27 October hield de heer Fricke in het Hotel Pomona
eene lezing voor "belangstellenden, over Hypnotisme en l\1esmerisme,
welke goed bezocht was.

LOGE "DELFT".
Voordrachten Onderlinge Club.
24 Oct. Orpheus
J. Th. v. Bergen.
3I
"
Vraagavond
J. D. Ros en ·ÎI'lcvr. Ros.
7 Nov.
2[
"
1'ythagoras
Mej. J. J. Heukers.
Dec. Socrates .
" E. Kerdijk.
19 " Plato .
:NIevr. Oversluys-Montagne.
's jVIaandagsavonds 7 1 /, uur Cursus voor belangstellenden
Mej. E. Kerdijk.
De onderlinge Club houdt haar bijeenkomsten \Vijnh:wen 20a, om
8 uur 's avonds.
Mej. E. Kerdijk geeft haar Cursus bij zich aan huis: Agneta-park
Villa "Rust Roest".
Nog moet vermeld, dat op de kden-veruaderin o " van 14 Sept. Mej.
E. Kerdijk tot Vice-Presidente is gekozen. b
b

Lijst der Cursussen.
Voo?' ledell l?il bc!allgstdle/lde/l.
l\laandagavond 8 1/ 2 - 9]/2 uur: De Heer C. :Vleijer, \Vijsgeerige inleiding
(om de 14 dagen).
tot de Mystiek. Aanvang 12 November.
Maandagavond 8 1/ 2 -9 1/,
Mej. A. G. J. Withof, Maeterlinck: De schat
(om de 14 dagen).
des Harten. Aangevangen 8 October.
ï.atenlagavond 8'/2-9'/, " De Heer J. P. Strijbos, A. Besant: De Oude
\Vijsheid". Aangevangen 6 October.
Eerstgenoemde Cursus zal gegeven worden in de Bovenzaal van het
"Nut van het Algemeen", de tweede ten huize van Mejuffrouw A. (;." J.
vVithof, ï.ijlweg dl, de derde ten huize van den Heer J. 1'. Strijbos,
üranjestraat 35.
Dengenen, die aan de Cursussen wenschen deel te nemen, wordt verzoch t, zich schriftelijk daartoe aan te melden bij de leiders.
Niet-leden, die den Cursus van den Heer C. Meijel' wenschen te volgen, hebben daarvoor een bedrag te storten van f 1.50.
Het adres van den Heer Meijel' is Zijlweg 217, Overveen.
Door het bestuur is tot boekverzorgster benoemd :\1ejuffrouw S. C. van
Alphen. Boeken zijn verkrijgbaar en inlichtingen worden gegeven Donderdags, avonds 8 1/,-9 1 /, uur, Zijlweg IB.

HILVERSUMSCHE LOGE.
LOGE "DEN HAAG".
Uj·:

H.UVTERSTRAAT

67.

Lezingen.
5 Nov. 1'ythagoras en zijn School (alleen voor leclen) Dr. J. J. Hallo.
ISJ Nov. De Egyptische Tempelhouw . . . De Heer N. C. Lambrechtsen.
Cursussen en Bibliotheek.
Zie vong

nUll1111CL

Lotuskring.
De lotuskring oncler leiding van Mevrouw v. d. Steen v. OmmerenHallo, waartoe kinderen zoowcl van leden als niet-leden toegang kunnen
verkrijgen, wordt voortaan gehouden alleen des ï.aterdagmiddags van
3 u. 45 tot 4 u. 45 in het gebouw der Loge.
Berichten,
Daar' Mej. C. Dijkgraaf verhinde!'d was hare tegen 22 October aangekonehgde lezmg te houden, heeft de heer VV. L. van Vlaardinuen eh:
vriendelijkheid gehad haar te vervangen en op dien datum een "lezin<T
te geven over "Levensopvatting en Levensrichting".
b

HAARLEMSCI-IE LOGE.
1:2 l\JüV.

VOOl'dr'achten.
IJc (~rl'ns onzer kennis. Openbare voordracht tot opf'ning vall
den aangekondigden Cursus "an . . . den Heer C. Meijer.
De Godsdienstzin der oude Indiërs . . de Heer A. Nooteboom.

9 ]'\ovember Openbare Voordracht door den heer \V. B. Fricke in het
Gebouw de Vereeniging. Onderwerp: Het werk der Theosofie in de wereld.

Studie"klassen.
Maandagavond 8 1/ 4 uur. Gebouw vVm-me Spijsuitdeeling, voor belangstellenden, "Schets van de Theosofie"
Mevr. H. Schuunnan.
Dinsdagavond 7 1/"
"Dennenhof Utrechtsche weg, voor leden en beOm de 2 weken.
langstellenden, "Astrologie", onder leiding van
H. J. v. GinkeI.
Ceintuurbaan 2, "Studie over 't Bewustzijn",
Dinsrlagavond 8 1/.1
Om de 2 weken.
onder leiding van.
J. P. \V. Schuurman.
\Voensdag, 's middags van 4-5 uur en '5 avonds van 7-8 uur. Openstelling der Boekerij, 13egoniastraat 3·
Vrijdagavond 8 1/. 1 uur in't Boekhuis, Langestraat, voor leden, "Oude
\,\,iijsheid", onder leiding van J. P. \V. Schuurman.
ï.aterdagavond 24 Nov. Vraagavond voor leden te leiden door
Mej. A. Waller.
Daar Mej. Cramerus wegens ziekte haar ontslag nam als bibliothecaresse
werd op de ledenvergadering van 27 Sept. de heer C. Dekker gekozen,
die de benoeming aannam. Het bestuur bestaat dus uit de volgende
personen:
De Heer J. P. Vvo Schuunnan, Pres.
Mevr. H. Schuurman-Gentis, Vice-jJres.
Mej. C. Hubrecht, Secrclaresse.
De Heer J. C. van Notten, l'ClllÛIl/iIIZ.
De Heer C. Dekker. COllZmissaris-Bibliothecaris.
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NIJMEEGSCHE LOGE.

VLAARDINGSCHE LOGE.

Behalve de in het I'orig nummer geuuemdt: studicklassen:
Maandagmiddag 2 uur. Studicklasse voor leden. Onderwt:rp: "De Stam.
boom der Menschen".
Mik,ndagavond 8
Studieklasse voor leden. Onderwerp: "De Sleutel
der Theosofie".
Voordracht van Mevrouw Godefroy op nader te bepalen datum in
November, over 't ondenvcrp: "Het Geestelijk leven".

12 Oct. l.I. hield de Heer Fricke, in de zaal "Excelsior" eene Openbare
Lezing over "Theosofie en de Theosofische Vereeniging". Ingeleid door
den Voorzitter der Rotterdamsche Loge, vond de spreker van 't begin
tot het einde een aandachtig gehoor, dat uit ongeveer 60 personen bestond. Celegenheid tot debat werd niet gegeven, doch na afloop onderhielden de in de zaal aanwezige leden zich met hen, die, naar aanleiding
van het gehoorde, nog het een en ander te vragen hadden.
In de plaatselijke courant verscheen een zeer goed verslag van de
lezing. 't Resultaat van deze welgeslaagde openbare bijeenkomst was,
dat nieuwe belangstellenden zich opgegeven hebben tot het volgen van
een Cursus.

ROTTERDAMSCHE LOGE.
Voordrachten,

Cursus voor Leden en Belangstellenden.

83.
Zondag I I November, 's morgens half elf. "Gezag
e.n V~reering" . . . . . . . . . . . Mevr. M. J. Vermeulen.
VrIJdag" 23 November, 's avunds 8 uur. "Cirkels". i\Jcj. Ké Levie.
\Voensdag 28 November, 's al-onds 8 uur. "Theoso.
fie en Opvoeding. . .
Mevr. Joh. \Vierts van Coehoorn-Stout.
..• Uitsluitmd voor Lcde/I.
IN DE LOGE JlELLEVOYSTRAAT

BOVENZAAL VOLKSBO.'W.

\Voensdagavond 8 1/,-9'/, uur. "De mensch en zijn
lichamen"
Mej. M. C. Terwiel.
Inlichtingen omtrent "Theosofie".
7'/,-8 1/,
"
Inruilen van boeken.
Door 't bedanken van den Heer Rebers als Voorzitter, den Heer de
Lange als Penningmeester en Mej. Klein als Bibliothecaresse, is 't Bestuur op 17 Oct. 1.1. aldus samengesteld:

Bibliotheek.
Boeken kunnen geregeld eIken avond gehaald of geruild worden.
De Bibliothecaris mist uit de boekerij. de 7e Jaargang van 7ïlcosojJIlIil
en verzoekt beleefd spoedIge terugzendmg aan diengene die deze Jaargang in bezit Illocht hebben.
Eiken Zondagochtend van

De Heer F. J. Houben, Voorzittcr, Spoorsingel 12, Rotterdam.
lVI. A. v. Vlaardingen-Kram, Secretarcsse-Pe1l1àllgllll'estcrcsse,
Hondiusstraat 6, Rotterdam.
Mej. 1\1. C. Terwiel, BiMflthewresSf, Bellevoyestraat 81.

]V[ evr.

Lotuskring.
uur kinderenbijeenkomst.

11-]2

Verbeterde Studiec1ubs 1906/7.
Algemeene Theosofische onderwerpen,
in te leiden door verschillende leden.
Maandagavond 8
"De Oude \Vijsheid". . J. A. J. van Dijk.
Dinsdag
"
8
Eerstbeginnenden en be" langstellenden
. . M. Reepmaker.
Donderdag"
8
"Studie van het Bewustzijn" .
. . 'vV. L.van Vbardingen.
Vrijdag
8
Leden en belangstellen" den. "Esoterisch Christendom"
;VIej. M. Terwiel.
De leden, die zich nog bij een of meerdere clubs wenschen aan te
sluiten gelieven zich, liefst spoedig bij de respectieve leiders op te gevt:n.
Zondagmorgen

WÄHANA-LOGE..

10 ,lUl":

ALBERDIXGK THIJMSTRAAT

Ai\JSTE]{])Aill.

Eiken Vrijdagavond 8 uur.
Nov.
9 "
16""
23 "
30 "
2

"Hypnotisme en Mesmerisme" .
"De Theosofische Levensopvatting".
"Inleiding tot de studie in de Kabalah"
"Het Geestelijk leven" .
De Bhagavad Gita als leiddraad voor
het leven"
'i' rUleCll vom' Leden.

'vV. B. Fricke.
M. Reepmaker.
Mej. Ré Levie.
Mevr. M. C. V. Godefroy.

H. Reynders.

Studieklassen.

UTRECHTSCHE LOGE.

Speciale aandacht wordt gevestigd op de bestaalj,de gelegenheid tot
het volgen een er middagcursus, Dinsdags van 2 tot 3 uur, onder leiding
van Mevr. M. L. H. Zwollo-van der Maas.

Voordrachten
IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN \VETENSCHAPPEY.

Donderdag I Nov.
"Het gedachteleven"
"
15"
Ledenvergadering.
Maandag 5 "

32,

Lezingen in November 1906.

Lotuskring.

Mej. A. Waller.

De

I

pit

en

2 de

klasse komen thans des Zondags bijeen van

10

tot

11

uur.
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,ZWOLSCHE LOGE.

Het lügewerk-vraagstuk behoort tot die, waarvan de 01110ssing dage10ks moeielijker wordt, in 't bizonder in de oudere
Loges van de Vereeniging. Voor zoover het een elementaire kennis van de nieuwere Theosofische Geschriften betreft,
is de meerderheid der leden nu daarmede vrijwel vertrouwd,
zoodat er weinig belangstelling g'etoond wordt voor de studie
van boeken als b.V. de Handboekjes. Een meer afgebakende
in bizonderheden gaande studie van diepzinniger werken is
natuur10k in de Loge niet mogelijk en moet vanzelf overgelaten worden aan de persoonlijke inspanning van degenen
die lust hebben in dergelijk werk. De gewone lectuUl-, ofschoon geschikt genoeg voor 't publiek in doorsnede, is
vrijwel nutteloos voor 't Loge-lid, die door 't geen hijzelf
gelezen heeft, reeds bekend is met zoowat alles wat de lezer
te berde kan brengen. Dit is zelfs van toepassing op nieuwe
leelen, die tegenwoordig in den regel eerst toetreden, nadat
z0 een groot deel der geschriften gelezen hebben. \Vat rest
ons dan te, doen om 't leven in de Loges te houden?
In zelëlzamt gevallen kan er mogelijk uit een Loge een
\-ereeniging tot wederkeerige bewondering groeien - of zij
kan in aanbidding neerzitten \'001' 't een of ander orakel
.uit hare gelederen .- maar dergelijke aangename begoochelingen kunnen niet lang- dure!l. Enkele leden hebben de
gelegenheid en wijden zich ook ernstig aan propagandawerk
ell vinden zoo een zeer geëigend velo voor hun behoefte
a:,ln werkzaamheid. Na eenigen tijd toont echtá het meerendeel der leden slechts een kwijnende belangstelling voor de
studie en de lezingen in de Loge en bijgevolg werpen dezeslechts weinig nut voor hen af. De zaak is dat de meeste
leden, zoo veel Theosofische leering opgenomen hebben als
zij voor 't oogenblik verduwen kunnen
zij' hebben het
verzadigingspunt bereikt. De vraag rijst -dus'':''-: wat is- de
volgende stap?
,
Ik wilde, een misschien voor de hand . liggend, .antwoord
opwerpen.- Laat. de. verkregen kennis nu kristaJliseeren in cl~
daad. :Vlet andere woorden laten personen of 'gro~pen vali
personen meer bepaalde pogingen doe;l, de' béginsden -- die
zij aangenomen hebben in 't ctagel0ksch leven toe te passëH.
Jarenlang hebben wij geoogst, laten wij nu' zaaien. In alle
van de bestaande instellingen op 't gebied vail maatschappij,
gemeente, staatkunde, wetenschap -en godsdienst is een ruim
veld -voor de ideeën enbeginsel'eri die· gewoonlijk als Theosofisch beschouwd worden - en aan deze konden sommigen
onzer leden hun bizondere aandacht .wijderi. Waar geen ge-

Op I I 0ctober 190b werd, ten gevolge van het beoanken der dames
Gralama als voorzitster en secretaresse onzer Loge, in een ledenbij eenkomst tot voorzitter A. Terwiel en tot secretaris B. "Vouters benoemd,
zoodal het Bestuur thans als volgt is samengesteld:
A. Terwiel, Voorzittcr.
J. \Vissink, ViCè- Voorzitter.
B. "Vouters, .)'?cretaris.
Mej. 13reman, l'eJllliJlg"lnCès!l'rcSS(.
O. C. v. Duysen, 1h1J/ioIIII'caris.

Voordracht
ten huize der Dames l~ratama, ?I'Ielkmarkt ,7 1/2 unr voor leden en introducé's:
Donderdag I Nov. "]ezus tllsschen twee moordenaars gekruisigd". A, Terwiel.
Studieklassen.
Donderdagavond 7'/2 -9 "De Christus" (alleen voor leden), Leider A. Terwiel.
Deze cursus wordt om de 3 weken afgewisseld ooor eene voordracht
of eene stlldieklasse over "!Je Oude \Vijsheid". Leider A. Terwiel.
Vrijdagavond 8"/2-9'/2 om de 2 weken voor leden en belangstellenden,
Handboekje "Karma". Leider .
. ]. {'olak.
De eerstbedoelde cursus is ten huize van de Dames Cratama. de laatste
bij i\Ievr. Gratmna-Telting, Beestenmarkt.
.

STUDIEKLASSEN.
Het schijnt dat in den !ijçl die verloopen is tusschen de
Jaarvergadering en heden de queastie der studieklassen gebe<:l
is opgdost. Toen werd een voorstel gedaan om een rubri<:J,;
in De Beweging te openen voor bet wisselen van gedachten
over oe wijze waarop studieklassen behooren ingericht te zijn
en de moeilijkheden bij de leiding daarvan ondervonden.
Dat voorstel werd bij acclamatie aang'enomen. Iedereen scheen
dus van de noodzaakelijkheid overtuigd. En nu de rubriek
geopend is heeft blijkbaar niemand iets te vragen of mede
te dee1en, ten miIiste er kwam geen enkel stuk bij de redaktie in.
Vvij zouden dus deze rubriek gevoegelijk weder kunnen
sluiten ware het niet dat de mogelijkheid bestaat dat \'elen,
die wel iets over dit punt te zeggen of te vragen hebben,
eens hebben willen afwachteq wat anderen doen, de kat
eens LIit den boom wilden kijken, met het gevolg dat niemand
iets heeft gedaail.
.
Om nu toch een begin te maken geven w~i hieronder een
stuk dat van de hand van W. H. Thomas in T/ze Va/tau,
het officiëele Engelsche tijdschrift, van October is verschenen
over 'Het werk van Theosofische Loges.' Het hoort \vel niet geheel onder deze rubriek thuis maar past er zich toch wel bij aan.

208

20g

schikte vere~llIg1ngen bestaan, zou men met gedachte kunnen
steunen, om nieuwe bewegingen, bedoeld ten dienste van 't
algemeen, in 't leven te rOepeI1. Ik vat het zoo op: de
kennis die wij gekregen hebben is ten behoeve van de menschen, in een wereld die uit menschen bestaat.
Een andere en even gewichtige zaak om overwogen te
worden is de noodzakelijkheid van meer bepaalde en stelselmatige pogingen om het tweede en het derde doeleinde
van onze Vereeniging ten uitvoer te brengeil. Dit is echter
veel meer dan louter een Loge-zaak - het gaat de Afdeeling'
aan, zoo niet de Vereeniging als een geheel - en behoort
als zoodanig' behandeld te worden. De Loges zouden evenwel belangrijke factoren knnnen worden in een mogelijk
plan om genoemde doeleinden beter te venvezenlijken ,en 't zou goed zijn als de aandacht op 't heele onderwerp
gericht werd met 't oog op gemeenschappelijk handelen
voor later.

Tlteosopll)' iJl India van Augustus heeft hoofdzakelijk vervolgstuk ken.
De Oktober-aflevering' V<Ln lïtc Tltcosofic C!ealler bevat:
"Wat is liefdadigheid?" door P. T, Payan; "Wat is stoffelijke
ether?" door G. E, Sutcliffe; "Het Godsbegrip in Tennyson"
door Rustam P. Y!asani en "Hoe Pierre Lob een Theosoof
vverd",
In TllcosopltJ/ iJl Austra!asia (Augustus) vinden wij slechts
twee korte stukjes: "Plicht en verantwoordelijkheid" door J.
11. M. Conkay en "Iets over voeding" door Zymeria.
Tltt' New Zw!mul Tlteosopltica! lVlag-aállc van Septem ber
geeft: "Genezing door gedachtekracht" door R. H. en "Boeddhisme" door J. G.
, :r-: aast cen vo~rtzettin~ van: "Het Rozekruis", vinden wij
In Tlte Tltcosopllzca! RevlcZIJ van September: "Standvastigheid
in de Natuur", waarin W. E. Worsdell het werk van onzen
landgenoot Prof. de Vries aanroert. Worsdell zegt, dat schijnbaar t~vee. banen waargenomen kunnen worden waarlangs de
evolutle ZIch voortbeweegt. Ter eener zijde o,a. in de plantenwereld, waar ~,ewassen welke gedurende langen tijd' met de
groo~st l1l?gelIJke zorg gekweekt, na geringe verwaarloozing
o.I1IllIdclcllIJk toL de oude soort teruggaan. Hieruit kunnen wij
ZIen dat het leven dat telkens nieuwe vormen aanneei11t en
nieuwe gebieden betreedt, bij eiken stap zich toe hoort roepen: tot hier toe en niet verder. Ter anderer zijde, geregeerd
door voor ons ong'ekel1de wetten, ontstaan plotseling nieuwe
soorten, welke geheel van den moedervorm afwijken. Bij den
mensch hOOI'en wij van plotselinue bekeerinuen' van het heerb
b
,
I IJ"k'e gevoe I ~an verjonging wanneer
die mensch zich op een
hooger gebIed bewust wordt. Toch, schoon de vorm zich
wijzi~t en ~chijnbaar geheel kan afwijken, het goddelijk leven
dat lil die vormen woont, hoe beperkt ook binnen zekere
grenzen, is binnen die grenzen in staat zich te ontwikkelen
om dan in een hoogcren vorm weer nieuwe en ruimere baneI~
te betreden.
Voorts behandelt Porv'is Hoult: "Er is een tweevoudi<T
Pad". Om het eene Pad te bewandelen moet de mensch·
bouwstoffen voor de evolutie verzamelen, voor het andere
Pad is het noodig kennis en onderscheidingsvermoaen aan te
kweeken, teneinde die bouwstoffen te kiezen welkeI:> voor de
evolutie dienstbaar zijn. Dan komen beide Paden te zamen
en worden als één gezien.
De gewichtigste factor voor een ideale opvoeding is een
harmonische omgeving, zegt Sarah Corbett in: "De grond-

Overzicht van Buitenlandsche Tijdschriften.
:'vlet uitzondering van een paar zij n de verschillende tijdschriften weer aangekomen. Tltc T/zeosopltist biedt in de
September-aflevering weinig buitengewoons. ]ehangir Sarabji
sc!lI'ij ft over: "De heilige oorlog," met welken oorlog de
strijd tusschen het lager en hooger zelf bedoeld wordt. "De
hoogere aanzichten der zedelijkheid" is een voordracht welke
door W. A. English in de Adyar Loge gehouden is. Zedelijk
zich gedragen is naar de inspraak van het geweten handelen;
uit deze gehoorzaamheid aan de innerlijke stem wordt vrede
en harmonie zoowel voor den mensch zelf als voor zij n omgeving geboren. Aan zedelijk gedrag ligt liefde ten grondslag, liefde weerspiegelt zich in al 's menschen handelingen,
zoodat zij meer is dan eenigerlei vorm van geloof; zij is
godsdienst; en hij die aldus godsdienstig is leeft mede met
de wetten der natuur. P. T. Srinivosa Iyengar bespreekt:
"De twee methoden (disciplines) van ontwikkeling in de Gîta,"
en zegt dat, daar door het geheele werk heen een zekere
eenheid loopt, naar zijn meening het bewijs geleverd is, dat
de Gîta door een en denzelfden Meester geschreven is. Nosarvélnji M. Desai wijdt een enkel woord aan: "H. P. B. en
de Lotus" en N. S. vraagt zich af: "Ware kennis, 'Welke is die?"

r
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beginselen der opvoedkunde". Aan het kind moet vrijheid
van keus gelaten 'worden, doch de beteekenis en rle gevolgcn
van die keus moeten duidelijk gemaakt worden. Het kind
moet lecren steeds in het oog te houden niet dat wat aangenaam is, maar hct moet in den ruimsten zin zich leercn
afvragen wat nuttig kan zijn. Zoodoende zal mcnig'e zware
strijd voorkomen worden en kracht beschikbaar blijven
voor goed werk. "Geef ons ter rcchter tijd vrede, 0 Ilecr",
roept Arthur A. Wells uit. "Licht en het spiegelg'las" is van
Francis Sedlák. Met het spiegelglas wordt het den kverllJogen
bedoeld dat toenemend in kennis meer licht begint op te
vangen en te weerkaatsen. Uit "Trekken van overeenkomst
tusschen Theosotîe en Noorsche (Teutoonsche) :Ylythologie"
door Mabel Charles waaien ons de stormen tegemoet, dic
cloor de duistere en geheimzinnigc wouden en over de
dicht begroeide i n mist gehulde bergen wocdcn. Te midden
der beldenfiguren, bij wie helderziendheid cen gevolg is van
de reine berglucht, nemen wij deel aan de offeranden gebracht aan de natuurkrachten, en luisteren wij naar de verhalen o\'er het "Groote Verder". In de beschrijving van de
wording van het heelal en de groote krachten die daarbij
betrokken warcn ligt een diepe wijsheid verborgen, een
zelfde' wijsheid als door middel van de Theosofie uit alle
groote godsdiensten tot ons komt. Ten slotte nog: "Een
samenspraak over visioenen" door Florence Farr.
De October-aflevering van dit tijdschrift brengt ons: "Illusies" door P. T. Sriniras Aiyengar. "De heilige Teresa, de
mystica" door Mary Cuthbertson. "Erfgenamen der eeuwen"
door G. R. S. Meal!. Deze erfgenamen zijn wij menschen
zelf, die in de heilige geschriften der volkercn schatten van
kennis slechts voor het vragen hebben. "Over tien jaren"
door A. R. o rage. "Eenige planken uit het Theosofische
spreekgestoelte" door lsabelle M. Pagan en "I-Iet Hooger
ZelI" cloor Edward E. Long.
In de October-aflevering van Hroad Views doet de redacteur een beroep op de lezers van dit tijdschrift 0111 hcm
den noodigen steun te verleenen ten einde het verschijnen
van Hroad Views in de toekomst mogelijk te doen zijn.
Wanneer het aantal inteekenaren beneden de duizend blijft
zal de uitgave einde December gestaakt moeten worden.
Tevens bespreekt de heer Sinnett: "De moeilijkheden verbonden aan het wereldbestuur." Naar ik meen zullen bestudeerders van Karma in dit artikel eenige g'ewenschte gegevens
voor hun studie kunnen vinden. In den beginne leidt de

2 11

goddelijke Macht alleen en ongeholpen de evolutie. Langzamerhand treden de wezens die in den Schepper hun ontstaan hebben te voorschijn en gaan onafhankelijk van Diens
wil hun eigen weg; maar eenmaal zelf bewuste wezens geworden
zijnde, komen zij hun aandeel in het wereld bestuur vragen.
Zij vragen geen vergoeding voor mogelijke verdienste of
voor geleclen onrecht, maar evenals de gekwetste soldaat, die
zijn makkers verzoekt voort te strijden in plaats van zich om
hem te bekommeren, zoo arbeiden deze menschen voort,
terwijl zij 's werelds last helpen dragen. Tot de erkenning
te komen dat het besturen der wereld een moeilijke taak is,
is het cloel van dit artikel. Het leven van William Blake, de
groote dichter, ku nstenaar en ziener wordt met groote liefde
door Carl Heath geschetst. Deze schrijver zond mede zijn
g'edachten in over het volgende stuk van' Walter Pierce:
"De doodstraf". Edward E. Long bespreekt "Een Burmasche
Pagode".
W. F. K. vraagt zich 'af in Tlte VIi/lalt (Odober) hoe
het komt dat vele leden onzer Vereeniging een steeds
verflauwende belangstelling voor studieklassen en logebijeenkomsten aan den clag leggen, en schrijver meent dat de
reden hiervan is, dat deze leden zooveel Theosofische ge- '
leerdheicl opgedaan hebben, dat zij thans het verzadigingspunt .bereikten. Zou dan nu ook de tijd gekomen zijn om
het. vergaderde uit te zaa.ien, ten einde de ideeën en grondbeglnse!en, voor zoo ver zij dat kunnen, in alle mogelijke
kringen te verspreiden? Vervolgens schrijft W. F. K, over:
"De Heilige Geest". Schrijver meent dat de Heilige Geest
een verpersoonlijking van het Goddelijk vrouwelijk beginsel
in het heelal is en dat zoowel als Jezus vereenzelvigd is geworden met den Tweeden Logos, zoo ook aan Maria de eigenschappen van den Heiligen Geest zijn toegeschreven. Enkele
schrijvers verklaren dat God beide mannelijk en vrouwelijk is,
dat Christus mannelijke en vrouwelijke deugden bezat. Het
Protestantisme schijnt een bij uitstek mannelijke godsdienst
te zijn. H. P. B. heeft niet ten onrechte gezegd dat "de God
der Unitariers een vrijgezel en de God der Orthodoxen een
echtelooze Vader is met één Zoon, die dezelfde is alshijzelf".
Ingekomen zijn: TIl{: Lotus ']ollrllal (October); Tiie Tlteosojie lIIcssillgcr van Augustus en die van September waarin:
"Verandering van gezichtspunt"; Modern Astrology van September en October; De Guldm Kdell en het TIIE!osojisclz
lIfamulólad 1/001' iV6'tI.-Illdié bei,den van Augustus. La Revue
Tltéosojiqllc, die slechts vertalingen heeft in haar Septe1l1ber~
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aflevering en het October-nummer van T/téosojie.. waarin:
"De wel daden der Theosofie".
In cic th;lllS 0 II tvangen lVCllC Mctap/t)'sisc/tc RllIttfSc/Ul7I
komt een bclallgrijk artikel voor over: "De Perzische Vogelgesprekken Mantig-Uttair von Faid-Uddin Attar." Faid-Uddin
is de bijnaam van iemand die zeer wijsgeerige verhandelingen
geschreven heeft, welke bijna op één lijn staan met cle Bhagawad Gîta; het zijn de beroemde gesprekken welke zoo
Iluttig zijn bij cic bestudeering van het SlIfisme, de innerlijke leering van het Mohammedanisme. In deze verhandelingen
worden de menschclijke hoedanigheden. voorgestelcl onder
de gedaante van vogels, die uitgaan om een koning te
zoeken. Dit alles heeft betrekking op het zoeken' van de
ziel naar vereeniging met God.
"De J\nnanenkaste der Ariërs" is van Guido von List.

INGEZONDEN STUKKEN.
In de vorige aflevering heb ik medegedeeld 1 10.- ontvangen te hebben om het mij mogelijk te maken aan enkele
(volks)bibliotheken enz. wat theosofische boeken te zenden.
Sedert ontving ik nog van mej. de H. 1 I, van del! heer
J. Zo 0.1 10, van mej. de B. 1 I en van mej. de F.12,50,
te zamen 1 24·50.
Ik heb nog niets verzonden. maar ben reeds begonnen
met in correspondentie te tredcn. Ook wacht ik inlichtingen
cn andere hulp van leden onzer Vereen iging die de behoeften
en toestanden in hun omgeving beter zullen kennen dan ik
naar dezen raden kan.
DENmR v. IJ. GON.

Wij maken onze lezers opmerkzaam op het verschijnen
V;lll de Verhandelingen van het eerste, te Amsterdam; gehouden Theosofische Congres. I-Iet werk is wel laat verschenen,
maar ziet er dan ook in alle opzichten keurig verzorgd uit
en doet den bewerker, Johan van Manen, alle eer aau.
Voor 16.50 is het lijvig'e boekdeel bij de Theosofische
Uitg'evcrsmaatschappij te verkrijgen.
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