2 e JAARGANG Nr. 12.

DECEMBER 1906.
"\\

D[ TH[OSOfISCH[ 8[WEG NG
~

Officieel Orgaan van de Nederlandsche

~

~ Afdeeling der Theosofische Vereeniging. ~
REDACTEUR:

Mr. A.

J. CNOOP KOOPMANS.

De iVedcrlalldsdli! Afdedi1lJ{ 1:.1' slechts aallsjJrakelijk voor st1lkkm
.'. .'. .'. i1l de rlfbriek ((Offideel Gedeelte" 0PKC/lOlllell. .'. .'. ...
IJit blad ,<oordt kostdoos toegi'go1ldi'Jl aa1l a!le lede1l der iVederla1ldsche
Afded/l1/( TV. Ab07l11i'IllCllt 'i/(I{1r 1lict-ledl'1~ der Afd. f ISO P. jaar.
~,=======================:'!)

OFFICIEEL GEDEELTE.
IJe Algemeene Sekretaris brengt ter kennis der leden dat
een uitnoodiging door hem is ontvangen tot bijwoning van
een Congres van Godsdiensten in 1907 te houden te Byapur
in Britsch-Indië en gericht aan de leden der Nederlandsche
Afdeeling.
Bij die uitnoodiging is gevoegd een verzoek om financieele
steun daar de "Gurudeva Federation" der T. V., van wie de
plannen uitgaan, geen kans ziet de groote kosten daarvan
alleen te dragen. Als blijk van belangstelling in het doel werd
door den Uitvoerenden Raad f 25.- beschikbaar gesteld.
Mochten er leden zijn die een bijdrage tot verwezenlijking
der plannen willen geven dan is de Alg. Sekr. bereid die in
ontvang'st te nemen en door te zenden.
Het vierde Congres van den Bond der Europeesche Afdee·
Jingen dit jaar in München te houden, zal plaats vinden in
:Vlei waarschijnlijk gedurende de Pinksterdagen.

Dc A{fcmcclle Sekretaris,
W. B. FRICKE.

LOGEWERK.
AMSTERDAMSCI-IE LOGE.
Voordrachten
DJ HET LOKAAL DER LOGE, AMSTELlllJK 80, 8 UUR .
..j.
1I

Dec. "Zoo boven, wo beneden" .
"Hegel en de Theosofie" .

,

.

.

.,

Mej. Lili Vreede.
"J. de Jager.

21

214

r 8 Dec. "Stoische \Vijsheid". . .
. J. v. Eeüen Nierhoff.
25
Kerstmis, geen vergadering.
Voor Studieklassen zie het October-nummer.

5

afloop werden door de toehoorders vragen gesteld, die door de spreekster
werden beantwoord. Tengevolge daarvan hebben eenige niet-leden toegang tot onze vergadering verzocht.
Op den 13 den December' zal de Cursus in "Reïncarnatie" onder leiding
van den Heer S. Gazan gehouden worden. Genoemde heer heeft door
toenemende drukke werkzaamheden van het verder voortzetten van bedoelde Cursus moeten afzien:

LOGE "DELFT".
10 Dec. Vraagavond .
.
cle Heer en iVIevr. Ros.
[9"
"\Valt \Vhitman" .
"
.,
Schaad.
Voordracht voor leden en introducée's beide \Vijnhaven 20t!.
De bibliotheek-avonden zijn veranderd' en gesteld op: Donclerüag 6-7.
Zatenlag 7-1> uur: Vrouw Juttenianel 12a.

Onze Bibliotheek is nu ook opengesteld voor niet-leden tegen betaling
van een leesgeld van 5 cents pel' boekdeel, waarvan reeds door eenigen
wordt gebruik gemaakt.

RILVERSUMSCHE LOGE.
LOGE "DEN HAAG".
DE RUYTERSTRAAT 67.
Voordrachten.
.3 lkc. "Spinoza". . . . . . . . . . lVIevr. Ros- Vrij mail.
17 " "De (:uldcn woorden van l'ythagoras" J\Ievr. H. Cnoop I-.::oopmans.
27
"De Chrrslos-:VTythe" (alleen v. leden) \V. B. Yricke.
\'oor de cursussen zie hel October-nummer.

. De .voordracht v:::n den voorzitter oP. 13
sus, vond een b~Jzondere bclangstellll\g.
v~ldoende: gelukkIg kon nog een tweede
die eveneens \'01 liep.
De plaatselijke pers en het /fal/ddsfJIad
verslagen.

Nov. 1.1., ter opening van zijn
De afgehuurde zaal was met
in gehruik genomen worclen
'
gaven van deze recle uitvoeriue

Nog kan w<irden medegedeeld, dat de cursus over iVTaeterlinck zooveel
belangstellrng wekt, dat hel noodig is geworden, dien nog op een tweeden
dag te geveu, waan'oor de %alenlag avond is gekozcn. Voorls, dat op
nader ..~e bepalen clalum 111 December Dr. (;. de Vries spreekt over "Faust"
van (,othe.

J. L. M. Lauweriks.

LEIDSCHE LOGE.
Voordracht.
I I

Dec. 8uur "Zoroaster en de Zend-Avesta" door Mevr. M. J. Venneulen.

NIJMEEGSCI-IE LOGE.
Voor Studieklassen zie het October en November-nummer.

Voordrachten,

• Zondagmorgen la uur, SLUISDI]KSTRAAT 54.
I)cccJnbcr. "l)c \Vet van Offcrin cr "
"
"De Christos-mythe" b .

SPIJSUITDEELING.

ROTTERDAMSCHE LOGE.

HELDERSCHE LOGE.
'2

vVAR~IE

HUGO DE GROOTSTRAAT 20.

b

Uehalve cle logcleclen gaven tot nu 28 deelnemers zich voor den eursus op.

[(j

Voordracht
IN '1' GEBOUW DER

22 Dec. 's avonds 8 1/ 2 uur. "Het Theosojisch Wonder".
VO(I7' Leden.
Voor Studieklassen zie het November-nummer.

HAARLEMSCHE LOGE.
CUI

9··Nov. 1.1. gaf de heer Fricke een openbare voordracht in 't Gebouw
de Vereeniging. Het zaaltje was niet alleen goed gevuld, maar op velen
van de toehoorders maakte de mooie sympathieke reele grooten indruk,
de aandacht was gespannen, en velen hebben een duidelijk begrip met
zich genomen van de wijze waarop de Theosofie in allesomvattenden zin
in de wereld werken kan en moet.

1~. van Zuylen.

S. Gazan.

9 den

Op den
December, des avonds te 8 uren, zal eene Openbare
Vergadenng wonlcn gehouden, waar de Heer J. Edens op zal treden met
het onderwerp: "lnncrlijl., Christendom".
Up den [Iden November lrad Mej. Acla \\Tall er van Blaricum voor een
goed iJezette zaal op met het onderwerp: "Iets over ons denken". Na

IN

DE LOGE BELLEVOYSTRAAT 83.

Zondag 16 December,'s morgens half elf. "Levensopvatting en Leyensrichting" .
\V. L. van Vlaardingen.
i'Vrijdag 28 Dec., 's avonds 8 uur "De Christos
.Mythe"
W. 13. Fricke.
., Ui/slui/md 7!{)O1' Ledm.

Cursussen.
Zo'oals in de vorige Bewegillg is opgenomen.
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Bibliotheek.
J>ijna eiken avond geopend.
Eiken l,ondagochtend van

Lotuskring.
uur bijcenkomst.

1 I -J 2

UTRECHTSCHE LOGE.
l~EI10UW VOOR KUl\STF.'.: E:-I \VETE;\TSCIIAPPI-;:".
Nlaanda~

3 J)cc. Ledenvergadering.

Voordracht.
lJol1t\crdag 20 Uec., "Vrijheid, gelijkheid cn broederschap"

.\1r. Jlh.

l~.

H. Dop.

VLAAROINGSCHE LOGE.
Op den cursus voor leden cn belangstcllcnden wordt ecrst behandeld:
"l\:arllla en Keïncarnatie" uit (;"olldbfgill.l'e/"1I d,·,. TIt,·(!.l'tIji,'.
Daarna P:1S volgt: "De mensch en zijnc lichamcn" van A. Besant.

WAHANA-LOGE.
ALlmRIJI:-<G~ THJ]MSTRAAT 32, AMSTJWUAM.

Lezingen in Decembel' 1906.
Eiken \'rijdagavond 8 uur.
7 Dec. "Eerstc Indrukken" .
"
(~ezcllige Bijecnkomst.
:2 I
"
"De hwlocd dcr Theosolie op dc Beschaying"
""29 Dcc. "l;edacllten over \'ierde Afmcting"

:'I-lej, Joh .. Wijnstok.

,i' '4

" ./1/1,.,.11

7 /{1(!r

J.

L. :'11. LaulI'eriks.
A. S. Schoevers.

L,·d"1I.

7

he't verzadIgingspunt hebben bereikt, en dat dit w;Jarschijnlijk
de rcdcnis wa:trom cic belangstelling voor studiekJassen en
lezingen aan hd kwijnen is, wat in Engeland evenzeer het
geval schijnt als hicr. De voorstellen omtrent het uitstrooien
ran de verkregcn kennis in het dagelijksch !even, en het
mecr aandacht schenkcll aan het 2 C en 3c clocleillde der \' crccnigillg daargelaten, die uiteraard \'oortreffelijk zijn, wilde
ik met betrckking' tot de studicklassen de vraag opperen, of
hct niet zaak zou wczen om - gesteld dat die kennis dc
1l00dige uitbreiding had bereikt -- nu ook in de diepte en
hoogte te gaan werken, en te toetsen of zij wel vaste wortels had gcschoten. Zou IJ. \'. niet in het stellen van een of
twee vragen op een bijeenkomst, waarvan men den \'olgcl1den
keer gezamelijk de oplossing zocht, na er in den tusschentijd
over gedacht te hebben, een aanmoediging kunnen gevonden
worden om zijn kennis ten opzichte van het een of ander
onderwcrp nog eens grondig na te gaan, om veel nog ecns
g-oed over te 1czen, en te onderzoeken of men er wel een
helder beg-rip van had~ Zou men niet ook een vraag kunnen
kiezen, b. v. uit de \'àhan, en na de conclusie, waarto'e men
gezamelijk kwam, deze kunnen toetsen aan ecn mooi antwoord met welbekendc initialen in dat blad opgeteekend:
Zou niet, althans voor wie studicus aangelegd waren, hicri 11
een prikkel kunnen gevonden worden, dic de studieklasscn
wat kon doen opleven, ook ten bchoeve van de anderen;
wanneer het enkel voorlezen van boeken, die men recds
kent of cvengoed thuis kan lezen, g'ing vervelen?
Is er ook iemand met ondervinding- van zulk een methode,
die dit voorstel nader kan toelichten?

J. B.
ZWOLSCHE LOGE.

Voor (Ie cursussen zie October nummer.
In IJèventer is ecn cursus opgericht mct aalwankelijk 8 deelncmers,
onder lciding van den heer 11. \Vouters.

STUDIEKLASSEN.
"Reading makes a ruil man,"
BACll:o.:.

In het stukje van 'vV, Ir. Thomas uit T/t/! Vá/tim, aang-ehaald in het Octobelïlllmlller der B"'Wt'g'iltK, wordt beweerd,
dat de meeste leden met betrekking tot Theosofische leering

Zou niet het feit, dat de studieklassen minder bezocht
worden hieraan toe te schrijven zijn, dat niet in de behoeften
van alk deelnemers wordt voorzien? De studieklassen der
T. V. bestaan gewoonlijk uit zeer verschillende elementen,
di kwijls uit zeer heterogene bestaliddeelen, vt'rstandsmenschen
cn gevoelsmenschen op verschillende trappen van ontwikkeling en nu is het niet genoeg, dat de leider der klasse een
grondige studie gemaakt beeft van het werk dat behandeld
wordt, maar hij moet ook in staat zijn in de gedachtengang
van allen te treden en elk wat wils te geven, en dit is iets waarvoor 111. i. veel leiders van klassen (en hieronder schaar ik
mijzelf in de eerste plaats) niet berekend zijn.
De nH.;estcn behandelen de Theosofische onderwerpen langs
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de verstandelijJee lijn. Zou het niet mogelijk z~Jn In de studiekIassen en bijeenkomsten iets meer voor het gemoedsleven
te bre'ngen, de beide richtingen van verstand en gevoel te
vereenigen, zoodat allen die bijeen komen bevredigd worden?
vVallt wat zijn de stlldieklasseLl en bijeenkomsten voor ons}
Voor mijn gevoel moeten zij zijn de plaats waar de leden
samcnkomcn om de Thcosofische leeringen betcr tc bcgrijpen, maar ook en vooral om nieuwe kracht en bezieling op
te doen om ze in het leven te belichamen. En nu wcet ik
wel dat allen, die op cen studieklas bijeenkomen, moetcn
komen met den wil om te geven in de eerste plaats, en niet
om te ontvangcn, maar aan den anderen kant is het ook
waar, dat, waar iederc klas cen leider heeft, het zijn plicht
is, nict allecn het vcrstand te verlichten, maar ook het hart
te vcrwarmcn voor de groote waarheden en verheven idcalen
der Theosofie; en dit is iets. wat over het algemeen niet geschiedt, omdat ook hier velen geroepen, maar weinigen uitverkoren zijn.
De Hecr A. A. Wel1s zegt zoo terecht in zijn artikel getiteld:' "Where two or three ...." in het Jan.-no. der Tltcos.
Review, dat onze bijeen komsten zullen ontaarden in dorre en
droge "debating societies" en dat het cenige wat noodig is
om de bijeenkomsten te maken tot dat, wat ze volgens lV!evr.
Besant zouden moeten zij 11: "devotie" is, en die moet in de
eerste plaats uitgaan van de leiders, die door hun inl1erlijkcn
gloed de anderen bezielen cn opwekken moeteil.
Indien dit bcreikt kon worden, dat op de studicklassen en
bijeenkomsten verstand en hart beide bevredigd werden, dan
geloof ik, zou er niet meer over slechte opkomst of verflauwdc
bclangstelling geklaagd worden.
D. B.

wel bij menschen die al wat van Theosofie weten, dat de
Theosofie als ecn geheel nicuwe leer zoo ineens een plaats
is komen vragen, zooal niet tegenover dan toch naast de andere
godsdiensten e\1 philosofische stelsels. In hoeverre is deze'
Jlleeniilg juist? Die vraag beantwoorden is niet de taak van
één, maar van allen. \Ve zijn bezig dat op de volgcnde
manier te doen:
In geschiedkundige volgorde worden behaudeld verschillendé godsdiensten en stelscIs. Ieder necmt een onderwcrp
uit een zekcr tijdpcrk. Ofschoon elk natuurlijk gehecl vrij blijft
in de wijze van behandeling is het toch de bedoeling dat het
sterkst belicht worden die opvattingen en bcschouwingen
welke zuiver theosofisch zijn of nalllv aan de theosofische zijn
verwant.
Het Bramahnisme De Brama Sawaj als aanhangsel
daarvan - de godsdienst van Zoroaster hebben dc cerste drie
avonden in beslag genomcn. Toen is gegeven een gCSChicljkundig kort overzicht der philosofische stelsels tot aan de Romeinsche philosofen. Uit dat overzicht zijn ter nadere uitwerking'
gekozen: Orpheus, l'ytbagoras, Socrates, l'lato. In twee
avonden is Orpheus behandeld. - Drie leden der club zullen
ook ieder twee avonden aan hun onderwerp wijden. - Dan
volgt een tweede overzicht, een vervolg op het eerste - Uit
dat tweede overzicht zal dan weer een keuzc gemaakt worden voor detailstudie. Op dezel fde wijze als het eerste wordt dan
het tweede deel afgewerkt.
Als het doel bereikt wordt, dan is het ons aan het eind
van die studie duidelijk geworden, dat de theosofische gedachte
als een raode draad loopt door de geschiedenis der mcnschheid, nu eens minder dan weer meer op den voorgrond tredcnd. - Maar dan is meer bereikt. Een aantalmenscben heeft
zelfstandig gewerkt aan een zelfde doel en heeft veel punten
van aanraking gehad in die arbeid. - Die menschen kunnen
vormen een krachtige kern i n de loge. - Iedere kring heeft
zijn middelpunt, is onbestaanbaar zonder middelpnnt. Dat
middelpunt wordt in Delft gemist. - In andere loges, zoo
meen ik althans, is steeds een kleine kring' \'an personen of
is althans iemand, die door ieder der leden erker.d wordt als
het natuurlijke centrum, doordat ieder de superioriteit van
dien persoon of dien kring erkent. Maar wij Delvenaren zijn
jonge leden en bewegen ons nog alle in de voorportalen van
den theosofischen tempel. Niemand nog is ingetreden in het
inwendige om door eigen aanschouwing te zien het licht daarbinnen. Niemand kan geven een afstraling, zij het een zwakke

De rubriek "Uit de Studieklassen" is geopend met de bedoeling dat de loges in die rubriek mededeeling Zlll1en doen
van hun werken. vVanneer de oudere loges vooral een nuttig
gebrnik maken van die gelegenheid, kunnen dc jongere krachtig worden gesteund in hun arbeid.
Als de baby onder de loges al zoo gauw een plaats komt
vragen voor een mededeeling, dan geschiedt dat uit den aard
niet omdat zij heeft voor te lichten, maar wel omdat zij wil
uitlokken een 'oordeel over haar werk, meer nog in de hoop
dat oudere loges zich geroepen zouden gevoelen ook een kijk
te geven in haar werkkamers.
De meening heerscht bij buitenstaanders veelal, maar ook
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daarvan. Dat maakt de Delftsche loge minder krachtig, dat
houdt vooral den band der leden onderling losser da.n gewenscht is.
Kon een krachtige werkkern g-evormd worden, dan zou een
g-oed werk zijn gedaan. Is dat mogelijk op dc beschreven
wijze: Zal het blijken, dat voldoende toewijding aanwezig is
om nu te helpen aan de bereiking van dat doel: Zullen de
beste krachten het beste werk doen? Het slagen staa~ niet
in onze macht, wel het pogen.
J. P. WETJEN.

geschiedt. Wanneer enkele leden cursussen geven en de overige
luisteren toe, dan dunkt hel me, clat na ecnige jaren de
belangstelling van den kant der toehoorders moet venninderen. Geeft echter ieder der leden, die tezamen eenc studieklassc vormen, iets, komt hij Illet iets, dat hij bestudeerd
heeft en aan anderen wil geven, dan zal m. i. nooit een
verzadigingspunt behoeven bereikt te worden. \tVant de gever
wordt nooit verzadigd van bet geven, de nemer echter wcl
van het nemen.
N u is het volkomen waar, dat niet alle leden der Loge
zoo gestemd zullen zijn; en, wat hen betreft, schijnt mij eene
uplossing van het vraagstuk niet mogelijk toe. \tVant wie ill
de Loge niet naar zijn vermogen wil geven, zal het bllilt:lI
de Loge vermocdelijk ook wel niet doen.
Ten slotte wilde ik nog mededeclen hoe thans in de
ZlVolsche Loge wordt gewerkt. \tVellicht lal het leden van
andere Loges belang inboezemcn. Zooals uit de vorige D,''Wcging- tc zien was, is in die Loge in studie g'cnomen het
onderwerp "de Christus". Er zijn 9 deelnemers. Door den
leider worden op elkc bijeenkomst een of meer vragen aan
de deelnemers voorg'elegd, die zij in den loop der daarop
volgende week bestudeercn. Er wordt zooveel mogclijk getracht eerst zelf een antwoord op iedere vraag te geven;
daarna \Vorden de studieboeken, die op het onderwerp betrekking hebben, ter hand genomen, zoo noodig uittreksels gemaakt
of naar de verschillende bladzijden verwezen. Met al deze
gegevens komen de deelnemers op de volgende bijeenkomst
tezamen; de leider laat om beurten ieder zijn antwoord geven
cn naar aanleiding daarvan worden opmerkingen gemaakt
en de verscllillende vragen besproken. Eindelijk worden door
één der deelnemers alle antwoorden en verwijzingen naar
boeken, die inlichtingen omtrent het onderwerp geven, vcrzameld. Tot nu toe is ons allen deze wijze van werken uitstekend bevallen en geloof ik, dat zij zeker een middel is
waardoor de Loge krachtig kan werken en bijdragen tot
grooter geluk voor de menschheid.
B. WOUTERS.

In het vorige nummer der Hcwcg-iJlK werd door den redacteur
een artikel van W. H. Thomas in 7ït~· Vá/u71t weergegeven,
handelende over het 10g·cwerk-vraagstuk. Naar aanleiding daarvan zou ik gaarne enkele opmerkingen willen maken.
Er wordt in bovengenoemd artikel gesproken over het
"verzadigingspunt", dat vele leden eener Loge bereiken, nadat lij eenige jarcn de Theosofische leeringen bestudeerd
hebben; verder wordt een middel aang'egeven, waardoor het
leven der Loge zich op andere wijze zou kunnen uiten en
de leden met hernieuwde belangstelling aan bet Logewerk zouden kunnen deelnemen. De eerste daarin aangegeven
weg lijkt me' cvenwel alles behalve verkieselijk toe. Het ccrste
en voornaamste werk eener Lo~re moet 111. i. daarin bestaan,
dat door onderlinge samenwerl~ing en harmonie een hechte
band tusschen de leden wordt gevormd en zoodoende het
eerste doeleinde der T. V. in praktijk wordt gebracht. Innerlijk werk moet· dus hoofdzaak zijn en blijven; dán alleen
zal een Loge levensvatbaar kunnen zijn. En als zij in dat
opzicht haar plicht doet, dan zal, al is dit op het stoffelijk
gebied niet zichtbaar, ze zeer zeker ten bate van de menschen
daarbuiten werken en de gevolgen zullen zich na verloop
van tijd noodzakelijk openbaren. Nu kan het natuurlijk zijn
nut hebben, dat een of meer leden der Loge in andere
vereenigingen, instellingen, enz., die eveneens de vooruitgang
dcr menschheid beoogen, werken en hunne denkbeelden
daar laten gelden, maar dit werk behoort individueel te zijn,
tenminste geheel afgescheiden van het Logewerk. Een Log'c
moet als zoodanig afgescheiden van instelling'en buiten cle
T. V. arbeiden, ofschoon ze éénheid tot doel heeft; indien
ze verband ging zoeken met andere vereenigingen, zou er
groote kans bestaan dat het hoofddoel werd vooorbijgezien.
Het schijnt me toe dat het bereiken van het "kritieke"
punt veel zal afhangen van de wijze waarop het Logewerk

Overzicht van Buitenlandsche Tijdschriften.
Tenzij er op het laatste oogenblik nog een paar tijdschriften worden ingezonden is de oogst ditmaal zeer schraal. In
7ïtl' T/tl'osop/tist (October) behandelt S. Edgar Alderman:
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"Theosofie met betrekking tot het leven". Schrijver zegt dat
er van tijd tot tijd een groot man op staat die de aloude
waarheid wederom komt verkondig'en. Daar een zooc1anig persoon steeds verschijnt wanneer de wereld haar laatste verstan-'
delijke voedsel verteerd heeft en zij weer b, hoefte aan
meerdere leering heeft, wordt dit niellwe voedsel snel opgenomen. Verstandelijke en geestelijke vooruitgang is hiervan
het gevolg en de men5chheid doet een paar reuzenschreden
voorwaarts. Elke nieuwe beweging heeft echter twee aanzichten,
d. w. z. zij ontvangt levenskracht van boven en laat deze
kracht wegvloeien naar beneden; doch wanneer aan den stroom
van boven een andere richting wordt gegeven of wanneer zijn
loop onderaan gestuit wordt, sterft de beweging aan uitputting. Er behoeft geen vrees voor te zijn dat de Theosofische
Beweging door de Meesters van \Vijsheid niet gesteund zal
worden, maar veeleer clat cle leden cler T. V. de Theosofie
niet zullen weten te passen aan de behoeften van tijd en
omstandigheden. De taak van de Vcreeniging is in de eerste
plaats om de menschheid de eenheid van al wat leeft verstandelijk te doen begrijpen, opdat zij leeren moge dat de
drijfveer tot elke handeling het welzijn van alle wezens moet zijn.
"De Tibetaansche adepten en Maru en Devàpi van de Purana5" is door N. D. K. g'eschreven; "Medelijden" door ,1'.
Ramachandra Rao; "Theosofie in Noord-Oostelijk Australië"
door M. en "Boeddhistische voorschriften voor leeken" door
D. J. Subasinha. Deze voorschriften zijn uit de Sigàlawàda
Sutta genomen en zullen vertaald in boekvorm uitgegeven
worden. De November-aflevering geeft: "Zielsverhuizing en
reïncarnatie in de Pahlavi boeken" door U. F. BilillJoria. De
Zend-Avesta, de Pahlavi en de·Perzische boeken zijn de heilige
geschriften van de volgelingen van Zoroaster.
Te betreuren is het dat de September-aflevering van TilcoSOpll)' iJl India niet ing'ekomen is, daar men nu weinig heeft
aan het slot van: "Dichterlijke idealen; hun waarde voor de
verheffing van een volk" door Tio Hara, voorkomende in de
October-aflevering.
Nog geen Tilcosopilic Clcancr van November ontvang'en.
In TllcosoplzJI iJl /lustralasia (September) komt een vriendelijke beschrijving voor van het Theosofisch Hoofdkwartier te
Adyar door John Law, welk artikel overgenomen is uit Tlzc Wcst
Australian van 9 Juli; verder vitHlen wij: "De mensch in wording" door Mary Higgs, een pleidooi voor zwervers en leegloopers overgenomen uit Tlzc COlltelllpOrm'J/ Rcview. De opmerking wordt er aan toegevoegd dat zelden door cen van

de tooriaangevende Londensche tijdschriften zooveel gezonde
Theosofische leering gebodcn is als in dit artikel, zonder het
woord Theosofie te gebruiken. W. G. John behandelt: "De
wetten van het occulte leven".
TIIC Ncw /calalld Tilcosopilical JVlagazillc (October) bevat:
"De kerk" en het "koninkrijk Gods" door W, A. 1VIayers.
Het doel van deze weinige regels is een poging om een verklaring' te geven van gezegden als: "de kerk"; "de kerk van
God"; "de Katholieke kerk" e. a. Paulus ontleende het woord
"kerk" aan de Grieksche godgeleerden en hij was het, die
reizende van 'stad tot stad kleine groepen, gemeenten of
kerken stichtte. Hij noemt Christus het hoofd der kerk; de
JVieester zelf echter sprak steeds van "het koninkrijk Gods",
"het koninkrijk der Hemelen dat in een iegelijk onzer is"
en zijn geheele leer had ten doel dit koninkrijk Gods in de
harten van alle menschen te vestigen. "De Mysteriën der
ouden", of het Christendom vóór Christus is een voordracht,
gehouden door W. Melville Newton handelende over deze
punten: de verschillende bijzondere leeringen, in algemeene
trekken aangegeven, betreffende voorbereiding en inwijding'
in de Mysteriën; de graden; de meeningen van geleerden
en geschiedschrijvers van voorheen en thans omtrent deze
leeringen ; en hun esoterische beteekenis.
Zooeven Tllc Tilcosopizical RczJl'ezu (November) ontvangende,
kan ik slechts haastig den inhoud opnoemen. "I-Iet land der
levenden" is van E. R. Innes; het kan alleen gekend worden door hem die de taal der natuur spreekt en verstaat.
Francis Sedlák zegt in zijn stuk: "De aard van Dhàral.là", dat die
aard zuiver denken is; door zuiver denken wordt het volle inzicht
in de dingen in ons en buiten ons verkregen. De aard van Dhàra1.là te leeren kennen is dus de weg om tot de kennis van den
aard van God te komen. "Wat is de mensch?" vraagt A. R.
Orage; terwijl hij tegelijkertijd zijn vraag beantwoordt met te
zeggen dat de mensch niet omschreven kan worden, omdat
hij nog steeds bezig is met zichzelf te omschrijven. "De
I-licksite Kwakers" is van Felix A. Belcher. "De Meester"
wordt door G. R. S. Mead een levende sleutel g'enoemd, die
aan den kleinen mensch de geheimen van den Grooten
Mensch ontsluiert. W. M. Blackden geeft in: "Het mystieke
schip" een verklaring van het grootste symbool der oude
Egyptenaren. Het schip als symbool stelt het voertuig voor
dat datgene wat zich openbaren wil (de ziel) voortdraagt
over de oppervlakte van het water; het water stelt het gebied van openbaring voor.
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De November-afleverlnp- van Tlze Tlle(lsoplzic 1I1essenger
spreekt in zijn hoofdartik~'l over "Deug'd ell waarheid". "Het
welslag'en van Algemeene broederschap" is van lIenry lIotchnel'. Het October-nummer geeft: "Theosofie in de Nicuwsbladen" door A, M. K. Geen vraag, geen theorie, g'cen ont.d~kking, ge~n zaak, geen wetenschap, geell kunst, gcell g'ods(henst of ZIJ kunnen met behulp van dc Theosofie iu ecn
breed.er licht beschouwd worden. Een lid heeft eens ck opmerkulg ~emaakt, dat God de eenige Theusoof moet zijn,
omdat HIJ alleen het heelal op alle punten aanraakt. Theosofie is niet uitsluitend voor de huiskamer, [naar voor het
dagelijksche leven; daarom moet al wat onder cic: oog'cll
van het publiek, op welk gebied ook, gebracht wordt ~all
djen aard zijn dat de juiste snaar getroffen wordt, opdat de
u morJ'en
1 heosofische
kering'en
biJ' elkeen inuan
vinoen.
,
~
~
b
b
Zeer lezenswaardig is het artikel van A. P. Sinnett in
Hroad Vicws van November over: "Evenwijdig loopende
hjnen van ontwikkeling", dat geschreven is mct het doel om,
van beider standpunt af beschouwd, de oorzaken na te gaan
d~e aanleiding gegeven hebben tot den strijd tusschen godsdIenst en wetenschap. Volgen wij deze twee lij nen, die naast
elkaar loopen en die moo'eliJ'k
dO'Jr elk een verbindinO"
tc
b
,
h
maken, eenmaal itl elkaar zullen uitloopen, dan zicn wij dat
111 het verleden overdreven godsdienstijver aanleiding heeft
gegeven tot de afschuwelijkste misdaden en de bloedigstc
vervolglllgcn, en dat dorst naar kemlis tot de gruwzaamste
wreedheden heeft gedreven, terwijl het valsche be"rip o'chuldigcl werd, dat uit het kwade het goede zou ""kllnl~n
voortkomen, dat smart veroorzaken geoorloofd is ten behoeve
der wetenschap. Wat geschieden moet is, dat het licht der
wetenschap den godsdienst gaat beschijnen, dat dc godsdienst
ernstig
bestudeerd wordt in verband met de huidio'e
denk..
b
wIJze; en dat de wetenschap, stap voor stap van het eene
bewezen feit naar het andere zich op nieuwe banen van
onderzoek voortbewegende, zal beginnen te erkennen dat
het stoffelijk gebied slechts een deel is van een grooter geheel.
Dan zal de godsclienst wetenschappelijk tn de \\'ctenschap
godsdicnstig worden. In "Spoken op zee" gceft James Wi \son
een menigte voorbeelden van het verschijnen van spookschepen als voorboden van een naderend onheil. "De blanke
en de neger" is van Walter Pierce en "Gedachten van uit
zee" van Alice C. Ames.
In de Novcm ber-aflevering van lïh' V lUlall komen eenige
antwoorden voor naar aanleiding vau de vraag van V\'. H.

CT
Thomas:
hoe men de belano'stellin
in de Theosofische
..
b
b
I)IJeenkomsten levend zou kUllnen houden. In de vragen en
antwoorden rubriek geeft A. R. O. (rage?) op de vraag van
welk nut het leven is voor idiootgeboren kinderen, met een
enkel woord zijn meening weer. O. vraagt zich af of de
natuur, dewijl zij zich evenveel moeite schijnt te aeven bij
het vervaardigen van een gevulde als van een lo~ze noot
zij daarbij niet meer op het oog heeft dan enkel het make~
van noten, van de zaden waaruit een boom moet voortkomen'
of zij niet tevens naast de gelegenheid die zij aan het leve~
biedt om te ontwikkelen ook Giet in enkele aevallen alleen
de ontwikkeling van den vorm beoogt. En hij komt tot de
slotsom
dat bij de menscheliJ'ke ontwikkelina
beide , ontwikb
·
k-e I11lg van leven en van vorm kan plaats hebben, en dat in
het geval van idioot geboren kinderen alleen de ontwikkeling
van vorm bedoeld wordt en dat dus aan het lichaam geen
ZIel verbonden zou zijn.
"I-Iet leven zooals het door de dooden gezien wordt" door
Henry Hotchncr is een artikel dat in de Februari·afleverinovan TIlt' f-otus Joltrllal begonnen is en in die van Mei,
Augustus en November voortgezet werd. Eenige jaren geleden
kwam Hotchner met een groepje "Theosofisten" in aanrakin a
die proeven.. deden met betrekking tot het occultisme. Hij
sloot ZIch bIJ hen aan en het gevolg van deze onderzoekingen
en hUil methode van onderzoek deelt hij ons hier mede.
Wij krijgen zoodoende een verrassend kijkje op "gene zijde".
Met de September-aflevering is De Gulden J(etCll in haar
vierde levensjaar getreden. De redactrice, :\levrollw M. van
Gelder - van Motmau, stelt drie prijzen beschikbaar voor
hen die eenige vragen kunnen oplossen in verband met
?tukjes over Theosofie in de afleveringen van de drie eerste
Fargang~n van dit tijdschrift. De jeugdige leden moeten
geheel elgen werk leveren.
Het Theosofisch Maandblad voor Ned.-Indië is nog niet
ingekomen.
La ReiJue T/zéosojJllique (October) bevat als eenig onvertaalel (?) stuk: "Het zegel van de Theosofische Vereeniain a "
door X. Ik wil hier even verwijzen naar een artikel ove~ h:tzelfde onderwerp in de November en December-afleverin a van
Tlteosopltia 1905, een lezing door Mr. A. G. Vreede i~ de
Alllsterdamsche loge gehouden, welk stuk èn wat inhoud èn
"'at omvang betreft, naar het m ij voorkomt, veel meer
waarde heeft.
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Brieven uit het Buitenland.

zijn we zoo gelukkig ons in het bezit van een vrij stabiel
'centrum' te kunnen verheugen en dit is 't dan ook hoofd.
zakelijk dat met volharding arbeidt aan de taak die het zichzelf op de schouders heeft geladen. Door den klaren toestand
de: leden onderling Illeen ik dan ook met vrij groote zeker.
held te kunnen zeggen dat dit 'centrum' zich vrij immuun heeft
weten te mak~n tegen allerlei schommelingen in het emotie.leven,
doordat het Zich boven het 'persoonlijke' heeft weten te verhef.
fen en nog steeds tracht te verheffen. 't Heeft reeds meniue beproeving, ondergaan doch heeft tot nog toe steeds blijke~ van
'krachtig leven' gegeven; beproevingen hebben het geleerd in
zeker opzicht 't reëele van het niet-reëele te onderscheiden en
hebben hetinnerli~k leven ervan gesterkt en het bewustzijn doen
toenemen. Een dIrect gevolg van het zich aldus ontwikkelend
inner~ijk l.e~en is dan ook ten deèle geopenbaard in een plan
ter Ultbreldl1lg der Theosofische werkzaamheden. Onze fondsen zijn tot heden toe steeds besteed ueworden voor bibliotheekdoeleinden, daar de vergaderingen '\ij mij aan huis gehouden
worden en de Loge dus in dit opzicht geen onkosten te
bestrijden heeft gehad, iets wat de bibliotheek ten uoede is
gekomen. Er schijnt echter - als een gevolg der toel~el1lende
belangstelling in het wezen der Theos. Vereeniging - behoefte
te bestaan aan een lokaal, waar zij, die belangstellen in de
Theosofie, kunnen lezen, studeeren en converseeren met
Theosofen. Indien de Loge zulk een lokaal zal moeten huren,
zullen de daaraan verbonden kosten echter geheel de fondsen
absorbeeren en moeten wij dus andere middelen aanwenden
tot het verkrijgen van boeken. Zoo onze Hollandsche Broeders en ,Zusters dus bereid mochten zijn ons in onzen
moeilijken arbeid in dit zoo bij uitstek materialistische
land te steunen dan kunnen zij zulks niet beter doen dan
door het sturen van boeken (liefst in de Engelsche taal, ofschoon Hollandsche werken natuurlijk ook in dank zullen
worden ontvangen).
De Algemeelle Sekretaris, aan wielt deze brief is gericitt,
ondersteunt ditvcrzoc!? gaarne eli is bereid boeken ZI!lor dü doel
Z1l ontvangst te ucmen.

BRUSSEL, 15 November Igo6.
\tVij hadden het g-enoegen gedurende enkele weken in ons
midden te hebben den heer H. J. van Ginkei, die om gezondheidsredenen, zooals u zeker bekend is, rust moest nemen.
I kt was ons zeer aangenaam dien krachtigen werker j n
de Nederlandsche Afdeeling, die ons bij name reeds bekend
was, persoonlijk te leeren kennen, en waardeeren, en hoewel
hij kwam 0111 rust te genieten, kunnen wij niet anders dan
zeggen, dat hij zijne rust gebruikt hecft om veel goeds te
verrichtcn voor de Theosofische Beweging in Belg'ië. Aleer
hij wederom naar Holland vertrok, gaf hij eene lezing voor
de verzamelde Brusselsche loges over het belangwekkende
onderwerp: "Conception Théosophique des Hierarchies pJanétaires". De vergadering werd door een groot aantal leden
bezocht en allen waren onder den indruk van de groote
kracht, die van den spreker uitging. Het ingewikkelcle onderwerp werel op duidelijke wijze uiteengezet en daar de spreker
in 't Hollandsch sprak, nam de heer Alberic Deswarthe cle
moeielijke taak van vertalen op zich, een taak welke hij met eer
en verdienste vervulde, en daardoor veel er toe bijdroeg,
dat allcN uit deze vergadering heengingen met den indruk,
iets geleerd en ontvangen te hebben. I-lier in België hebben wij
eerbied voor hetgeen in Holland op Theosofisch gebied tot stand
gebracht is; wij begrijpen echter, nu wij enkele der Hollandsche
wcrkers in de laatste jaren hier hebben leeren kennen, hoe
zulks mogelijk was.
\Mij kunnen niet nalaten te bemerken, dat de Theosofische
Bcweging in Bclg'ië nog veel steun bchoeft, nu zij hier nog
jong is, cn wij hopen ook nog vaak uit Holland werkers hier
te ontvangen.
Met onze beste wcnschen voorde broeders en zusters in Holland,
J. BOMMER.

Uitem buitmlaudscftm brief !I'ver de Loge tc Pretoria.
Het is mij aangenaam thans, nu onze Loge haar tweeden
verjaardag bereikt heeft, u weder iets van ons te laten hooren.
Het aantal leden is nog maar beperkt (thans 14 in het geheel); in den loop der twee achter ons liggende jaren zijn er
ni eu wc leden bijgekomen, maar andere leden verlieten alweer
deze Loge; iets wat natuurlijk in een jong land als dit, met
zulk een vlottende bevolking, moeilijk anders kan zijn. Toch
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