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De Broederschaps-Federatie is opgericht met 
het doel de geestelijke stroomingen van dezen 
tijd, die, ieder op eigen manier, de broeder- 
schap onder de menschen trachten te be
vorderen, met elkaar in contact te brengen, 
opdat ze elkaar beter leeren waardeeren en 
zooveel mogelijk samenwerken voor het be
reiken van haar gemeenschappelijk doel. De 
Federatie zelve begeeft zich niet op maat
schappelijk of politiek terrein, maar doet 

alleen dit zuiver geestelijke werk.
Hare beginselverklaring luidt: „alle menschen 
als broeders te beschouwen en er naar 
te streven ons denken, voelen en handelen 
daarmede in overeenstemming te brengen."

VIERDE UITGAVE -  OCTOBER 1934



S E C R E T A R E S S E  EN C E N T R A A L  S E C R E T A R I A A T  
Mevr. J. BRANDT CORSTIUS, Godelindeweg 22 

NAARDEN
VERTEGENWOORDIGER VOOR INDIVIDUEELE LEDEN
J. PONNE - Mariastraat 86 - APELDOORN

Geschiedenis.

De Federatie werd geboren op Hemelvaartsdag 
1918. Buiten straalde de zon op de bloeiende vrucht- 
boomen; de vogels zongen om ’t huis en de lucht 
was vol gloed en geuren; in de kamer waren ongeveer 
veertig menschen bijeen, die elkaar maar weinig 
kenden; ieder vertegenwoordigde een andere geestelijke 
strooming.

W ij waren in het centrum geraakt, waar vele van 
die stroomingen elkaar kruisten. En ’t had ons ge
troffen hoe weinig de vertegenwoordigers elkaar 
kenden en waardeerden. Vaak ook wisten ze niet 
van eikaars streven.

Maar 't meest had ons getroffen, dat de diepste 
kern van hun aller werk dezelfde was. In al die 
stroomingen lag op den bodem het verlangen naar 
een andere en betere samenleving. Naar hooger en 
zuiverder levensatmosfeer, naar meer liefde ging aller 
hart uit. „W aarom kennen en helpen die menschen 
elkaar niet?” vroegen wij ons af. „A ls ze zagen hoe 
't werk van elk hunner een klein stukje vormt van 
’t groote Levensmozaiek; als ze wisten hoe ’t streven 
van den een dat van den ander aanvullen en ver
sterken kan ; als ze voelden hoe ze allen op denzelfden 
weg waren en in één richting gingen, hoeveel mooier 
en warmer zouden zij hun leven aanvoelen, met hoe
veel sterker en dieper liefde zouden ze hun werk 
omvatten."

Met die gedachte waren zij bijeen geroepen.
’t W as in allen eenvoud toch eigenlijk een groote 

plechtigheid, die op dien lentemorgen plaats had !
Eén voor één traden allen naar voren om in ’t kort 

doel en werkwijze hunner vereeniging aan te duiden.
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En wonderlijk eenstemmig, maar toch in eindelooze 
verscheidenheid van klank, herhaalden ze telkens die 
woorden: „W ij zoeken de broederschap onder de
menschen."

En dat sloeg 't diepste in, dat onthielden allen 
't best. Toen de laatste uitgesproken had, hing er een 
atmosfeer van wijding in de kamer en buiten in den 
tuin. Dat hebben wij toen allen gevoeld. En toen wij 
na een zeer eenvoudig koffiemaal weer bijeen kwamen, 
was er niemand, die niet van harte instemde met 
den wensch, dat al die vereenigingen zich zouden 
samenvoegen in een Federatie. Alle afgevaardigden 
gingen naar huis, om dit aan hun bestuursleden voor 
te leggen, terwijl er reeds dadelijk eenigen toetraden. 
Aan het eind van het eerste jaar waren reeds 26 
groepen toegetreden, het volgende jaar was dit aantal 
tot 30 geklommen, het derde jaar (Mei 1921) tot 
46 groepen. Bij het afdrukken van dit boekje zijn 56 
groepen aangesloten.

Langzaam maar gestaag groeit het besef van samen
hang en ontwikkelt zich het werk. Meer en meer 
wordt de toenadering tusschen de aangesloten groepen 
merkbaar. Vooral in de reeds gevormde plaatselijke 
afdeelingen der Federatie komt dit aan den dag. Zij 
toch brengen de leden der vereenigingen onderling 
bij elkaar. Allereerst is noodig elkaar te leeren be
grijpen, zich in elkaars gedachtenwereld in te denken, 
zich met elkaars gevoelsleven vertrouwd te maken. 
Zoolang dit niet geheel is gelukt, kan critiek alleen 
schaden. En dat elkaar verstaan is moeilijk en eischt 
van beide zijden goeden wil en inspanning. Telkens 
hooren wij : „ik wist niet, dat die Vereeniging ook 
op dien grondslag werkte," of „eigenlijk staan wij 
dichter bij elkaar dan ik dacht", of „w at heeft hij 
o f zij sympathiek gesproken."

Meer en meer hopen wij op de bijeenkomsten, die 
door de plaatselijke afdeelingen georganiseerd worden, 
de atmosfeer van welwillende tegemoetkoming en 
onderling vertrouwen te wekken, die het allen ge
makkelijk maakt zich uit te spreken. W ij hopen elkaar 
steeds beter te leeren kennen, en tot samenwerking
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te komen, 't Leven heeft duizenden facetten, en wij, 
kortzichtige menschenkinderen, kunnen daar maar 
enkele van zien. 't Kan niet anders dan ons hart 
verruimen en onzen blik verhelderen, wanneer wij 
nu en dan samenkomen met hen, die andere dingen 
zien dan wij, en toch in de diepste diepte van hun 
ziel — als wij — vurig wenschen den weg naar een 
warmer, zuiverder samenleving te vinden.

Als in iedere stad, in ieder dorp, de leden van 
verschillende vereenigingen bij elkaar komen en elkaar 
leeren verstaan, zal eerst recht de Broederschaps- 
Federatie bloeien. W ant dan zullen wij allen telkens 
daden van broederschap vinden, die we samen kunnen 
doen, waarbij wij elkaar kunnen steunen en zoodoende 
tot oneindig grooter zegen voor anderen worden, dan 
elk van ons alleen ooit zou kunnen wezen. Zoo  ein
delijk zullen wij samen vinden wat broederschap is, 
en de wereld een Broederschap brengen, die de vol
heid is van ons aller idealen.

Werkwijze.
Er is een centraal secretariaat, waar alle docu

menten en geschriften, de Federatie betreffend, be
waard worden en voor de vertegenwoordigers en 
andere belangstellenden ter inzage liggen. Dit secre
tariaat wordt beheerd door den secretaris. De secre
taris zorgt voor het contact tusschen de groepen; hij 
kan aan allen óver allen de gewenschte inlichtingen 
geven. W ie  nu onder de aangesloten vereenigingen 
een plan of voorstel heeft, zendt dit aan den secretaris, 
die het aan de andere vereenigingen rondzendt.

Naast den secretaris staat een Raad van Advies, 
bestaande uit 11 personen, die de punten van aan
raking en samenwerking bestudeert tusschen de aan
gesloten groepen en vereenigingen. De Raad van 
Advies maakt plannen en doet voorstellen, die voor 
de jaarvergadering aan de vereenigingen worden rond
gezonden, zorgt voor sprekers, om op jaarvergade
ringen of bijeenkomsten der plaatselijke afdeelingen 
belangrijke onderwerpen te behandelen of in te leiden,
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houdt voeling met de vertegenwoordigers en tracht 
het werk der Federatie uit te breiden en te verdiepen.

Dit is de zeer eenvoudige leiding der Federatie. 
Statuten en Bestuur zijn niet noodig. Enkele be
palingen zijn in een huishoudelijk reglement vastge
legd. Het contact is geheel vrijwillig. Daardoor blijft 
de Federatie soepel en kan zich aanpassen aan telkens 
nieuwe eischen.

Organisatie.

De aansluiting staat open voor vereenigingen, 
groepen of personen, die de beginselverklaring onder
schrijven: „Alle menschen als broeders te beschouwen 
en er naar te streven ons denken, voelen en handelen 
daarmede in overeenstemming te brengen."

Iedere vereeniging of groep zendt deze beginsel
verklaring schriftelijk in aan den secretaris, onder- 
teekend door of namens haar bestuur of. ander ver
antwoordelijk lichaam. Individueele leden zenden de 
geteekende beginselverklaring aan den vertegenwoor
diger voor de individueele leden.

De secretaris wordt jaarlijks door de algemeene 
vergadering benoemd, de vertegenwoordiger voor de 
individueele leden door den Raad van Advies.

Aan alle groepen wordt jaarlijks verzocht den 
secretaris op door hem te verstrekken formulier op
gave te doen van :

1. namen en adressen van haar bestuur;
2. namen en adressen van de secretarissen van 

haar verschillende plaatselijke afdeelingen;
3. naam en adres van haar vertegenwoordiger in 

de B. F.;
4. opgave van het bedrag harer contributie en 

waar die te innen is;
5. een lijst van door haar uitgegeven geschriften 

en periodieken, alsmede hare statuten en regle
menten, zoowel als een lijst van die werken, 
waarvan zij de lezing, in verband met haar 
werk, kunnen aanbevelen.

Het verdient ten zeerste aanbeveling, voor de biblio-
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theek der Federatie die geschriften en periodieken 
ook in natura geregeld den secretaris toe te zenden.

Iedere vereeniging of groep benoemt een vertegen
woordiger, die volmacht heeft namens zijn groep voor 
haar in de Federatie op te treden; deze zorgt er 
voor, den secretaris op de hoogte te houden van het 
werk zijner vereeniging of groep, van verandering 
van adressen, enz.

Wanneer meer dan één groep, samen behoorende 
tot dezelfde organisatie en dus één hoofdbestuur 
hebbende, zich bij de Federatie aansluit, kunnen zij 
te zamen slechts één vertegenwoordiger benoemen. 
Zoodra het hoofdbestuur zich aansluit, vervallen auto
matisch de onder haar ressorteerende plaatselijke 
groepen van de lijst der aangeslotenen en benoemt 
dit Hoofdbestuur den vertegenwoordiger.

Ieder jaar in Mei, zoo mogelijk op den tweeden 
Zondag, vindt een jaarvergadering plaats, waartoe 
alle vertegenwoordigers schriftelijk worden opge
roepen, onder toezending van een agenda.

Iedere vertegenwoordiger heeft het recht voor een 
algemeene vergadering of voor de jaarvergadering 
voorstellen op de agenda te plaatsen. Alle besluiten 
worden bij overeenstemming genomen, tenzij stemming 
verlangd wordt. Iedere vertegenwoordiger heeft een 
stem.

Iedere vereeniging of groep betaalt een contributie 
naar vermogen, door haarzelf te bepalen, welke con
tributie door den penningmeester geïnd wordt. De 
individueele leden betalen eveneens naar vermogen, 
maar minstens f  1.— per jaar, aan den vertegen
woordiger.

De Raad van Advies bestaat uit elf leden, die 
ieder een stem hebben; 5 leden worden aangewezen 
door 5 vereenigingen of groepen volgens rooster. Deze 
treden jaarlijks na afloop der jaarvergadering a f ; 
daarop komen de volgende 5 groepen volgens rooster 
aan de beurt. Nieuwe groepen, die zich aansluiten, 
worden onder aan den rooster toegevoegd.

De Raad van Advies vergadert gewoonlijk één
maal in de twee maanden, aanvangende met de maand
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September, op den derden Zaterdagmiddag en verder 
zoo dikwijls als dit noodig is.

Afdeelingen der aangesloten vereenigingen of groepen 
kunnen zich tot een plaatselijke afdeeling der Federatie 
vereenigen, om zoodoende tot nadere kennismaking 
en samenwerking te geraken.

Iedere plaatselijke afdeeling der Federatie is vol
komen vrij in de regeling van hare organisatie en 
geldmiddelen, mits die niet in strijd zijn met het doel 
en het reglement der Broederschaps-Federatie.

Iedere plaatselijke afdeeling benoemt een secretaris, 
die in nauw contact blijft met den alg. secretaris; zij 
hebben het recht, een afgevaardigde met adviseerende 
stem te zenden naar de jaarvergadering en kunnen 
voorstellen doen op dezelfde wijze als de vertegen
woordigers.

V oor bijzondere werkzaamheden kan de leiding 
aan speciale commissies worden opgedragen.

De Conferentie-commissie ter voorbereiding van 
geregelde conferenties, wordt elk jaar in de jaar
vergadering benoemd.

Waarom eene Broederschaps-Federatie ?
Wanneer men deze vraag beantwoorden wil, moet 

men zich er toe zetten deze beide vragen te beant
woorden n.l. W a t is Broederschap? en W at is eene 
Federatie? Daarna is de beantwoording der hoofd
vraag gemakkelijk.

Broederschap is het groote begrip dat de geheele 
menschheid een gezin is met den bestuurder van het 
Heelal als vader. Hoe men zich de Bestuurder van 
het Heelal voorstelt en welken naam men daaraan 
geeft, doet niets ter zake, daarin is iedereen vrij en 
moet hij vrij zijn. Hieruit volgt, dat het door de ver
spreiding der Broederschapsidee beoogde doel is, dat 
alle menschen met elkaar zullen gaan leven, als de 
leden van een goed gezin met elkaar leven, elkaar 
helpend en steunend, zonder te wenschen gelijkheid 
of gelijkvormigheid, want in elk gezin is de een 
mooier, ouder, knapper dan de ander, heeft de een
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een ander karakter dan de ander zoowel als andere 
meeningen en inzichten. Het Heelal heeft maar één 
waarheid, die een mensch niet in haar geheel om
vatten kan, omdat nu eenmaal een onderdeel het 
geheel niet kan begrijpen, doch ieder ziet en begrijpt 
zijn gedeelte en meent te goeder trouw dat dit de 
waarheid is, maar moet dan ook begrijpen dat zijn 
medemensch op ditzelfde standpunt staat en daarom 
de meeningen, geloof en inzichten van zijn mede- 
menschen respecteeren en waardeeren. Dit leidt tot 
het groote begrip van verdraagzaamheid. Zoo zijn dus 
de twee grondpeilers van de Broederschap: de Liefde 
en de Verdraagzaamheid. Zonder deze is Broederschap 
niet bestaanbaar. Samenwerking in een gemeenschap
pelijk leven kan slechts blijvend zijn als er harmonie 
heerscht, en harmonie is alleen dan krachtvol, van 
waarde en blijvend als zij willens en wetens beleefd 
wordt en dus is wat men noemt Bewuste Harmonie. 
Men w i l  dan in harmonie met elkaar leven omdat 
men begrepen heeft dat alleen aldus vrede en vriend
schap tusschen de menschen mogelijk is, daar alle 
disharmonie leidt tot strijd en verwijdering.

Broederschap leidt dus ook tot het in practijk 
brengen van deze spreekwoorden: „W a t gij niet wilt 
dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet” en 
„W at gij voor u zelf wenscht, gun dat ook een ander.”

Zoo is Broederschap geen utopie, maar de hoogste 
trap waartoe het menschdom kan stijgen en dus het 
heerlijke ideaal, waarvoor te werken een genot is 
dat tot geluk leidt. Dit bereikt men alleen door zelf
kennis, zelfverbetering, zelfbeheersching en zelfover
winning, door zichzelf te bestudeeren en zichzelf zijn 
fouten te belijden.

Eene federatie is eene vereeniging van vereeni- 
gingen, ten doel hebbende samenwerking tot het be
reiken van het gezamenlijk doel, waardoor de kracht 
niet versnipperd wordt, maar in één baan wordt 
geleid, waardoor de ineengeschakelde kracht veel meer 
effect sorteeren zal, dan elke kracht op zichzelf zoude 
kunnen vermogen, de groote idee van het „eendracht 
maakt macht” en van de bundel staven, die door
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geen reus kan gebroken worden terwijl voor 't breken 
van elke staaf op zich zelf de kracht van een kind 
voldoende is.

Ieder lezer kan nu zelf de conclusie wel trekken 
en de hoofdvraag beantwoorden. W ant ieder weet 
wel dat er talrijke (in ons land zeker meer dan vijftig) 
vereenigingen zijn die de Broederschapsidee in haar 
wapen voeren.

M aar tusschen al deze vereenigingen heerscht geen 
voldoende harmonie, omdat bijna alle naast de broe
derschap der menschen andere doeleinden nastreven, 
waartegenover de anderen meer of minder onsym
pathiek staan. Tevens gaat ook hier het spreekwoord 
op : „onbekend maakt onbemind" , wat in ons vader
land groote invloed heeft omdat in ons land het 
separatisme en het standsverschil altijd zeer sterk 
ontwikkeld is geweest en maakt dat op dit gebied 
een zeker wantrouwen bestaat tusschen de leden van 
verschillende broederschapsvereenigingen, en waar dit 
bestaat is de ware broederschap zoek of althans te 
onvoldoende ontwikkeld.

Daarom is het noodig dat de verschillende broeder
schapsvereenigingen tot elkaar worden gebracht, op
dat de leden uit hunne hokjes komen, met elkaar 
kennis maken en daardoor broederliefde de plaats 
gaat innemen van eventueel bestaand wantrouwen; 
dan zal er niet meer zijn een sectarisch broederschaps
idee maar zal opbloeien de idee der algemeene broe
derschap en zullen de Liefde en de Verdraagzaam
heid haar scepter zwaaien, niet alleen meer in ver
schillende vereenigingen, maar in de gezamenlijke 
broederschap predikende menschheid, waardoor de 
kern van warmte en licht meer geconcentreerd en 
krachtiger zal zijn en door sterker uitstraling op 
meer doeltreffende wijze zal doen groeien en bloeien 
de Naastenliefde en de W ereldvrede.
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De CHRISTOLOGIE, hare sterkste
steunsels vindend in de Christelijke Mystiek, 
beoogt 's menschen geestbewustwording in hare 
verhouding tot God en tot Christus, een geest
bewustwording zoo in betrekking tot het inner
lijk geestesgebied (het Koninkrijk Gods is binnen 
in u lieden) als tot het geestesgebied buiten en 
rondom den mensch. (En van hem werd gezien 
een engel uit den hemel die hem versterkte).

Door cultiveering der innerlijke vermogens wordt 
de mensch uit zijn natuurlijk-zijn („het geslotene” ) 
verlost en gebracht tot een eeuwigheidsbewust- 
zijn (het „opene” ) waarin- en als gevolg hiervan 
andere werelden en in hun ouderlingen samen
hang, worden doorleefd, engelengemeenschap 
’s menschen deel is en een dieper en voller Godsge
meenschap en Levenswerkelijkheid wordt ervaren.

Deze geestbewustwording, waartoe een 
Christus-kennen roept, valt d o o r  h a a r  
w e z e n  onder den naam  „Christologie"

Het blad " Christologie"
Redactie-adres: Ieplaan 15, den Haag

wijst verder den weg - Abonneer U op dit 
veertiendaagsch blad, dat met 1 April 1934 zijn 
10-den jaargang inging, o f: vraag nadere inlich

tingen aan het Secretariaat der 
Christologische Beweging

„E X C E LSIOR "
Anton de Haenstraat 19 - den Haag
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Internationale School 
voor Wijsbegeerte

A m e r s f o o r t
Doodenweg B 20

Voorzitter Bestuur: Prof. Dr. H.J .  Jordan 
Voorzitter Curatorium: Dr. J .D .  Bierens de Haan 

Secretaris-leider: Ds. A. P. van de Water, 
Doodenweg B 20, Amersfoort

Al l e  i n l i c h t i n g e n  over de te houden 
leergangen worden verstrekt door den 
Secretaris-leider. Ook zijn bij hem ver
krijgbaar de voorwaarden, waaronder de 
gebouwen, Internaat (centraal verwarmd) 
met 45 bedden en schoolgebouw, door 
vereenigingen te huren zijn voor vergade

ringen, congressen, cursussen enz.

De gebouwen liggen op een 9 H.A. groot 
boschterrein in de onmiddellijke nabijheid 
van de Leusder Heide drie kwartier gaans 

van het station Amersfoort
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Coöp. Huishoudvereeniging „Westerbro".
De stichting onder bovengenoemden naam van onze 

onvergetelijke oprichtster en presidente Margaretha 
Meijboom bestaat als zoodanig niet meer. Na haar 
overlijden waren de overblijvende leden helaas ge
noodzaakt, teneinde aan de verplichtingen te kunnen 
voldoen, de huizen en gronden der stichting gewoon 
te verhuren. Graag hadden wij gewild, aan de be
zittingen een bestemming te geven geheel in den geest 
van onze voorgangster, hetgeen ons, om verschillende 
redenen, echter niet is mogen gelukken. Aanstonds is 
ook gedacht aan stichting van een broederschapshuis, 
een der schoonste wenschen van Marg. Meijboom. 
„ Westerbro” te Rijswijk leende zich echter daartoe 
niet, waarom de medewerking is gevraagd van de 
Broederschapsfederatie, die er het hare toe heeft ge
daan om te trachten dit plan te verwezenlijken, door 
verkoop van „Westerbro” en stichting van een broe
derschapshuis elders. Tot een aannemelijk plan is het 
echter niet mogen komen. Dit neemt echter geenszins 
weg, dat wij onzen dierbaren plicht en vromen wensch 
te zijner tijd zeker vervuld zullen zien, wanneer wij 
bij verkoop van „Westerbro” het batig saldo der 
ccöp. vereeniging zullen kunnen bestemmen voor een 
inrichting van broederschappelijk belang, een inrichting 
ter nagedachtenis van haar, die alles over had voor 
allen.

Organisaties of vrienden, die een uitvoerbaar plan 
voor zulk een stichting of anderszins meenen te hebben, 
of een ander denkbeeld bezitten, wij zullen het gaarne 
bespreken. Het adres van „Westerbro” is thans G. J. 
Pannekoek, te Leeuwarden.

Wat is de I. O. O. F.?
Deze letters: I. O. O. F., zijn de beginletters van 

den naam eener wereld-organisatie met circa drie millioen 
leden. n.l.: „IN D EPEN D EN T  ORDER O F ODD 
FELLO W S” (Onafhankelijke Orde van Vrije Broeders). 
De hoofdzetel van deze organisatie is gevestigd in Noord-
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Amerika en zij heeft over vrijwel alle werelddeelen 
hare vertakkingen. Zij arbeidt volgens een overal geldend 
rituaal in Loges, die een zelfstandig bestuur hebben. 
Vertegenwoordigers van de Loges in een bepaald rechts
gebied vormen een Groot-Loge, welke de bevoegdheid 
heeft om — binnen de perken der internationale voor
schriften — wetten vast te stellen, die bindend zijn 
voor de Loges en hare leden. Tusschen de Groot-Loges 
der verschillende rechtsgebieden bestaat een nauw contact.

De I. O. O. F. stelt zich ten doel, de Broederschap 
aller menschen te bevorderen en wil dit doen door 
Vriendschap, Liefde en Waarheid ingang te doen vinden. 
Vriendschap die zich verheft boven alle maatschappelijke 
onderscheidingen in rang, stand enz. boven vooroordeelen 
van kerkelijken of politieken aard en boven verschillen 
in intellect enz. — Liefde, die geen grenzen, geen ver
gankelijkheid kent en die niets vraagt of verlangt, dan 
alleen te mogen dienen. — Waarheid, die den mensch 
bindt aan de eeuwige wet van den plicht en den juisten 
grondslag vormt voor een broederlijken omgang tusschen 
de menschen, daar zij leert verdraagzaamheid en voert 
tot zelfkennis en zelfverbetering.

Odd Fellows zijn lieden, die door hunne organisatie 
en door hunne grondbeginselen nauw aan elkaar ver
bonden zijn en elkaar dan ook „Zusters en Broeders” 
noemen; zij gebruiken symbolische vormen om grond
waarheden kenbaar te maken en streven er naar zich
zelf en anderen te veredelen, teneinde daardoor een 
universeel verbond der menschheid tot stand te brengen, 
hetwelk zij zelf reeds op kleinere schaal in de Orde 
trachten te verwezenlijken.

Odd Fellowship is die uit innerlijken drang geboren 
geestesrichting, die zich openbaart in een voortdurend 
streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van 
geest en gemoed, die den mensch en de menschheid 
kunnen opvoeren naar een hooger geestelijk en zedelijk 
peil.

Odd Fellowship is niet gebonden aan dogma's of 
omlijnde werkprogramma's. Het laat den leden vrij een 
eigen meening te hebben en te zoeken naar de grond
waarheden. Hieruit vloeit voort, dat Odd Fellowship
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en verdraagzaamheid onverbrekelijk aan elkaar verbonden 
zijn, vandaar dat de verdraagzaamheid ten opzichte 
van ieders meening behoort te worden betracht. Het 
vraagt aan hare leden niet wat of hoe zij gelooven 
of welke politieke overtuiging zij hebben, indien deze 
maar erkennen, dat er een hoogere macht is. Het ver
langt van hen, mede te streven naar geestelijke ont
plooiing en zedelijke verdieping, om daardoor te komen 
tot meerdere verbroedering der menschen.

Naar buiten werkt de I. O. O. F. door middel van 
hare Commissies voor Maatschappelijk werk, die zich 
ten doel stellen hulp te verleenen aan buiten de Orde 
staande menschen, die zich om steun tot haar wenden.

Nederlandsche Kinderbond.
Opgericht eind December 1891.

Doel is: bij de kinderen, het volk der toekomst, 
rechtvaardigheid en medegevoel voor al wat leeft aan 
te kweeken en ruwheid en baldadigheid tegen te gaan. 
De Bond gaat uit van het beginsel, dat bij de op
voeding in het algemeen aan de vorming en ontwik
keling van gemoed en karakter te weinig aandacht 
wordt besteed. Men heeft het intellect gescherpt en 
de techniek opgevoerd, en niet ingezien, dat beide van 
een zegen tot een vloek kunnen worden, indien niet 
een gelouterde liefdevolle wil richting aan ons denken 
en handelen geeft.

De Ver. Ned. Kinderbond doet slechts bescheiden 
werk; zij bereikt met haar circa 160 leiders en leidsters 
meer dan tienmaal zooveel kinderen van alle gezindten en 
leeftijden; geld en krachten ontbreken om den arbeid op 
grooter schaal te organiseeren. Als middel staat het 
clubwerk bovenaan; daarnaast lectuur (bibliotheken, 
boekenlijsten), zang, wandelen, natuurbescherming, spel, 
handenarbeid, terwijl bijzondere aandacht wordt gewijd 
aan onderwerpen als dierenbescherming, vredesbeweging, 
strijd tegen drank- en rookgewoonte. Het clubwerk 
omvat als van zelf ook bemoeiingen in 't belang van 
het kind in verband met school en huis; met de ouders 
wordt samenwerking gezocht; op lectuur en uitspanning
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invloed uitgeoefend. Ook leeszaalwerk en tuinarbeid 
zijn in de latere jaren ter hand genomen en 1920 zag de 
opening van het Vacantiehuis te Gennep, als intenser 
voortzetting van het clubwerk, en bovenal ook bedoeld 
om den geest te openen voor rein genot.

Algemeen Secretariaat: Mej. A. Buisman, Den Haag, 
Wagenaarweg 8. Minimum-contributie f 1.— 's jaars. 
Penningm. Mevr. Behrens- Kamerling, Zutphen. Giro 
Ned. Kinderbond Zutphen 81412.

Afdeelingen zijn gevestigd in 16 plaatsen, door de 
moeilijke tijden staan 2 Afd. tijdelijk stil, terwijl de 
K. B. 7 correspondentschappen telt.

Pres. Vacantiehuis is Mevr. Stiemens- Hopman, 
Gennep; hoofdleidster tot nu toe Bep Boerhout.

Red. Correspondentieblad :
Suze Groshans, Arnhem. Utrechtscheweg 186.

De Theosofische Vereeniging.
De Theosofische Vereeniging, Nederl. Afdeeling
is een onderafdeeling van de Internationale Vereeniging 
met haar hoofdkwartier te Adyar, Madras, Indië. Zij is 
gevestigd te Amsterdam en opgericht 14 Mei 1897.

Hoofdkwartier: Tolstraat 156, Amsterdam-Z., 
waarin gevestigd de Administratie der Afdeeling, de 
Bibliotheek met Openbare leeszaal en de Theosofische 
Vereenigings Uitgevers Maatschappij (Tolstraat 154).

Administratie der Afdeeling, Tel. 22687. — Post
giro 19721. — Gem. Giro T. 200. Geopend: Werkdagen 
9½ —12½ uur en 14—17½ uur. Zaterdag 9½ — 12½ uur.

Uitleenboekerij en Openbare Leeszaal (voor leden 
en niet-leden). Geopend: Werkdagen (behalve Vrijdags) 
13½ —17½ uur. Zaterd. 13½ —17½ u. en 19½ — 21½ u. 
Catalogus f 1.25. (±  12000 werken).

Theosofische Vereeniging’s Uitgevers Mij. Tolstr. 154. 
Telefoon 25924. Postrek. 66930. Gem. Giro T  185. 
Dit is de Uitgeverij der Afdeeling, tevens Alg. Boek
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handel. Levert alle boeken op Theosofisch en aanverwant 
gebied.

Loges en Centra. De Theosofische Vereeniging, Ned. 
Afdeeling, heeft in verschillende plaatsen onderafdee- 
lingen, grootere Loges, kleinere Centra genaamd, soms 
meerdere in dezelfde plaats. (Zie lijst aan de binnenzijde 
v. d. omslag van „Theosophia” ). Indien men lid der 
Afdeeling is, kan men zich bij een Loge of Centrum 
aansluiten, omgekeerd kan men geen lid van een Loge 
zijn zonder lid der T.V.N.A. te zijn, als regel wel van 
een Centrum.

„Theosophia” . Uitgave der Theosof. Ver. Ned. Afd. 
Verschijnt den 1sten van iedere maand, behalve op 1 
Aug. en wordt kosteloos toegezonden aan alle leden 
T.V.N.A. Abonnement voor niet-leden f 3.— per jaar. 
De T.V.N.A. is slechts aansprakelijk voor het „Offici- 
eele gedeelte'’ in het „Vereenigingsnieuws” . — Het 
„Vereenigingsnieuws” wordt alleen aan L.T.V. toege
zonden. — Adv.: 1 /16 pag. f 3.50; ⅛ pag. f 5.— ; ¼ 
pag. f 7.50; ½ pag. f 12.50; 1/1 pag. f 15.—. Bij 3 x  
achtereen plaatsen 20 %  korting, bij 6 x  25 % en bij 
11 X  % . Alles bij vooruitbetaling te voldoen op 
Postrek. 19721 of Gem. Girorek. T  203 der T.V.N.A. 
Tolstraat 156, Amsterdam Z.
Adres Redactie en Adm. „Theosophia” : Tolstraat 156, 
Amsterdam Z, Tel. 22687.

Contributie-minima. Leden bij Loge of Centrum aan
gesloten f 7.—, echtparen idem f 11.—. Leden niet bij 
een Loge of Centrum aangesloten f 10. — , echtparen 
idem f 15.—. Minderjarigen steeds ’t halve bedrag. 
Loge- of Centrumcontr. valt hier buiten.

Aanvrage Lidmaatschap. Dient te geschieden op aan
vraagformulier, te verkrijgen bij de Loge- en Centrum- 
Secr. en bij het Hoofdkwartier, Tolstraat 156, Amster
dam Z.
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T H E O S O F I E
Dc menschheid zoekt en de Theosofie geeft een 

antwoord. Met deze enkele woorden is het goed recht 
der Theosofie verklaard om zich te laten hooren en om 
aanspraak te maken op een welwillend oor.

Edoch het antwoord, dat de Theosofie den waarheids
zoeker biedt, is niet een stel dogma’s, noch een nieuwe 
godsdienst of een nieuwe wijsbegeerte. Integendeel, wat 
zij te geven heeft, is de kern van iederen godsdienst 
en van iedere wijsbegeerte, iets, wat er altijd geweest 
is en overal te vinden is voor wie ooren heeft om te 
hooren en oogen om te zien.

H. P. Blavatsky, de stichteres der Theosofische Ver
eeniging, de centrale figuur onzer beweging, heeft — 
zij zeide het uitdrukkelijk — niet iets nieuws gebracht, 
maar wel heeft zij van het stof der eeuwen gereinigd 
en tot een voor ons moderne menschen begrijpelijk ge
heel vereenigd dat, wat eenerzijds alleen in vele dikwijls 
moeilijk toegankelijke bronnen verspreid was en ander
zijds in niet altijd gemakkelijk te begrijpen symbolen 
en allegoriën verborgen lag. Zij deed echter nog iets 
meer. Zij wees ons de weg om zelf te vinden, om een 
waardevol levens- en wereldbegrip door ons zelf en 
voor ons zelf tot een waarheid te maken of beter ge
zegd tot de dichtst mogelijke benadering van de waar
heid, die voor de menschheid op haar tegenwoordig 
standpunt van evolutie mogelijk is.

De Theosophie vraagt niet om iets, wat dan ook, 
aan te nemen, omdat zij zegt, dat het zoo is. Zij biedt 
alleen een weg om zelf te vinden. Maar dat doet zij 
zoo klaar, als het nergens anders te vinden is. Zij zegt 
niet de waarheid in pacht te hebben, omdat de waar
heid is voor iedereen en door iedereen kan worden 
gevonden, zij wijst alleen een weg er heen. De leden 
der Theosofische Vereeniging en vele anderen daar
buiten hebben als ’t ware aan den lijve ondervonden 
hoe de Theosofie een onschatbare hulp geeft en op alle 
levensvragen en wijsgeerige of wetenschappelijke proble
men een helder licht werpt. Daarom vragen de Theosofen 
hun medemenschen niet anders dan: „onderzoek of het
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U ook helpen kan. Is dit het geval, dan is U het hoogste 
geluk te beurt gevallen, wat een mensch ontvangen kan” . 
Huiselijk uitgedrukt zou men kunnen zeggen: „het is 
althans de moeite waard om het eens te probeeren” . 
Men bedenke dan echter, dat het gaat om het hoogste 
goed en dat niet zonder inspanning verkregen wordt. 
Toch is de Theosofie er niet alleen voor de intellectu- 
eelen, al kunnen die er bevrediging hunner hoogste 
aspiraties in vinden. De groote levenswetten, die de 
Theosofie naar voren brengt, zijn voor een ieder te 
begrijpen en kunnen iedereen een niet hoog genoeg te 
schatten steun in het leven geven.

Resultaat van het begrijpen dier levenswetten is een 
erkennen van de Broederschap der Menschheid, niet 
als een theorie, maar als een levende werkelijkheid met 
alle consequenties, die dit in de practijk met zich brengt, 
wat voor mensch en maatschappij juist in dezen tijd 
een geweldige stap voorwaarts kan beteekenen. De 
Theosofen stellen dat inzicht, dat de Algemeene Broeder
schap der Menschheid een feit is, in die mate op den 
voorgrond, dat dit inzicht als eenige voorwaarde voor 
het lid worden der Theosofische Vereeniging wordt 
gesteld.

De drie doeleinden der Theosofische Vereeniging 
zijn de volgende:
1. Het vormen van een kern van de Algemeene Broeder

schap der Menschheid, zonder onderscheid van ras, 
geloof, kaste of kleur;

2. het aanmoedigen van de vergelijkende studie van 
godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap;

3. het onderzoeken van onverklaarbare wetten der N a
tuur en de latende krachten in den mensch.

De Genezersgroep.
De genees (genezers) -groepen werken in ons land — 

sinds 1912 — in navolging van Engeland.
Zij beoogen „geestelijke” genezing, als eenige juiste 

grondslag voor de genezing van den ganschen mensch, 
die immers primair in zijn samengesteldheid een gees
telijk wezen is.
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Zij brengt derhalve het beginsel van eenheid — de 
eenheid van alle menschen als geestelijke wezens — 
in toepassing voor de gezondheid.

De methode is die van individueele en groepsgewijze 
meditatie, door invocatie van de „Eene genezende 
Kracht” voortkomende uit den „Christus” als hoogste, 
grootste, ook ’t dichtst bij de hand liggende bron van 
genezing en derhalve als de eenige waarachtige Heel
meester der menschen.

Of die geestelijke genezende kracht den mensch niet 
alleen geestelijk, maar ook inderdaad door al de men
schelijke geledingen (geestelijk—materieel—psychisch— 
stoffelijk) zal kunnen doordringen hangt af van zijn 
lotsbestemming (karma).

Doch zeker is ’t dat iedere genezer of genezersgroep 
de ervaring opdoet dat tallooze zwakke, zieke, onge
lukkige, lijdende medemenschen door deze meditatie 
dikwijls op wonderbaarlijke manier worden gesteund, 
geholpen en genezen.

De Internationale Orde v/d Maçonniek Astrologisch 
Humanistische Ritus.

Het karakter van deze Orde is op grond van de 
Beginselen en Groote Landmerken, genoemd in het 
Constitutie-boek, algemeen M açonniek.

In haren kring wordt het Universeele Wezen der 
Vrijmetselarij genoemd met de oude naam Astrologie, 
waarbij aan al haar leden overigens alle vrijheid wordt 
gelaten, ten opzichte van beschouwingen, studie en 
onderzoek der waarheid.

Het algemeen uiterlijk kenmerk van de Orde is het 
Humanisme, dat, naast en tegenover de eindigheid en 
bescheidenheid van elke persoonlijke rol in de wereld, 
ziet de oneindige waarde van elke menschenziel als 
een straal van en een weg tot het Universeele.

W aar de stichters, hoewel deze Orde niet in-wezen- 
lijk verschilt van andere Orden van Vrijmetselarij, het 
wenschelijk hebben geoordeeld en het hunne roeping 
hebben geacht, de Groote Landmerken en andere ken
merken der Vrijmetselarij te omlijnen, gelijk in het
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Constitutie-boek geschied is, hebben zij ter aanduiding 
van hunnen arbeid gekozen de initialen M.A.H.

Een voorloopige kennismaking met deze Groote 
Landmerken en Beginselen, als in bedoeld Constitutie- 
boek omschreven, is voor elk belangstellende mogelijk 
gemaakt door de uitgave van een geschriftje, onder den 
titel: De M açonnieke autoriteit en de Groote Land
merken der Vrijmetselarij, door A. E. Thierens (uitgave 
Drukkerij Luctor et Emergo. Amalia v. Solmsstraat 2, 
Den Haag, 1916, prijs f 0.55.)

Tot deze Maçonnieke Orde worden zoowel vrouwe
lijke als mannelijke candidaten toegelaten.

De Orde werd gesticht op 6 September 1917. {Mani
fest en Genesis der Orde).

Het Huishoudelijk Bestuur berust bij het Convent, 
dat samengesteld is uit de afgevaardigden van alle Lo
ges. De Voorzittend Meester, Secretaris en Schatbe
waarder van het Convent treden dus op als bestuurs
leden tegenover de buitenwereld, in en buiten rechten.

In Nederland zijn Loges gevestigd te Amersfoort, 
Arnhem, Zandvoort en den Haag. In Indië te Ban- 
doeng.

Door lezing van het bovengenoemde geschriftje zullen 
belangstellenden duidelijk op de hoogte kunnen komen 
van de Beginselen, die in onze Orde heerschen, maar 
wij willen niet nalaten hier, als een opwekking om van 
die Beginselen kennis te nemen, de vraag te beant
woorden, die zoo vaak gesteld wordt: Heeft de Vrij
metselarij in onze tijd en voor het moderne bewust
zijn van de ontwikkelde en zich ontwikkelende mensch 
eigenlijk nog wel beteekenis? Wij antwoorden daarop:

Ja. — De ware Vrijmetselarij heeft voor alle tijden 
beteekenis en wel een zeer diepe. Zij is eerder te be
schouwen als de mystieke grondslag, waaruit alle gods- 
dienst-vormen zijn voortgesproten en waartoe wellicht 
alle weder eenmaal zullen terugkeeren, dan als een 
tijdelijke verschijning van ceremonieele gezelschappen 
in Europa. Het hangt er natuurlijk van af, gelijk wel 
eens werd opgemerkt, hoeveel van de werkelijke es
sence der ware Vrijmetselarij is bevat in een bepaalde 
Orde of Loge. Dit hangt af van de kracht en het wezen
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der leden, die Orde of Loge dragen. Maar alle Orden 
en Loges van Vrijmetselarij over de geheele wereld 
komen voort uit dezelfde essence. Hoewel er stellig 
in den loop der eeuwen verscheidene van die Orden 
en Loges ver zijn afgedwaald en hun eigenlijke af
komst vergeten hebben, daarmee zeer stellig hun eigen
lijke arbeid verzaakt, is er telkens ook weer nieuw 
leven opgekomen en uit het nieuwe leven zijn telkens 
nieuwe formaties geboren. Geen tijd kan zeggen, ooit 
in zijn profane leven ontgroeid te zijn aan het Eeuwige, 
dat de essence der ware Vrijmetselarij is. Geen tijd 
minder dan de onze, die zoo door en door in beslag 
genomen is door materialisme en mercantilisme eener- 
zijds, agnosticisme en blind geloof anderzijds. Geen 
tijd heeft meer van noode de orde-scheppende krach
ten van maçonniek opgebouwde menschen, te midden 
van de chaos van religieuse, ethische, economische en 
sociale bewegingen, die eerder dreigen te vernietigen 
door onderlingen strijd, dan belooven op te bouwen 
voor de toekomst van het menschelijk ras. Een zeer 
voornaam punt bij zulk een opbouw is dit: dat geen 
nieuw en beter ras, geen gezonder maatschappij tot 
stand kan komen, dan door nieuwe, betere en gees
telijk meer gezonde menschen op te bouwen, welke de 
bouwsteenen zullen zijn voor die maatschappij. Dit 
is een algemeen maçonniek beginsel.

Het wezen der Vrijmetselarij is immer onverbreke- 
lijk verbonden geweest met de idee van de Univer- 
seele Broederschap der Menschheid en met die van 
de Goddelijke of Cosmische Bron, waaruit die Broeder
schap stamt. Onze jonge Orde heeft haar stichting en 
organisatie te danken aan den wensch, om die groote 
en eeuwige beginselen opnieuw duidelijk te maken en 
het waarom bovendien te doen gevoelen en begrijpen 
door de leer der Cosmische Wetten, zooals die in As
trologie te vinden zijn,

De Vertegenwoordiger der Orde: 

Piersonlaan 13, Amersfoort, Th. J. J . RAM

Voorzitter van het Convent.
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Vredeskring van Nederland
Opgericht anno 1917

Als gij den Vrede wilt, 
bereidt dan den Vrede.

Het doel van den Vredeskring van Nederland, 
opgericht 1917, is de uitbanning van den oorlog, dus 
van oorlogsd ien stp lich t, oorlogstoerusting, enz.

De Vredeskring van Nederland tracht dit te be
reiken door een beschaafde, maar krachtige propaganda 
in de pers, door verspreiding van propagandalectuur, 
het beleggen van openbare vergaderingen, het invloed 
uitoefenen op de Regeering, het steunen van vredes- 
candidaten voor de Volksvertegenwoordiging, het aan- 
knoopen van relaties met gelijkgezinde corporaties en 
personen in andere landen, enz. Wij eerbiedigen elke 
Vredesrichting op godsdienstig, politiek of economisch 
gebied, bij de mobilisatie van alle vredeskrachten en 
in onzen strijd tegen elke oorlogsrichting. Wij zijn: 
voor alles wat den Vrede kan bevorderen, 
tegen alles wat den Vrede kan verstoren.

Vredesvrienden vereenigt U ! In alle gemeenten worde 
een plaatselijke afdeeling van den V red esk rin g  van 
Nederland gesticht.

Officieel orgaan „De Nieuwe Koers” maandblad voor 
de Vredesbeweging.

Voorzitter: J. A. van Sijn, Voorschoterlaan 82, 
Rotterdam; Secretaris: F. Don, Westerlaan 20, de Bilt: 
Penningm.: W. J. van Baarle, Lumeystraat 28, 
Rotterdam.

Algemeene Nederlandsche Vrouwen Vredebond
Deze Bond werd opgericht in Bodegraven den 27 

Dec. 1914, en heeft tot doel de vredesgezindheid 
tusschen de menschen onderling en tusschen de vol
keren te versterken.

Hij heeft zijn ontstaan te danken aan een enkele 
vrouw, n.l. Mej. E. M. van Wijngaarden.

Deze vrouw voelde bij het uitbreken van den wereld
oorlog zeer sterk, dat niet op enkele personen of een
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enkele natie de schuld daarvan rustte, maar dat de 
geheele menschheid, daarvoor verantwoordelijk gesteld 
moest worden, dat dus ook zij zelve deel had aan die 
schuld. Het eenige middel, om zich daarvan te be
vrijden was, naar haar inzicht, zich verder geheel aan 
het vredeswerk te wijden. Deze overtuiging heeft zij 
dag aan dag in daden omgezet. Vooral tot de vrouwen 
wendde zij zich, zij toog met haar vredesboodschap 
van huis tot huis, van stad tot stad. En overal, waar 
zij kwam, vond zij menschen, in wier hart de bood
schap weerklank vond, het was soms, alsof men slechts 
daarop had gewacht, om zelf aan het werk te gaan!

En zoo groeide de Bond langzaam maar gestadig 
en telt hij thans 32 Afdeelingen met ongeveer 4500 
leden.

De bond tracht zooveel mogelijk den oorlog te be
strijden door middel van lectuur, lezingen en huisbe
zoek. Hij heeft geen uitgesproken karakter, hij is echter 
niet onzijdig maar veelzijdig, hij wil een band vormen 
tusschen alle vrouwen en ook mannen, die voor den 
vrede willen werken, zij het ook ieder langs eigen 
weg en langs eigen inzicht, maar die allen één van 
zin zijn, waar het geldt de krachtige wil, om een vol
gend geslacht te behoeden voor een ramp, als waar
door de menschheid in 1914 werd wakker geschrikt.

Secretariaat: Heideweg 3. Soest.
Uitgaven van den Bond:
Het vraagstuk v/d Mil. Dienstpl............... T. v. Berkum
Moeder en k i n d ......................................... „
W at Fransche en Duitsche vrouwen

voor den Vrede doen. J. M. Telders 
Wat 11 November ons te zeggen heeft. A.C. Layten-Blok 
W at ik als Moeder deed . . . . P. Smit-Schukink Kool 

Aan te vragen aan het brochure-depot: 
Langendijkstraat 13, Haarlem.

Orgaan van den Bond: „de Vrouw en de Vrede” 
Abonnement 50 cts. per jaar.



De Internationale Orde van Goede Tempelieren.
De Internationale Orde van Goede Tempelieren werd 

in 1851 door Coon te New-York gesticht. Vandaar 
heeft zij zich over de geheele wereld verbreid onder 
de zinspreuk: „Geloof, Hoop en Liefde."

In 1893 stichtte Miss Gray de eerste Nederlandsche 
loge. Op 1 Februari 1934 bedroeg het ledental in ons 
land 3501 en 35 jeugdafdeelingen met 1066 leden.

Doel van de Orde is: methodisch en onvermoeid, 
met alle wettige middelen en door persoonlijke over
tuiging, een ellendige gewoonte te bestrijden, die zich 
van de menschelijke samenleving heeft meester gemaakt.

Elk lid neemt de volgende belofte op zich:
Ik verplicht mij geen alcoholhoudende, gedistilleerde 

of gegiste dranken, geen opium, geen morfine, geen 
ether, geen Indische hennep, geen cocaïne als genot
middel te gebruiken, deze niet te bereiden, te koopen 
of te verkoopen, iemand toe te dienen of te laten 
toedienen. Alleen het gebruik bij godsdienstige plech
tigheden of geneeskundig voorschrift is toegelaten. Even
eens het verstrekken in dienstbetrekking (onder toezicht 
van de loge).

Na eenigen tijd lid te zijn geweest, kan men de 
gelofte bij toetreding aanvaard, voor zijn geheele leven 
op zich nemen; dit is echter geen verplichting.

Naast de bestrijding van den drank, tracht de Orde 
haar leden op te voeden tot gelukkiger menschen met 
meer gemeenschapsgevoel. Zoo wil zij medewerken 
tot de broederschap aller menschen. Met name tracht 
zij dit te bereiken door het geregeld wekelijks bijeen
komen in huishoudelijke vergaderingen en het aldaar 
houden van opwekkende en opbouwende lezingen.

De contributie bedraagt f 0.12 per week; weekblad 
De Goede Tempelier inbegrepen.

Secretariaat voor Nederland:
de Heer J. C. Vermeulen, Stationschef, Uitgeest.

Vertegenwoordiger in de Broederschapsfederatie:
Dr. A. G. M. Liernur, Tilburgscheweg 150, Goirle.
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Nederlandsche Vereeniging van Spiritisten 
„Harmonia”

De Vereeniging is opgericht den 27sten December 
1888 en werd goedgekeurd bij K. B. van 7 December 
1895. Zij is gevestigd te Utrecht en heeft haar centraal - 
bureau te Heemstede, Rembrandtlaan 14.

Zij telt thans 34 afdeelingen in verschillende plaatsen 
van het land met ruim 2500 leden.

Haar doel is:
a. bevordering van de kennis der spiritische verschijn

selen en van de wetenschappelijke grondslagen daar
van;

b. verspreiding van de religieuse en ethische beginselen 
van het spiritisme.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. het houden van lezingen;
2. het uitgeven en verspreiden van spiritische werken;
3. alle andere wettige middelen die aan het doel be- 

vordelijk kunnen zijn.
Zij geeft als orgaan uit het halfmaandelijksche tijd

schrift „Spiritische Bladen” , waarvan de abonnements
prijs is f 3.— per jaar voor Nederland en koloniën 
en f 4.— voor het buitenland. De redactie wordt ge
voerd door eene commissie, wier adres is 1e Sweelinck- 
straat 66 den Haag.

Haar bibliotheek — ook voor niet-leden beschik
baar — is gevestigd te Utrecht, Ambachtstraat 12.

INTERNATIONALE VROUWENBOND 
VOOR VREDE EN VRIJHEID.

Doel.
De I. V. V. en V. heeft ten doel, in alle landen 

de vrouwen te vereenigen, die tegen oorlog en tegen 
alle voorbereidingen voor oorlog zijn, hetzij offensieve 
of defensieve, internationale of burgeroorlog.

De Bond staat en werkt voor:
a. Volkomen en universeele ontwapening te land, 

ter zee en in de lucht, afschaffing van de hon-
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gerblokkade en van de prostitutie der wetenschap 
voor vernietigende doeleinden;

b. wereldorganisatie voor sociale, politieke en eco
nomische samenwerking;

c. gelijke sociale, politieke en economische rechten 
voor allen zonder onderscheid van sekse, ras, 
klasse en geloof.

d. moreele ontwapening door opvoeding in den 
geest van eenheid van het menschdom en door 
sociale rechtvaardigheid.

Art. 2 v. d. gewijzigde Statuten (1933).

VREDESVRIENDEN, DIE DIT LEZEN ZULT!
Helpt mede om den vredesgeest onder de menschen 

te doen toenemen.
Kracht en geld, besteed aan het vredeswerk, zullen 

duizendvoudig vrucht dragen.

De Samenwerkende Handelsbedienden (Saha)
W at is de Saha?
Een afkorting van den naam Samenwerkende Handels

bedienden; dus, die in een bepaald verband mèt en 
vóór elkaar werken, volgens de bekende spreuk van 
Frederik van Eeden: „Werkers werkt voor elkander !" 
Hun handelsonderneming, welke op dit oogenblik een zes
tal winkelzaken bevat is voortgekomen uit een bestaande 
particuliere onderneming, welke in 1920 in eigendom en 
beheer kwam van het toenmalige personeel. Langzaam 
breidde deze onderneming zich uit en omvat thans 
naast voornoemde winkelzaken (distributiebedrijf) ook 
eenige productiebedrijven en wel: een atelier voor kunst- 
nijverheidproducten op gebied van verlichting, zooals 
perkamenten lampekappen en waar op dit moment ca. 
12 a 15 menschen werkzaam zijn, doch waar voor de 
crisis ca. 40 werkers arbeid vonden. Voorts worden 
alle kronen en metalen ornamenten in eigen metaal- 
warenfabriek vervaardigd, welke fabriek vóór de crisis 
ca. 60 menschen werk verschafte.
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Momenteel omvat de geheele arbeidsgroep nog een 
60-tal werkers en werksters.

De Saha wordt bestuurd door een bedrijfsraad, welke 
wordt gevormd uit werkers, die minstens twee jaar in 
de groep werkzaam zijn en den leeftijd van 25 jaar 
hebben bereikt. Naast deze bedrijfsraad heeft de bedrijfs
leider de dagelijksche leiding, hij ontleent zijn bevoegd
heid aan de bedrijfsraad en is hieraan verantwoording 
schuldig. Deze bedrijfsraad is dus voortgekomen uit de 
oudere kern van werkers die het grootste gedeelte van 
alle Sahawerkers omvat, en welke kern maandelijks 
haar zakenvergadering houdt, waar de zakenpolitiek 
besproken wordt en de te volgen lijnen worden aan
gegeven, waaraan bedrijfsraad zoowel als bedrijfsleider 
zich zooveel mogelijk hebben te houden.

Het maximumloon is voor allen gelijk, d.w.z. gehuwden 
verdienen meer dan ongehuwden. Hooger of lager ge
stelden kent men in deze zaak niet. Ondergeschikt zijn 
allen slechts aan het geheel en aan niemand afzonder
lijk. De zaak behoort aan de gemeenschap, dus aan 
allen en aan niemand afzonderlijk, privaatbezit is hier 
uitgesloten, aandeelhouders of rentetrekkers kent de 
Saha dus niet.

De Saha is gebaseerd op het beginsel, dat ieder, die 
arbeid verricht, recht heeft op een menschwaardig be
staan en zij ziet dit als een belangrijke voorwaarde 
voor het uitleven der Broederschapsgedachte.

Naast de Zakenvergaderingen kent de Saha haar 
ideëele samenkomsten. E lken Zaterdagmiddag, wanneer 
de zaken gedurende twee uren gesloten zijn, komen de 
werkers bijeen en gebruiken een gemeenschappelijke 
koffiemaaltijd. Op deze samenkomsten worden uitsluitend 
ideëele onderwerpen behandeld. Hier is de Saha als 
een groot gezin bijeen.

En naast deze ideëele vergaderingen heeft de Saha 
thans sinds eenige jaren ook haar eigen Kamphuis met 
eenige Hectaren grond in Oisterwijk, waar beter nog 
dan in de groote stad, waar het zakenleven zich hoofd
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zakelijk afspeelt en het zakelijke veelal overheerscht, 
de ideëele opzet van de Saha tot uiting komt; n.l. den 
mensch gelukkiger te maken en een zuiverder en schooner 
arbeidsleven op te bouwen, met en voor elkaar.

Zoo is de Saha dan na onnoemelijk veel strijd en 
tegenstand gegroeid tot een flinke zaak en een groot be
drijf. Ware de crisis niet gekomen en had deze haar groei 
niet gestuit, dan zouden reeds zeer zeker in vele steden 
van Nederland haar zaken gevestigd zijn. Wat ons nu 
beschoren ligt weten wij niet, doch de spreuk, welke 
wij van den aanvang af als parool nemen, zullen wij 
blijven volgen:

„Wij Samenwerkende Handelsbedienden, zullen door 
onze levensvreugde en arbeidszin getuigenis afleggen, 
dat, als de arbeid vrij is en de vruchten van den arbeid 
voor de arbeiders zijn, wij geen heerschers behoeven, 
maar uit de kracht van ons ideaal alles kunnen putten 
om een goede samenleving op te bouwen en in stand 
te houden.

Saha
Groenendaal 113 

Rotterdam
Rotterdam, April 1934

DE SOEFI BEWEGING. 
Hoofdkwartier voor Nederland : 

Bazarstraat 20, Den Haag.
De Soefi-Beweging werd voor ’t eerst bij de Wes- 

tersche wereld ingeleid in 1910 door Inayat Khan, die 
tot aan zijn dood, 5 Februari 1927, Pir-o-Murshid der 
Orde was.

Haar doeleinden zijn :
1. Het realiseeren en verspreiden van de weten

schap der eenheid, van den godsdienst van liefde en wijs
heid, zoodat de verscheidenheid aan godsdiensten en 
gelooven vanzelf zal ophouden te bestaan, opdat der 
menschen harten mogen overvloeien van liefde en
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alle haat, veroorzaakt door onderscheid en verschillen, 
moge worden uitgeroeid.

2. Het ontdekken van ’t licht en de sluimerende 
vermogens in den mensch, de verborgen zijde aller 
godsdiensten, de macht der mystiek en de kern van 
wijsbegeerte, zonder in strijd te komen met gebruiken 
of geloof.

3. Mede te helpen om de tegengestelde polen der 
wereld, ’t Oosten en ’t Westen, dicht tot elkander te 
brengen door wederkeerige uitwisseling van gedachten 
en denkbeelden, opdat de universeele broederschap 
moge tot stand komen en de eene mensch den anderen 
mensch moge tegemoet treden boven de enge beperkingen 
van natie of ras.

Murshid Inayat Khan was de stichter van de Soefi- 
Orde en de vertolker van deze gedachte voor de Wes- 
tersche wereld.

Op zijne vele reizen door Indië sprak hij met heiligen 
van alle godsdiensten en alle gezindten, en ontwikkelde 
daardoor een diepen eerbied voor de ware vroomheid, 
die hij in alle vond en hij had de gelegenheid zich 
geheel in de mystiek te verdiepen.

Hij behoorde tot de weinigen, die kennis hadden 
van het wezen der ziel. Hij heeft opnieuw gebracht de 
oer-oude esoterische kennis, waarnaar zoovelen thans 
zoeken, doch die in het Westen vrijwel geheel verloren 
gegaan was. Voor tallooze menschen, die door de 
moeilijkheden en den strijd van het leven waren ver
zwakt en terneergebogen, was hij, door zijn leeringen 
en zijn voorbeeld, als een ziele-medicus. Zij werden 
hierdoor opnieuw gesterkt en bezield met een nieuwe 
kracht.

Murshid Inayat Khan leerde hoe de ziel van den 
mensch niet iets is, waarvan wij niets kunnen weten 
en waar wij geheel vreemd, als iets onbegrijpelijks 
tegenover staan, doch hoe het integendeel door het be
oefenen van concentratie en meditatie mogelijk is, tot 
de ware kennis van onze ziel te komen en te leeren 
onszelf open te stellen voor de geestelijke krachten, 
die ons van binnen uit worden toegevoerd. De ziel 
kan gevormd en ontwikkeld worden in de richting waar
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in wij zulks wenschen. Wij moeten er een heilig in
strument van maken, hetwelk wij in dienst van God 
stellen en zoodoende het ideaal en het doel, waarvoor 
wij hier op aarde zijn gekomen, verwezenlijken.

De grondtoon van de Soefi-leer is verder de diepe 
wezenlijke eenheid van de geheele menschheid en 
de geheele schepping. De verschillende in de wereld 
bestaande godsdiensten zijn te beschouwen als zoo vele 
wegen die tot God voeren, terwijl de in deze gods
diensten gegeven Waarheid één en dezelfde is. Waar 
de menschheid lijdt onder de verdeeldheid in godsdienst, 
onder de verschillen in ras, kleur, nationaliteit en klasse, 
is het streven van den Soefi zichzelf en anderen ervan 
bewust te maken, dat zij in werkelijkheid is één Broe
derschap in het Vaderschap van God.

Ofschoon de stichter van de huidige Westersche 
Soefi Beweging sinds 5 Februari 1927 is heengegaan, 
wordt door zijn volgelingen met onverminderde kracht 
voortgebouwd aan het door hem gebrachte ideaal van 
Liefde, Harmonie en Schoonheid, welke worden be
schouwd als de drie goddelijke aspecten, waarop de 
geheele schepping, van haar meest innerlijke tot haar 
meest uiterlijke vorm, is opgebouwd.

Bij het werken der Soefi Beweging wordt uitgegaan 
van de gedachte dat hervorming op religieus en sociaal 
gebied vanuit het hart van den mensch moet geschie
den, door innerlijke bewustwording en innerlijke beleving.

De leringen van het Soefisme vindt men terug in 
vele geschriften van de hand van Murshid Inayat 
Khan, waarvan o.a. in het Hollandsch werden vertaald: 
Het Doel van het Leven, In een Oosterschen Rozen
tuin, De Eenheid van Religieuse Idealen, De Gayan, 
Gezondheid (uitgaven van de N.V. Uitgevers Mij. 
Æ . Kluwer, Deventer), terwijl verschillende andere in 
bewerking zijn.

Het tegenwoordige hoofd van de Soefi-Beweging is 
Maheboob Khan, die onder den titel van Shaikh-ul- 
Mashaikh de Orde leidt en het groote werk van den 
stichter voortzet.

De Soefi-Beweging is thans verbreid in Amerika en 
bijna alle landen van Europa.
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Ook in Holland is zij in verschillende plaatsen ge
vestigd. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden 
tot:

S. A. van Stolk, Cremerweg 6, Den Haag.
Mej. S. A. van Braam, Rustenburgerweg 31, 

Bloemendaal (voor Amsterdam)
Dames C. en C. C. Voute, van Eeghen- 

straat 111, Amsterdam (voor Haarlem)
Mevr. J. van Ingen-Jelgersma, Saftlevenstraat

11, Utrecht.
H. J . Kerbert, Hooglandtscheweg 22b,

Amersfoort.
Mr. N. Kluwer, „Huize Jolyt” , Joppe (G.)

(voor Deventer).
Mevr. W. D. Blaauw-Robertson, Mecklen- 

burglaan 8, Rotterdam.

M arie Jungiusfonds.

De Stichting „Marie Jungiusfonds” is tot stand ge
komen met het doel de nagedachtenis van Marie Jungius, 
in wier leven en werken de Broederschapsgedachte de 
bezielende kracht vormde, te eeren door eene instelling, 
die de symphatie kan hebben van de zeer velen, die 
op eenigerlei wijze met haar — 't zij als mensch, — 
’t zij op een der zoo uiteenloopende terreinen van haar 
veelsoortigen arbeid — in aanraking zijn geweest. Het 
beoogt minvermogende werkende vrouwen (w.o. huis
moeders) in staat te stellen, verloren lichaamskrachten 
of energie te hernieuwen of wel ontbrekende kracht 
voor een ernstige taak op te doen, door rust, buiten
lucht of andere middelen.

Het fonds wordt gevormd en onderhouden door 
middel van vrijwillige stortingen, die als gift in eens, 
als jaarlijksche bijdrage of bij testamentaire beschikking 
kunnen gegeven worden en nog steeds hoogst welkom 
zijn.

Inlichtingen zullen gaarne verstrekt worden door de
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secretaresse Mw. A. Hingst, Rijswijk Z.H. Huis te 
Lande.

Mw. Suze Groshans, Arnhem, Utrechtscheweg 186. 
Mw. M. v. Dijck, 's-Gravenhage, Emmapark 1,

Penningm. giro 109477 
Mw. M. C. C. Methorst, Bilthoven.
Mw. J. de Jong-Paardekoper Overman, Oostvoorne.

Comité van actie tegen de bestaande opvattingen 
omtrent misdaad en straf.

Secretariaat: H. W . Philips, Olympiaweg 56 Amsterdam (Zuid) 
Postgiro 152147 — Opgericht 20 Juli 1919 — Gem. Giro P. 1248

W AT H ET C.M.S. W IL
is in een paar woorden niet te zeggen. De hierna te 
noemen geschriften zetten het op verschillende wijzen 
uiteen.

WIE BEGRIJPT dat er iets hapert aan onze opvat
tingen over misdaad en straf;

W IE ZICH ERGERT aan de schier mechanische wijze 
waarop jaarlijks een betrekkelijk aanzienlijk aantal men
schen in gevangenissen wordt opgesloten;

WIE A A N V O ELT dat hier iets niet in orde moet 
zijn; raden wij aan onze geschriften te lezen.

Maar ook degenen, die meenen, dat de zonde gestraft 
moet worden en dat op dien grond wat nu met de 
z.g. misdadigers gebeurt „R EC H T" heeten mag, raden 
wij aan de geschriften van het C.M.S. te lezen, omdat 
juist ook hun standpunt in deze wordt belicht.

Inzicht in het ontstaan en het wezen van misdadigheid 
en misdadiger wentelt de opvattingen over misdaad en 
straf om.
Wie inziet dat deze arbeid van niet geringe beteekenis 
is, en daarom gesteund moet worden, zullen wij gaarne 
noteeren als lid of begunstiger van het C.M.S.
Opgave hiervoor bij den Secr.-Penn. H. W. Philips. 
Olympiaweg 56 te Amsterdam-Zuid.
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Geschriften door o f op verzoek van het C.M .S. uit
gegeven :

D r. Clara Meijer Wichmann, Tegen de heer- 
schende opvattingen omtrent misdaad en 
straf, 3de tienduizendtal.............................. gratis

_________  Kontrau la regantaj perceptoj pri
krimo kaj puno, Esperanto-uitg. van eerst
genoemde brochure.......................... . . ƒ 0.05

------------- Misdaad, Straf en Maatschappij,
210 bl. Ing. f 2.—, Geb.................................. 2.75

------------- Misdaad, Straf en Maatschappij,
(brochurevorm) 40 blz................................„ 0.25

-------------  Mensch en Maatschappij, 331 blz.
Ing. f 2.25, G e b ..........................................,  3.25

-------------  Bevrijding, 213 blz. Ing. f 1.25 Geb. „  2.—
Dr. Dan. de Lange, De invloed van aanleg en 

milieu op het tot stand komen van mis
daad en misdadiger, een biologische be
schouwing. Rede uitgesproken op 't eerste 
congres uitgeschreven door het Comité 
van actie tegen de bestaande opvattingen 
omtrent misdaad en straf................................   0.25

B. de Ligt, Clara Meijer Wichmann als ver
dedigster der menschelijkheid.......................0.10

Lod. van Mierop, Het recht van straffen . . „  0.25
C. Boeke en Lod. v. Mierop, De vergetenen, een

verzameling van artikelen en brieven van 
hen die gevangen geweest zijn (vroegere 
prijs f 2 , 2 5 ) .................................................... ,0.50

A . Fenner Brockway, M. P., uit Londen, Ge
vangenissen kunnen zij worden afgeschaft? uitverk.

P. Kropotkine, Zijn gevangenissen noodzakelijk? uitverk.
Karl Liebknecht en Rose  Luxemburg over Mis

daad en Straf met een voorwoord van 
Dr. Clara Meyer-Wichmann . . . .  uitverk.
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Stellingen van het Congres van het Comité ge
houden op 21 Maart 1920 te Amsterdam f0.50

Briefkaarten, 3 soorten voorstellende een cellu
laire gevangenis, per s t u k ..................... ..... 0.05

„24 uur alleen!" Teekening van L. Raemaekers , ,  0.05

H .E . Kaspers, Misdaad, straf; manifest voor
verspreid ing......................................................0.05

Vrijzinnig Christelijke Jongeren Bond.
Afdeeling: Naarden-Bussum.

Verbonden met allen, die van go ed e  wille zijn, 
G edragen  door hooger kracht 

G eroepen tot vernieuwing van de w ereld en ons leven 
W illen wij G o d  met a l onze kracht dienen.

Zoo luidt de spreuk, die uitgesproken wordt bij het 
uitreiken van de insignes aan de nieuwe leden van de 
Vrijzinnig Christelijke Jeugd-Centrale, waarvan boven
genoemde bond (V.C.J.B.) een van de aangesloten 
groepen is.

In de eerste plaats arbeid aan ons zelf: wij moeten 
streven naar een harmonische ontwikkeling van al onze 
vermogens door lichamelijke en geestelijke vorming, 
zedelijk bewustwording en innerlijke loutering, opdat 
de rijkdom van ons menschelijk wezen in zijn volheid 
tot uiting kan komen.

Noodzakelijk hierbij is de leidende invloed van het 
geloofsleven. In de gestalte van Christus zien wij de 
meest verheven grootheid van het menschelijk leven 
voor ons, bovenal echter de werkelijkheid van God s 
trouw aan de nood van ons menschen, den grond van 
ons innerlijk vertrouwen. Daarop berust wat het diepste 
beginsel in ons leven moet zijn n.l. het: „Uw wil ge
schiedde.”

Tegelijk met de arbeid aan ons zelf weten wij ons 
geroepen tot vernieuwing van de wereld en te vol
trekken God's orde op aarde. Afbreken kan noodig 
zijn, maar tegelijkertijd bouwen. Als geloovende men
schen willen wij op verantwoordelijke wijze onze plaats 
in het geheel innemen en onze taak aanvaarden. De
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vorming eener vernieuwde gemeenschap kunnen wij 
niet denken zonder de heilige verontwaardiging en de 
wil tot gerechtigheid der religieuse menschen.

Dit streven heeft ons gebracht in de Vrijz. Christ. 
Jeugd Centrale, een geloofs- en arbeidsgemeenschap, 
die haar éénheid vindt in één grondslag van geloof en 
in één doel. Ter volbrenging van haar taak kent onze 
gemeenschap in haar eenheid groepsvorming welke ge
schiedt op grondslag van verschil in leeftijd der leden, 
en op grond van hun verschillende plaats in de cultuur.

De Afd. Naarden-Bussum der V.C.J.B. heeft zich 
aangesloten bij de Broederschaps Federatie, omdat haar 
streven geheel in onze lijn ligt.

Ook wij zien voor ons een cultuur, die heel de 
menschheid omvat en willen ons steentje bijdragen tot 
de ware broederschap der menschen.

Namens het bestuur:
H. S. v. d. Meulen, voorzitter, 

Meerweg 14, Bussum.
B. Okken, secretaris, St. Jans- 

laan 1, Bussum.

Esperanto-Vereeniging.
Het Esperanto beoogt in de eerste plaats de wereld- 

broederschap te bevorderen. De ontwerper van deze 
wereldhulptaal, Dr. Zamenhof, heeft op verschillende 
wereldcongressen, onder groote toejuiching van zijn 
geestverwanten, nadrukkelijk verklaard, dat een Espe
rantist niet waardig is de groene ster te dragen, wan
neer hij uitsluitend deze taal voor nuttigheidsdoeleinden 
gebruikt. Wil iemand een waar Esperantist heeten, dan 
moet de ideëele zijde bij hem de overhand hebben. 
Hij moet er naar streven door de neutrale taal de 
scheidsmuren tusschen de volkeren te doen vallen en 
met eerbiediging van ieders moedertaal, godsdiensten re- 
geeringsvorm, moet hij door Esperanto trachten te 
voorkomen, dat vijandschap ontstaat door verkeerd 
begrijpen.

Onze Haarlemsche afdeeling heet:
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„Komprenado faras pacon", d.w.z. „Voortdurend 
begrijpen sticht vrede.”

Zij houdt hare samenkomsten eens in de 14 dagen 
n.l. des Donderdags 8 uur ’s avonds in het lokaal 
Parklaan 21.

Unua Amsterdama Societo Esperantista.
(Eerste Amsterdamsche Esperantisten-Vereeniging)

Esperanto, de internationale taal! Geniale vinding 
van den Poolschen oogarts Dr. Zamenhof, samenge
steld uit de levende elementen van de Romaansche, 
Germaansche en Slavische talen, met een zeer een
voudige grammatica, waardoor het voor alle volkeren der 
aarde binnen korten tijd gemakkelijk te leeren is. Van
uit Polen vond het zijn weg door de geheele wereld; 
practisch gesproken is er bijna geen plaats van eenige 
beteekenis, of er wonen Esperantisten en is er een 
Esperanto-vereeniging gevestigd. W at voor doel had 
Dr. Zamenhof met Esperanto? Geboren in een land, 
waar vier talen gesproken worden, viel het hem reeds 
in zijn jeugd op, dat hieruit onder de bevolking veel 
meeningsverschillen ontstonden, meeningsverschillen, die 
vermeden hadden kunnen worden, indien de diverse 
groepen elkaar hadden begrepen, indien zij een taal 
machtig waren geweest, waarin zij zich allen gemakke
lijk hadden kunnen uitdrukken, Zoo ontstond bij hem 
het idee van een wereldtaal, van een neutrale inter
nationale taal; zoo zag Esperanto in 1878 het levenslicht. 
Naast de groote practische voordeelen, die het Esperanto 
biedt, stond bij Dr. Zamenhof het idieele doel voorop, 
een steen bij te dragen tot het doen verdwijnen van 
de enorme naijver tusschen de volkeren, door het 
scheppen van een internationaal communicatie-middel. 
Hij droomde reeds van een groote broederschap der 
volkeren, van een groote broederschap der indivi- 
dueele personen. Als zoodanig kan hij zelfs beschouwd 
worden als een voorlooper van het Volkenbonds-idee.

De eerste Amsterdamsche Esperantisten-Vereeniging 
Afdeeling van de Nederl. Esperantisten Vereeniging
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„La Estonto Estas Nia” (de toekomst is ons), stelt 
zich ten doel het bevorderen en verbreiden van de 
wereldtaal Esperanto, met vermijding van alle vraag
stukken op godsdienstig of partijpolitiek gebied. Zij 
organiseert cursussen en conversatie-avonden, noodigt 
buitenlandsche leeraren en sprekers uit, bezit een biblio
theek, enz., terwijl haar leden gratis het Vereenigings- 
blad „Nederlanda Esperantisto” toegezonden krijgen.

Vraagt gratis inlichtingen bij den secretaris der 
vereeniging, den Heer W. J. van Eif, Stadionweg 237, 
Amsterdam (Z.)

Van der Hucht-School (v.h. Engendaal-School)
Humanitaire School voor voorbereidend, lager en uitgebreid 

lager onderwijs te Soest.

De Van der Huchtschool dankt haar naam aan Mevr. 
van der Hucht, die al haar krachten heeft gegeven voor 
Humanitaire doeleinden.

Deze school werd in 1913 gesticht met de bedoeling 
vernieuwing en verbetering te brengen in het onderwijs.

De Statuten der Stichting geven als doel aan: Op
voeding en onderwijs, die de volledige persoonlijkheid 
der leerlingen tot haar recht doen komen. Karakter
vorming staat dus op den voorgrond.

Van de gezindheid der leerkrachten hangt veel af. 
Vandaar dat aan het personeel de volgende eischen 
worden gesteld:

1°. Religieuse-humanitaire gezindheid;
2°. dierenbeschermer en vegetariër uit ethisch beginsel;
3°. geheelonthouder van alcohol en tabak;
4°. beslist tegenstander van allen oorlog en gewa

pende actie;
5°. voorstander van de nieuwe richting in onderwijs 

en opvoeding.
Het onderwijs houdt zooveel mogelijk rekening met 

ieders aanleg en tempo van werken ; individueel onder
wijs wisselt met het klassikale af.

Op het oogenblik geeft men den leerlingen Daltontaken.
Men tracht niet alleen hoofd en hart, maar ook de 

hand te ontwikkelen. Handenarbeid (klei-, papier-,
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hout- en tuin-arbeid) vormt een deel van de school- 
werkzaamheden. Dat er voldoende parate kennis wordt 
aangebracht blijkt uit het groot aantal leerlingen, dat 
in den loop der jaren slaagde voor H. B. S., Gym
nasium, U. L. O. diploma, enz.

Voor nadere inlichtingen wende men zich tot het 
Hoofd der School:

A. van Asselt, Soesterb.str. 116, Soest.

Ned. Associatie voor de Theosofische 
W erelduniversiteit.

1. De Nederlandsche Associatie voor de Theosofische 
Werelduniversiteit is opgericht den 21sten Februari 
1926; zij is gevestigd te Amsterdam.

2. De doeleinden van de Vereeniging zijn;
a. de behartiging van de belangen van de Theo

sofische Werelduniversiteit, in 1925 door Dr. 
Annie Besant gesticht;

b. de bevordering van kunsten en wetenschappen 
en van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs 
en opvoeding, zooals deze worden nagestreefd 
door de Theosofische Werelduniversiteit;

c. de verspreiding van de beginselen van het weten
schappelijk onderzoek, het onderwijs en de op
voeding onder b. genoemd.

3. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Juli tot ultimo 
Juni.

4. De minimumcontributie voor de leden bedraagt f3.—.
5. Door de Associatie is opgericht de Stichting „Het 

Theosofisch Lyceum in Naerdinclant” te Naarden, 
landgoed Drafna, op dit landgoed is zoowel een Ly
ceum als een lagere school gevestigd.

Het Bestuur:
Prof. Dr. D. van Hinloopen Labberton, Voorzitter.
Dr. W. van Hoogenhuyze, Secretaris, Huizen N.H., 

Naarderstraat 308.
A. van Eeden, Penningmeester.

J .H . Bolt Prof. J .E. Marcault
J. Kruisheer Mr. Max Westendorp
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Nederlandsche Vereeniging voor Natuurgeneeswijze.
Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 15 October 1929. 

Secretariaat van het Hoofdbestuur: Hofstedestraat 37a, Rotterdam.

Het doel van de Ned. Ver. voor Natuurgeneeswijze 
is een band te vormen tusschen de voorstanders der 
natuurgeneeswijze, de idee der natuurgeneeswijze te 
verbreiden en de praktische toepassing daarvan in het 
belang der volksgezondheid te bevorderen.

Onder natuurgeneeswijze worden die geneesmethoden 
verstaan, welke ziekelijke storingen trachten te over
winnen door ondersteuning van de natuurlijke genees
kracht van het lichaam.

De Vereeniging tracht dit doel te bereiken:
1. door de openbare meening voor te lichten door middel 

van geschriften, voordrachten en demonstraties;
2. door gelegenheden te vormen voor natuurgenees

kundige behandeling van zieken;
3. door de opleiding te bevorderen van artsen, die de 

natuurgeneeskundige geneesmethoden toepassen;
4. door te streven naar het tot stand komen van uni

versitaire leerstoelen in de natuurgeneeskunde.
In het Orgaan der Vereeniging „Uitkomst'', dat 

maandelijks verschijnt, worden de verschillende natuur
geneeskundige methoden door deskundigen besproken 
en allerlei wenken voor de praktische toepassing gegeven. 
Redacteur is de natuurgeneeskundige: arts Y. Hettema.

De (minimum) contributie bedraagt f 2 . — per jaar 
voor het algemeen Lidmaatschap.

Afdeelingen zijn gevestigd te:
Amsterdam, secr. P. Wagevoort, W. de Withstr. 85. 
Arnhem, secr. Ir. A. ten Bosch, v. Law. v. Pabtstr. 205. 
’s-Gravenhage, secr. D. Ch. W. Heppener, de Bull- 

straat 62, Scheveningen.
Haarlem, secr. E. Hollebrands, Brouwerskade 85. 
Rotterdam, secr. H. Blokpoel, Aelbrechtskade 11B; 
Utrecht, secr. en Prop.-bureau der afd. Mevr. L. M 

Pfeiffer—Brinkmann, Richard Wagnerlaan 2.
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Door de afdeelingen worden cursussen en andere 
bijeenkomsten georganiseerd. Nadere inlichtingen worden 
verstrekt door den Algemeenen Secretaris, de afdeelings- 
secretarissen en propaganda-bureaux en door het Al
gemeen Propagandabureau der Vereeniging, adres: 
Ir. Felix Ortt, Bosstraat 12 te Soest, waar op aan
vraag verschillende door de Vereeniging uitgegeven 
propagandageschriften verkrijgbaar zijn.

Het Hoofdbestuur:
Arts Y. H ETTEM A, Voorzitter, Hilversum.
Ir. FELIX ORTT. Vice-Voorz ; Soest.
A. RUYTEN BERG. Secretaris.

Hofstedestraat 37a, Rotterdam.
W. BAARS Jr., Penningmeester,

Stationsweg 76, Den Haag.
D. A. v. d. POEL, Bussum.

Het Gironummer der Vereeniging is: 101940 Rotterdam.

Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden. 
(N.B.A.S.)

De N.B.A.S. wil op de konkrete grondslag van de 
Geheelonthouding, een organisatie van jonge studeren
den (H.B.S., Gymnasium, Kweekschool, M.U.L.O.), die 
zich bewust voorbereiden op de taak, die hun als vol
wassen gemeenschapsleden wacht. Zij willen samen 
studeren in de moeilijke vragen, die de wereld de jeugd 
voorlegt; samen werken op alle gebieden, waar de 
jeugd zijn dadendrang kan uiten; samen leven in de 
gemeenschap van leeftijdsgenoten (tot 23 jaar).

De bond is opgebouwd uit plaatselijke afdelingen, 
die in eerste instantie de leden op bovengenoemd ter
rein omvatten.

Op het Bondsterrein (Oldebroek) bij ons Bondshuis, 
waarvan het middengedeelte door de leden zelf ge
bouwd werd en dat tevens als jeugdherberg voor de 
gehele jeugd open staat, wordt telkenjare met Pink-
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steren een groot Pinksterkamp gehouden en in begin 
Augustus het Groot-Kongres. Behalve deze twee lande
lijke bijeenkomsten, worden nog gewestelijke Kerst- en 
Paaskongressen en diverse landdagen en week-ends 
gehouden.

Nadere inlichtingen over doel of werkwijze worden 
door het Algemeen Secretariaat, Kees Dubbink, Pr. 
Hendrikkade 76, Zaandam, gegeven.

Bond tot Hervorming van den Grondeigendom.
Secretariaat: L. A. B. Ulehake, Amsterdam (W.), 

Gen. Vetterstraat 32 
Lidmaatschaap: min. f 3.— p. j.

Abonnement „Nieuwe Aarde” f 1.50 p. j.
Uit de Statuten:

Art. 2.
De bond stelt zich op het standpunt, dat niet alleen 

misbruik of verwaarloozing van den grond in strijd is 
met de levensbelangen onzer maatschappij, maar dat 
alle grond, zoo goed als de lucht, het licht en het 
water, ten dienste moet staan van de geheele gemeen
schap.

Art. 3.
Op grond van het in art. 2 omschreven standpunt 

stelt de Bond zich ten doel:
a. De invoering in Nederland (met de wenschelijk 

geachte overgangsbepalingen) van een geleidelijk te 
verhoogen belasting op de waarde van den blooten 
grond.

b. Bevordering, met behulp van onder a. genoem
den maatregel, van Binnenlandsche Kolonisatie.

Art. 4.
De bond tracht dit doel te bereiken:
a. Door het uitgeven van een orgaan.
b. Door het uitgeven en verspreiden van boeken, 

brochures en circulaires, waarin het standpunt van den 
Bond wordt toegelicht en omschreven.

c. Door het houden van besloten of openbare ver-
40



gaderingen, van voordrachten en lezingen, waarin voor 
de beginselen van den Bond propaganda wordt gemaakt.

d. Door het richten van adressen aan de regeering 
des lands, de Staten-Generaal, Provinciale Staten, Ge
meentebesturen, Gemeenteraden en andere daarvoor in 
aanmerking komende collegiën en autoriteiten.

e. Door het stichten van eene bibliotheek van 
economische werken.

ƒ. Door aansluiting te zoeken bij binnen- en buiten- 
landsche bonden en vereenigingen welke hetzelfde doel 
beoogen, met name de ,,International Union for Land 
Value Taxation and Free Trade’’.

g. Door alle andere wettige en gepaste middelen, 
welke aan het doel van den Bond bevordelijk kunnen 
zijn.

Beginselverklaring van den Ned. Anti-Tabak Bond.
Nadat reeds een paar maal een poging, o.a. door 

ir. D. de Clercq om tot een organisatorischen vorm van 
strijd tegen de tabak te komen, had gefaald, en daarna 
tusschen 1930 en 1932 op min of meer lossen grond
slag propaganda werd gevoerd tegen het tabaksgebruik, 
nam deze strijd in 1932 een definitief organisatorischen 
vorm aan. In dit jaar werd uit een aantal leden een 
bestuur samengesteld. Dit bestuur maakte de statuten 
op, verdeelde onderling de functies, die tot nog toe 
in handen van één persoon hadden berust en zoo kreeg 
de Ned. Anti-Tabak Bond (N.A.T.B.) het aanzien van 
een echten bond. Sindsdien staat hij op de bres tegen 
het tabaksgebruik in het algemeen en tegen het rooken 
in het bijzonder. Zoo langzamerhand is het rooken een 
pest voor de volksgezondheid geworden, nu oud en 
jong, de mannelijke en de vrouwelijke sexe daaraan bijna 
even druk mee doen. Ondanks den geringen omvang van 
het aantal leden van den bond en de bescheiden middelen, 
waarmee hij zich voorloopig behelpen moet, is hij erin 
geslaagd eenige malen een propagandablad in flinken 
oplaag te laten verschijnen. Het bestuur vertrouwt door 
energieke propaganda en uitbreiding van het aantal
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leden dit aantal regelmatig uit te breiden. De N.A.T.B. 
heeft de motiveering van zijn strijd vastgelegd in art.
1 zijner statuten, n.l :

„dat de N.A.T.B. wil zijn het organiseerend middel
punt van een beweging, die zich ten doel stelt het 
tabaksgebruik d.w.z. het tabakrooken, het pruimen 
en snuiven te bestrijden, zulks in het belang der 
volksgezondheid en volkswelvaart..........

en dit tracht te bereiken langs de in art. 2 vervatte wegen 
nl.:

„door voorbeeld en mondelinge propaganda, het uit
geven en verspreiden van geschriften, door voor
drachten, congressen en vergaderingen, enquêtes en 
petities aan onderwijs- en overheidsorganen enz., aan
dringen op wettige regeling betreffende een algemeen 
rookverbod voor kinderen beneden 16 jaar en verder 
alle andere wettige middelen;”

waartoe men den bond kan steunen door er lid of 
begunstiger van te worden volgens de bepalingen van 
art. 7, nl.:

„De jaarlijksche contributie bedraagt: Voor leden en 
jeugdleden minimum f 1. — . Voor begunstigers min. 
f 2.50. Voor corporatieve leden beneden 100 leden 
minstens f 1.—, boven de 100 t/m 1000 leden, 1 cent 
per lid. Corporatieve leden behoeven voor niet meer 
dan 1000 leden te betalen''.

M. H. Roodschild, penningmeester, Giro 
3599. Kon. Wilhelminalaan 354, Voorburg.

Jan Wouda, Krommenie.
W. F. Zwager.
Mej. Leclercq, Kon. Wilhelminalaan 352, 

Voorburg, secretaresse.

Nederlandsche Vegetariersbond
Het Vegetarisch inlichtingenbureau, waar alle inlich

tingen over het vegetarisme kosteloos worden verstrekt, 
is gevestigd te Soest. Leider: Ir. Felix Ortt.
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Het Vegetarisme
w il geen vleesch o f andere producten van 

doode dieren gebruiken, omdat d it :

ten eerste: in strijd is met onze natuurlijke
lichaamsgesteldheid daar deze op 
vruchtenvoeding wijst. W at in strijd 
is met onze natuur, is op den duur 
ongezond.

ten tweede: rechtstreeks nadeelig is voor het 
lichaam, dat overladen wordt met 
eiwit en ontledingsproducten van 
eiwit, extractiefstoffen, urinezuur 
en dergelijke vergiften ;

ten derde:

ten vierde:

ten vijfde: 
ten zesde: 
ten slotte:

gevaarlijk is, daar een aanmerkelijk 
deel van het slachtvee tuberculoos 
is, bovendien vleesch spoedig bederft 
en in vergiften wordt omgezet 
— zonder nog te spreken van het 
gevaar voor trichinen, lintwormen, 
enz. — gevaren die de beste keurings- 
wet niet geheel kan opheffen;
voor de gezondheid geheel onnoodig 
is, zooals bewezen wordt door tal van 
vegetarisch levende volken en door 
vegetariërs, welke toonbeelden zijn 
van kracht, taaiheid en verstandelijke 
superioriteit, zoodat vleeschvoeding 
een onnoodig weelde-artikel is ;
de drankzucht in de hand werkt; 
grond aan den landbouw onttrekt:
om de wreedheid waarmede 
het vleeschgebruik gepaard 
gaat.
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Aan het bureau is verbonden een uitgebreide biblio
theek, waarvan de leden van den bond kosteloos ge
bruik kunnen maken.

De bond bezit uitgebreid tentoonstellingsmateriaal, dat 
ter beschikking staat van de afdeelingen. De bond 
heeft een keuringsdienst van waren, die waakt over 
het vegetarisch karakter van de onder toezicht van dien 
dienst staande levensmiddelen.

De bond geeft een orgaan uit, dat iedere maand 
verschijnt. „De Vegetarische Bode’’  staat onder redactie 
van ir. Felix Ortt.

Het lidmaatschap kost als minimum f 3 . — per jaar, 
inbegrepen het orgaan van den bond. Voor inlichtingen 
kan men zich wenden tot het secretariaat Fazantenweg 
73, Amsterdam N.

Het is een zedelijke plicht voor alle vegetariërs om 
toe te treden tot den Nederlandschen Vegetariersbond.

| Spelling 1934 |

Doel en Streven van de 
Vereniging voor Wettelijke Dierenbescherming.

( P o l i t i e k e  A c t i e )
(Goedgekeurd bij Kon. Besluit van 1 Dec. 1928. Nr. 8)

Aan hen, die wat meer willen weten van onze ver
eniging, het volgende:

Wij willen het recht der dieren bij de wet erkend 
zien. Wij streven dus naar betere dierenwetten. De 
thans vigerende dierenwetten zijn geheel onvoldoende. 
Ook is het zeer moeilijk de hand er aan te houden, 
aangezien deze wetten onpractisch zijn.

Wij willen om .:
verbod van de hond als trekdier,
verbod om de hond levenslang te kluisteren.
verbod om vogels te kooien,
regeling van de arbeid van paarden en andere 

trekdieren.
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vervanging van mijnpaarden door mechanische 
krachten,

beperking van de invoer van wilde dieren, exo
tische vogels,

afschaffing van de jacht als vermaak, 
afschaffing van het vissen als vermaak, 
beter veevervoer,
pijnloos doden van alle voor de consumptie be

stemde dieren (ook vissen), 
verbod van vertoningen van gedresseerde dieren 

in circustenten, op kermissen, enz., 
verbod van het fokken van pelsdieren, 
verbod vogels, in de vrije natuur levend, uit te 

moorden,
medewerken aan de oplossing van het vivisectie

vraagstuk.

Alle dieren moet bescherming toegekend worden. 
Ook de slachtdieren hebben daar recht op. De zo
genaamd schadelijke dieren moeten zo snel mogelijk 
en pijnloos afgemaakt worden. Kinderhulp bij het af
maken moet verboden worden.

Onteigening van dieren moet kunnen plaats vinden. 
Wie zich n.l. niet houdt aan de verplichting zijn dieren 
goed te verzorgen en te behandelen, dient het houden 
van bepaalde dieren voor kortere of langere tijd of 
voor altijd ontzegd te kunnen worden en zijn dieren 
moeten, al of niet tegen schadevergoeding, onteigend 
kunnen worden.

Samenvattend wensen wij dus:
Wijziging van het Wetboek voor Strafrecht en ver
zwaring van strafbepalingen op dierenmishandeling.

Hoe wil de Vereniging voor Wettelijke Dieren
bescherming dit bereiken?

Door het uitoefenen van invloed op de Kamerver
kiezingen, door het indienen van verzoekschriften bij 
de bevoegde machten, door het bevorderen van het 
ontwerpen van betere dierenwetten,

door het bewerken der openbare meening door pro- 
ganda in woord en geschrift, door het houden van
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lezingen en vergaderingen, door samenwerken met andere 
verenigingen, kortom, door alle wettelijke middelen te 
gebruiken om ons doel te bereiken.

In 1928 is onze vereniging opgericht op initiatief 
van den Heer P. M. C. Toepoel. Zij kreeg toen tot 
voorzitter den Heer D. de Clercq, die het voorzitter
schap tot aan zijn dood bekleedde.

Bij de kamerverkiezingen in 1933 hebben 22 der ge
kozen leden op een door ons aan hen gericht schrijven 
met concrete vragen toegezegd de belangen der dieren 
in het Parlement te zullen behartigen.

Voorzitter : Jac. A. Hazelaar, van Slingelandtstraat 2, 
den Haag. Tel. 553361.

Vice-voorz.: P. M. C. Toepoel, Joh. Camphuysstr. 165, 
den Haag. Tel. 772252.

Secretaresse: Mej. A. M. Tadema, Adriaan Goekoop- 
laan 95, den Haag.

Penningm.: Mr. M. Elion, Weesperzijde 5, Amsterdam 
(giro no. 110954 op naam der Vereniging). 

Leden : Mej. D. C. van der Kloot, van Stolkweg 28,
den Haag.
Mej. A. L. Muller, ,,'t Spreeuwennest” , 
Eerbeek.
Ds. G. Posthumus Meyjes, Ellekom.

„Een Oost-West Beweging".
Deze beweging heeft geen vooropgesteld omgrensd 

doel en propageert geenerlei „isme” . Ze beoogt beleving 
van éénheid: godsdienstig - philosophisch - sociaal-psy- 
chologisch, beleving van éénheid van O ost en West. Ze 
tracht zorgvuldig ideaal van werkelijkheid, theorie van 
praktijk te onderscheiden, en de daaruit voortvloeiende 
consequenties te aanvaarden.

Deze beweging heeft een nucleus en correspondenten, 
maar geen ledenlijst.

Ze tracht, zooveel mogelijk in samenwerking met an
dere bewegingen en vereenigingen, het cultureele Oosten
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en Westen nader tot elkaar te brengen, o.a. door het 
verschaffen van introducties aan Oosterlingen (uitgez. 
van Nederlandsche Koloniën, in Nederland), die Europa 
bezoeken; door het propageeren van Oostersche cul- 
tureele literatuur; en door het verspreiden van Ooster
sche gedachten en idealen.

Vereenigingen en particulieren, die contacten wenschen, worden 
verzocht naam en adres op te geven en den aard van het gezochte 
contact. Bij voorkomende gelegenheid zullen deze contacten zoo 
mogelijk gelegd worden.
Secr.: Drs. G. H. Mees, M. A., Nassau Dillenburg

straat 4, Den Haag.

Het Internationale Inlichtingsbureau voor 
„Waarheidzoekers" „Amor est Iustitia".

De wegen naar „Waarheid” zijn talrijk en een ieder, 
die zoekt, kan den weg kiezen, welke hem het beste 
lijkt.

Er zijn echter twee Grondwetten, waaraan wij ons 
moeten onderwerpen en volgens welke tenslotte allen 
practisch zullen moeten leven.

Deze Wetten zijn:
I. De Wet der Liefde en

II. De Wet der Rechtvaardigheid.
Het naleven dezer wetten zal zich uit moeten strek

ken over het geheele heelal en niets kan er van worden 
uitgezonderd.

De „Waarheidzoeker” , die denkt, dat hij zich alleen 
tot zijne medemenschen kan bepalen, maakt een fout, 
welke, als iedere dwaling, zijn groei en volmaking zal 
belemmeren.

Liefde en Rechtvaardigheid jegens al wat is: Men
schen, dieren, planten, ja zelfs dingen, is een eerste 
eisch.

Daarom moet een „Waarheidzoeker” aan iedere dwa
ling (niet de dwalers) het hoofd bieden en zal hij niet 
aarzelen energiek de Wetten van Liefde en Recht
vaardigheid te verdedigen. Hij zal er naar streven alles 
wat edel en schoon is te bevorderen.
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Een Waarheidzoeker kan niet denken, dat Oorlog 
noodzakelijk is.

Een Waarheidzoeker kan niet denken, dat Dieren
marteling noodig is, of, zooals sommigen beweren voor 
het heil der menschheid (vivisectie), omdat een Waar
heidzoeker weet, dat uit kwaad geen goed kan voort
spruiten, dat evolutie steeds voortschrijdt, dag en nacht, 
den eenen sluier van dwaling na den anderen uiteen- 
scheurend, en omdat hij besloten is in een goed ge
ordend Heelal te leven, waarin Liefde en Rechtvaar
digheid heerschen.

Waarheidzoekers moeten daadwerkelijk tot dit doel 
medewerken, zelf deze Wetten naleven en door hun 
woorden en daden anderen inspireeren dit spoor te 
volgen.

Indien een ieder leefde volgens de Wetten van Liefde 
en Rechtvaardigheid, zou de aarde een paradijs zijn 
en hoewel wij nog ver daarvan verwijderd zijn, zoo 
zal een eerlijk Waarheidzoeker trachten te leven volgens 
deze twee groote Wetten. Het zijn niet zoozeer woorden, 
maar daden, die gelden.

NICOLAISTRAAT 79 
DEN HAAG

Tel. 391312.

Het Instituut Coué.

Het Instituut Coué onderricht de Methode der be
wuste Auto-Suggestie aan allen, zonder onderscheid 
van klasse, nationaliteit of godsdienst.

De kosten van het lidmaatschap bedragen f 7.50 per 
kalenderjaar. Ieder lid heeft recht tot het bijwonen van 
alle séances, door het Instituut gegeven.

Donateurs kunnen zij worden, die jaarlijks een minimum 
bedrag van twee gulden vijftig storten.

Het Instituut, hetwelk tien jaar bestaat, werd door 
Emile Coué zelf te Amsterdam gesticht. De thans nog 
aan het hoofd staande Directrice Mevrouw Mia Kloek— 
Piree, wonende Waalsdorperweg 183 te 's Gravenhage,
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werd als zoodanig door den stichter persoonlijk aangesteld.
Hoevelen hebben reeds oppervlakkig meestal hooren 

spreken over de Methode der Auto-suggestie van 
Coué; hoe weinigen kennen haar helaas in wezen! 
Er bestaan n.1. omtrent deze methode veel verkeerde 
begrippen en voorstellingen.

Daarom wordt U, lezeressen en lezers de raad ge
geven eens een séance te komen bijwonen, het verplicht 
U tot niets.

Zij, die met moeilijkheden in het leven, met ziekten 
te kampen hebben, lijden aan angst of dwangvoor
stellingen zullen door het leeren toepassen der Auto
suggestie den weg vinden tot verlichting van hunne 
zorgen. Zij zuilen meer rust, meer kalmte, meer be- 
heersching leeren en hierdoor tot betere gezondheid, 
tot grooter levensgeluk geraken.

Verdere inlichtingen mede betreffende de over de 
Methode bestaande literatuur worden op verzoek gaarne 
verstrekt, mits een postzegel voor antwoord is bij gevoegd.

Door het Instituut wordt een tijdschrift uitgegeven, 
hetwelk den leden gratis wordt toegezonden, niet-leden 
kunnen zich abonneeren tegen betaling van een bedrag 
van f 2.50 per jaar.

College tot verbreiding der Spiritistise beginselen.
Het doel der Vereeniging is;

a. Bevorderen van de kennis der spiritistise verschijnse
len en van de wetenschappelijke grondslagen daarvan;

b. verspreiding van de religieuse en ethise beginselen 
van het spiritisme.

De Vereeniging is niet sectaris, vraagt geen in
stemming met eenig geloofsformulier doch heeft de 
volgende werkhypothese:
le. Bij het sterven verlaat de geest het stoffelijk lichaam 

en leeft bewust voort.
2e. Er is onder bepaalde omstandigheden contact mo

gelijk tussen de geestenwereld en ons door middel 
van mediums.

Bijeenkomsten worden gehouden in gebouw Theosofia, 
Nassauplein 8, Haarlem.
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Bondslied van de Broederschapsfederatie.

Afschrijven en 
vermenigvuldigen 

verboden

Uitvoeringsrecht vrij.
Tekst van Dr. P. IJssel de Schepper. 

Muziek van J. A. J. E. Tellier.
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Klavierpartij met tekst op formaat 
±  25 X  32 c.M. verkrijgbaar bij
Drukkerij M. C. Kroeseklaas 

Nieuwstraat 77 — Apeldoorn 
Per ex. 12 cts., 10 ex. f 1.— franco 
p. p. na ontvangst van het bedrag. 

Postrekening 50260.
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K i n d e r h u i s  „ Z O N N E H O E K ”
(VOOR T IJD E L IJK  EN D O O R LO O PEN D ) 

LAREN (N.H.) Tafelbergweg 10 TEL. 574

O PV O ED IN G  IN HU M A N ITA IREN  G E EST  
Mej. J. W egelin — Mev. L. Leugering- Kieft

A A N G E S L O T E N  V E R E E N IG IN G E N  

M E T  V E R T E G E N W O O R D IG E R S  1934.

1. Westerbro: G. J. Pannekoek, Leeuwarden, Jelsummerstraat 9. 
*2. Karma en Reïncarnatielegioen: W . Burger, Naarderstraat 182, 

Huizen.
3. Ind. Order of Odd Fellows: A. de Vries, Keizersgracht 428,

Amsterdam.
4. Ned. Kinderbond, Mevr. v. d. Pol- Oosterling, Gouda.
5. Theosofische Ver. Ned. Afd.: Mevr. A. Gouverne- Zaadnoordijk,

Huizen, Naarderstraat 256.
6. Esperanto Ver. Afd. Haarlem: H. Visser, Zijlweg 95, Haarlem. 

*7. Ver. Woodbrookers in Nederland: Mej. A. Buisman, Den
Haag, Wagenaarstraat 8.

8. Orde van Geneesgroepen, P. M. Cochius, Laren.
9. Spiritisten Ver. „Harmonia" , den Haag.

10. Orde v. d. Mac. Astrol. Hum. Ritus: Th. Ram, Amersfoort, 
Piersonlaan 13.

52



11. Vredeskring van Nederland: J. A. van Sijn, Rotterdam, Bier-
haven 27.

12. Algem. Ned. Vrouwen Vredebond: Mej. E. van Wijngaarden
Amersfoort, Arnhemsche weg 50.

13. Int. Orde v. Goede Tempelieren: Dr. A. Liernur, Goirle.
14. Int. Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid: Mej. S. Meijer,

Amsterdam, Joh. Verhulststraat 27.
15. Ned. Bond van Vrijmetselaren: Mej. H. Gantvoort, Utrecht,

Kruisstraat 7.
16. De Samenwerkende Handelsbedienden (S.A.H.A.): H. Klein,

Rotterdam, Groenendaal 115.
17. Soefi Beweging: De Heer A. van Stolk, Den Haag, Cremerw. 6.
18. Ver. tot Instandhouding v. d. Int. School v. Wijsbegeerte,

Mr. Dr. M. Tydeman, Amersfoort, Pr. Marielaan 1.
*19. Theosofische Orde van Dienst: Prof. D. van Hinlopen Lab- 

berton, Naarden, „Drafna" .
20. Marie Jungiusfonds: Mej. M. Methorst, Bilthoven, Haydnlaan 3
21. Comité van Actie tegen de bestaande opvatting van Misdaad

en Straf: H. Philips, Amsterdam, Olympiaweg 56.
*22. Remonstrantsche Broederschap, afd. Haarlem.
*23. Groep Individueele Leden: J. Ponne, Apeldoorn, Mariastr. 86: 
24. De Vrije Katholieke Gemeente, afd. Haarlem.

*25. Ned. Ver. tot Afsch. van Alcoholhoudende dranken, afd. Bussum. 
*26. Ned. Protestantenbond, afd. Bussum.
*27. Volksbond tegen Drankmisbruik, afd. Bussum.
*28. Ned. Genootschap tot Zedelijke Verbetering van Gevangenen, 

afd. Bussum.
*29. Kerk en Vrede, afd. Bussum.
*30. Montessorie Vereeniging, afd. Bussum.

31. V. C. J. B., afd. Bussum.
32. Ned. Ass. v. d. Theos. Wereld Universiteit Mr. W . v. Hoo-

genhuizen, Huizen.
*33. Mazdaznan Beweging : Mr. C. Sijpkens, Amersfoort, v. Hogen- 

dorplaan 3.
34. Van der Huchtschool te Soest, de heer van Asselt.
35. Ned. Ver. voor Natuurgeneeswijze: Dr. Y. Hettema, Hilversum,

Taludweg 13.
36. Ned. Bond van Abstinent Studerenden (N.B.A.S.).  K. Dubbink,

Pr. Hendrikkade 76, Zaandam.
37. Bond tot Hervorming van de Grondeigendom: L. Ulehake,

Amsterdam, Gen. Vetterstraat 32.
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38. Anti-Tabaksbond, Kon. Wilhelminalaan 354, Voorburg.
39. Ned. Vegetariërsbond, Amsterdam, Fazantenweg 73, Secretariaat.
40. College tot verbreiding der Spiritistise beginselen, Haarlem. 

*41. Vereeniging Kinderhulp, afd. Apeldoorn, J. Postema, Koningstr. 5.
42. Vredes Studie Bureau: W . van Warmelo, Blaricum.

*43. „Fine gi venko" , Den Haag, Ant. de Haenstraat 122.
44. Ver. v. Wettelijke Dierenbescherming, Th. Schwartzestraat 13, 

Amsterdam.
*45. Vrije-Lichaams Kultuurbeweging: Goyersgracht Z. 33, Laren. 

(N.H). Voor de Landsleiding: F. W . B. van Till 
46. „Een Oost-West Beweging " afd. Rotterdam en den Haag, 

Drs. G. H. Mees, Nassau Dillenburgstraat 4, den Haag. 
*47. Vereeniging v. Psychisch Onderzoek en toegepast magnetisme, 

le Helmerstraat 202, Amsterdam.
48. Intern. Bureau v. Waarheidszoekers, Nicolaïstraat 76, den Haag 

*49. Stichting Anti-Vivisectiebond, Stadhouderslaan 86, den Haag. 
*50. Zuster-Ver. „Waarheid en Liefde” te Arnhem (I.O.O.F.)

51. Instituten Coué te Amsterdam, den Haag en Hilversum,
den Haag, Waalsdorperweg 183.

52. le Esperanto Ver. te Amsterdam, Stadionweg 237 II.
Br. Fed.: Afdeeling Apeldoorn (Secr. Mevr. H. de Roode). 

„ Afdeeling Bussum (Secr. P. Spaander).
„ Afdeeling Den Haag (Secr. Mej. R. Kaiser).
„ Afdeeling Haarlem (Secr. de Heer E. Cousijn).

53. Anti Tabak Centrale, Joubertstraat 182, den Haag, Advies
Bureau Anti-tabakbibliotheek, Antitabakmaandblad.

*54. Psychologische Studiekring in het Gooi, secretaresse Mevrouw 
A. Willet—Roosenburgh, Regentesselaan 29, Bussum.

Van de landelijk aangesloten Vereenigingen zijn de plaatselijke af- 
deelingen niet afzonderlijk genoemd.

De met een * gemerkte Ver. hebben geen doel en streven vermeld.
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P LA A TSELIJK E A FD EELIN G EN .

Personen in de verschillende plaatsen van 
Nederland, waar nog geen plaatselijke af- 
deeling der Broederschaps-Federatie gevestigd 
is, die voor het W erk der Federatie voelen, 
worden vriendelijk verzocht zich te wenden 
tot de Secretaresse

Mevrouw J. Brandt Corstius-Krol, 
Godelindeweg 22, Naarden.

Deze zal hun dan de noodige gegevens 
en hulp verschaffen om ook in hunne plaats 
eene afdeeling te kunnen oprichten.


