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I n l e i d i n g

Teneinde dat, wat ik zal neerschrijven, tot zijn recht te doen komen, zoodat
het beter zal begrepen worden, verzoek ik aan ieder, die dit zal lezen,zich
te willen verplaatsen in de omstandigheden en begrippen, die in ons land
heerschten ongeveer een halve eeuw geleden.
Het spiritisme, in algemeenen zin uitgedrukt als gemeenschap met de voor de
meesten onzichtbare gebieden, was ook tot ons land doorgedrongen, terwijl
het reeds in Amerika lang te voren zijn intrede had gedaan en daardoor het
materialistisch denken een schok had toegebracht door de bewijzen van een
gemeenschap met die onzichtbare wereld. Hierdoor kon niet meer volgehouden
worden dat de stof alles beheerscht en daarachter niets meer bestond.
Daar wij in dien tijd leefden en evenals velen, een oplossing zochten voor
de vraagstukken die zich aan ons voordeden met betrekking tot het leven,
het vanwaar, het hoe en het waarheen, waarop de bestaande Godsdiensten ons
het antwoord schuldig bleven, is het begrijpelijk, dat wij in verrukking
kwamen toen wij een lichtpunt zagen in de duisternis, waarin wij leefden.
Voor het latere geslacht en het tegenwoordige is het natuurlijk niet van
zoo’n belang, daar het geen onbekendheid meer is. Daarom verzoek ik allen
te willen treden in de gedachten, die ons toen bezielden en van waaruit
ik dan ook alles zal neerschrijven.
In den loop der jaren, toen wij Theosofie leerden begrijpen, kwamen wij ook
te verkeeren in de inzichten, waain nu het jonge geslacht leeft. Door onze
ervaringen hebben wij geleerd anderen te begrijpen en zijn daardoor in staat
gesteld om van binnen uit tot steun te zijn, waar inzicht in de moeilijkheden
des levens ontbreekt.
Moge dit mijn pogen er toe bijdragen om velen te doen zien, hoe uit iets
kleins het grote kan geboren worden, bovenal als het gedaan wordt om anderen
te helpen. En al was het begin van ons streven zelfontwikkeling, al spoedig
werd het ons duidelijk dat, wat wij ontvingen, niet voor ons, maar voor allen
En toen stond bij ons het besluit vast voort te gaan op den ingeslagen weg en
het te doen, zooals wij in het begin zeiden, "voor God", dat later in andere
w o orden werd uitgedrukt, doch hetzelfde beteekende: "voor Hem", in W iens naam
w ij wilden werken en aan Wien wij ons leven wilden wijden.
H. Wierts van Coehoorn.

V o o r wo o r d

De herinneringen, welke ik hier neerschrijf over het ontstaan en begin der
Theosofische Vereeniging in Nederland, berusten in hoofdzaak op mijn geheu
gen.
Toen ter tijd wisten wij, de oprichters,niet, welk een vlucht ons werk zou
nemen. Vandaar, dat geen dagboek is gehouden van onze gesprekken, handelingen
en ervaringen. Alleen bezit ik enkele waardevolle gegevens, waaruit ik zal
putten, doch overigens moet ik al het gebeurde aan mijn geest laten voorbij
gaan. En dat zal mij niet moeilijk vallen, omdat ik alles zo in ernst heb
doorleefd, dat het mij vaak voorkomt, alsof het zooeven heeft plaats gehad.
Wat ik dus zal neerschrijven is dat, wat ik heb meegemaakt, geen roman, geen
verbeelding, maar werkelijkheid. Hei geheel maakt dus geen aanspraak op mooie
stijl, noch is het van letterkundige waarde, want ik hoop heel eenvoudig mede
te deelen, wat wij hebben doorleefd, bij wijze van vertelling. Hierdoor zal
alles, voor mij althans, en ik hoop en vertrouw ook voor de lezers, van
grooter waarde zijn dan een boeiend romannetje.
Bovendien hoop ik ernstig door mijn wedergave iets er toe te mogen bijdragen
dat de Theosofische gedachten, uitgestrooid en nog uit te strooien door de
Theosofische Vereeniging, gesticht door de twee Grooten der Hiërarchie, ten
einde de wereld te verlichten, meer tot hun recht zal doen komen voor velen,
die er nog vreemd tegenover staan.
Zij, Die de Theosofische Vereeniging hebben gesticht om Gods Plan te verwe
zenlijken en aan Wie ik mij verbonden voel als zijnde Hun dienaar op dit
gebied, waardoor ik wil medewerken om de menschheid te helpen, de menschheid,
die ik zelf ben, mogen Zij Hun Zegen op mijn werk geven.
In dat vertrouwen draag ik dezen arbeid aan Hen op.

H .P.A.Wierts van Coehoorn.
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In een causerie, die ik in 1935 in den Tempel te Amsterdam gehouden heb bij de her
denking van het 60-jarig bestaan der Theosofische Vereeniging in Nederland, gaf ik
een overzicht van de gebeurtenissen, voordat wij de Theosofische Vereeniging stichtten.
Daar mijn plan toen was, indien tenminste de Eeuwige Wet mij nog een tijdje het le
ven op het stoffelijk gebied zou gunnen, een uitvoerig geschrift hiervan samen te stel
len met alle kleine en groote ervaringen die wij en nog enkele anderen hebben opgedaan
in dien tijd, vervul ik met deze brochure mijn toen gedane belofte.
Met den winter van 1886/87 wil ik dan beginnen en spreek allereerst over mijzelf. Wij ,
mijn moeder, zuster en ik, woonden te Amsterdam op het Barentszplein bij de Westerdokdijk met uitzicht op het IJ en hadden daar samen een echt knus leventje. Ik had een
goede betrekking, we genoten van het goede dat de wereld opleverde, en waren tevreden
en gelukkig. We waren alle drie leden van de Nederduitsch-Hervormde Kerk en vonden
daarin onze voldoening.
Terug verlangen naar zoo'n leventje ? Neen, zeker niet; ik vind het leven nu veel
rijker, veel voller; er is meer handeling, die maakt, dat het leven intenser geleefd
wordt. Neen, niet terug naar wat achter ons ligt, hoe mooi het ook was en hoe dankbaar
ik ook ben voor het goede ervan genoten.
Eens werd de aandacht van mijn zuster getrokken door een advertentie over spiritis
tische boeken. We kochten er eenige, o.a. van Ds. Huet en mevrouw Elise van Calcar.
Vreemd was ons die lectuur niet heelemaal, want mijn moeder had in haar jeugd reeds
boeken gelezen over Swedenborg en Jung Stilling, waarover ze meermalen met ons gespro
ken had. Daarbij was ze in mijn jeugd, omdat ik altijd zoo zwak was, eens met ze n aar
een somnabule geweest en deze heeft haar zoo’n goeden raad gegeven, dat ik sterker ben
geworden en me nu nog mag verheugen dezen hoogen leeftijd erdoor bereikt te hebben.
Naar aanleiding van die spiritistische boeken zei moeder na eenigen tijd: “Ik zou wel
eens willen weten, wat Sytze Roorda van Eysinga ervan zegt". Deze wa s predikant en
steeds een goed vriend van onze familie geweest, maar door zijn werken voor het Spiri
tisme was de omgang verbroken.
Het verschil tusschen Ds.Huet en mevrouw Elise van Calcar eenerzijds en Roorda van
Eysinga anderzijds was, dat de eerste twee geloofden in een voortbestaan (Spiritualisme)
en Roorda van Eysinga aan een voorbestaan (Reïncarnatie);hij was 'n volgeling van Allan
Kardec.
Moeder schreef aan Roorda van Eysinga en dadelijk kwamen er een hartelijke brief met
een paar boeken over Spiritisme en een uitnoodiging om naar Scheveningen te komen,waar
hij woonde. Daar moeder sukkelend was, gingen mijn zuster en ik samen naar Scheveningen
en kwamen met wat spiritistische lectuur terug, benevens een aanbeveling voor den heer
Keizer, een spiritist te Amsterdam , bij wien we samen een bezoek brachten. Deze ver
klaarde ons reïncarnatie en er vol van thuiskomende, vertelde ik het aan mijn moeder,
die antwoordde: "Wel,kindje, dat kan heel goed mogelijk zijn".
Mijn moeder en ik gevoelden dadelijk de mogelijkheid ervan, maar met mijn zuster duur
de het nog jaren, eer ze het leerstuk der reïncarnatie kon aanvaarden, Maar later is ze
toch ook een trouw en toegewijd lid der Theosofische vereeniging geworden. Zoo nam ik
dus reïncarnatie aan. Eigenaardig is , dat ik er toen niet voor den eersten keer van
hoorde, want, toen ik in Arnhem in betrekking was (ik zal zoowat 17 of 18 jaar geweest
zijn) hoorde ik van een groep Spiritisten in den Haag, die in reïncarnatie geloofden.
Ik lachte er niet om, maar dacht er verder ook niet over na.
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In Juni 1887 ging moeder van ons heen. Na haar dood bleven mijn zuster en ik samen
wonen. Om mededeelingen van moeder te ontvangen van gene zijde gingen mijn zuster en
ik enkele malen aan een klein rond tafeltje zitten, legden onze handen erop en door de
bewegingen van het tafeltje met vragen en antwoorden, kregen we de mededeeling, dat
moeder gelukkig was. Hiermede waren we tevreden en hebben dit toen niet meer herhaald om
haar niet in haar hemelsche zaligheid te storen.
In den winter van 1887/88 kwamen we in aanraking met een magnetiseur, die ons vertelde
van een vriend, die uit Afrika was gekomen, waar hij het spiritisme had leeren kennen
en toen de wereld had doorkruist om meer van de geestenwereld te weten te komen. Die
vriend had in A merika heel beroemde mediums gesproken en geesten de hand gedrukt. Met
dien vriend bracht de magnetiseur ons in kennis. Die vriend was de heer WILLEM BAREND
FRICKE. Dat gebeurde in het najaar van 1887. De heer Fricke woonde toen met zijn ziekelijke vrouw in Hotel "Centraal", Prins Hendrikkade te Amsterdam. Onze eerste kennisma
king was als die van weergevonden vrienden en die vriendschap was terstond zoo hecht,dat
niets haar heeft kunnen verbreken. Weinig vermoedden wij beiden bij die eerste kennis
making, dat we samen zouden behooren tot de grondleggers der Theosofie in Nederland.
Door alles heen, welke zorgen ons kwelden, met welke moeilijkheden we ook te kampen had
den, we stonden pal aaneengesloten en geen macht kon onze wederzijdsche trouw verbreken.
Op zijn sterfbed zei de heer Fricke nog tegen mij: "Coehoorn, wat ben ik dankbaar, dat
ik jou ben trouw gebleven en jij mij ".
Nu iets over den persoon van den heer Fricke. Hij was in 1842 te Weesp geboren. Hij
zelf vertelde, dat hij een moeilijk en ondeugend kind was geweest. Als staaltje hiervan
wist hij zich te herinneren, dat, toen hij 5 jaar oud was en niet mee op zolder mocht
gaan spelen, omdat men hem daarvoor te klein vond, hij met de kolenschop het vuur uit
de kachel had gehaald en over den vloer had gestrooid. Onder de consternatie van het
opruimen was hij naar den zolder ontglipt. Ook, dat hij den eersten schooldag al in het
kolenhok werd opgesloten en dat hij van verschillende scholen was weggejaagd. Zijn vader
zond hem daarom naar een kostschool, waar hij nooit een vrijen dag of Zondag heeft gehad.
Op zijn veertienden jaar werd hij toegelaten tot de Militaire Academie te Breda om
"generaal" te worden, zooals zijn vader hoopte. Maar Willem Fricke voelde niets voor
die droge studie en werd na twee jaar weggejaagd. Op demarkt te Breda verkwanselde hij
zijn uniform tegen burgerkleeding en wilde trachten naar Amerika te komen. Maar in Rot
terdam lukte het hem niet een kapitein te vinden, die hem mee wou nemen. Een schoenmaker,
die hem ’s avonds laat op de kade aantrof, nam hem mee naar huis en waarschuwde de
familie in Amsterdam. Broer Piet kwam hem den volgenden dag halen en bracht hem naar
huis terug. Teneinde raad gaf zijn vader hem op zijn zestienden jaar mee met het zeil
schip "de Estafette" van kapitein Rietveld naar Zuid-Afrika.
Deze kapitein, een vriend van zijn vader, heeft hem heel goed behandeld en beval hem
in Kaapstad aan bij den heer Waal , een vriend van kapitein Rietveld, die hem verder ge
holpen heeft.
Zoo kwam W.B.Fricke in 1859, na een reis van 90 dagen, op 17 jarigen leeftijd in
Zuid-Afrika aan en begon zijn zwerversleven.
Overal zocht hij werk; hij leidde een avontuurlijk leven, trok dagenlang alleen door
de stille eenzame landen met kar en paard of ossenwagen, handelde in alles, zoowel in
dood als levend materiaal, o.a. wol en schapen en breidde zijn zaken steeds uit. Hij
kende geen vrees , was altijd vroolijk, zoodat men hem overal graag zag komen.
Later, als welgesteld man te Philipolis wonende, maakte hij kennis met Dr.Fokkens,
een geneesheer. Deze, aan wien de heer Fricke vertelde, dat hij alles bezat, wat hij
maar kon wenschen, maar dat hem alleen aan vrouw ontbrak, gaf den volgenden Zondag een
picnic, waarop alle jonge dames uit den omtrek werden genoodigd. Mister Fricke kon dan
uit kiezen. Hot gevolg was zijn verloving en huwelijk in 1869 met miss Harriet Mare, de
halfzuster van Dr.Fokkens.
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De heer Fricke was steeds een zoeker naar waarheid geweest; zijn zoekende geest was
nooit tev reden, geen godsdienst vermocht hem te voldoen. In Zuid-Afrika heeft hij een
tijd behoord tot de Luthersche Kerk, maar ook deze leer gaf hem geen antwoord op zijn
vragen. Zoo werd hij tenslotte Atheïst.
Eens ontmoette hij een kaffer, die hem vertelde, dat er
lichaam konden gaan. Die menschen zocht hij op en leerde,
was. Toen hij dat vernam, vertelde de heer Fricke, sprong
hij in aanraking met het spiritisme gekomen, waarnaar hij
verlangd.

menschen waren, die uit hun
dat er een ongeziene wereld
hij drie voet hoog. Zoo was
onbewust zijn leven lang had

In 1887 keerde hij, na zijn fortuin in Zuid-Afrika gemaakt te hebben, naar Europa te
rug.
Te Londen bezocht hij het medium Eglinton, die hem aanried naar Amerika te gaan om
mediums te bezoeken. Daar Fricke's vrouw sukkelend was, bleef deze bij familie in Holland
en vertrok hij alleen naar Amerika, waar hij met verscheidene mediums in aanraking kwam,
materialisaties zag, met geesten sprak en ze de hand drukte. Na veel ervaringen te hebben
opgedaan op spiritistisch gebied, kwam hij na een paar maanden in Nederland terug.
Daarop ging hij mot zijn vrouw voor haar herstel van gezondheid naar Zwitserland naar
Davos en vestigde zich daarna te Amsterdam in Centraal Passage Hotel, Prins Hendrikkade.
Het was hier in het najaar ven 1887, dat mijn zuster en ik door den magnetiseur in kennis
werden gebracht met den heer Fricke.
Spoedig na de kennismaking werd er een clubje van spiritisten, bestaande uit vijf per
sonen gevormd, n.l. een broer en zuster, de magnetiseur, de heer Fricke en ik. Mijn zus
ter hoorde hier niet bij: ze had intuïtief en terecht, zooals later blijken zal, een
angstig gevoel voor die avonden. Van deze avonden werden aanteekeningen gehouden, die
echter nooit in mijn bezit zijn geweest.
Tegen het eind van dien winter begon ik een weinig te ontwikkelen als sprekend medium,
hetgeen een eigenaardige gewaarwording is, aangezien je spraakorgaan, om het zoo uit te
drukken, gebruikt wordt door entiteiten uit de ongeziene wereld. Op een van die avonden
had ik op gebrekkige wijze te kennen gegeven, dat ik een moeilijken strijd door zou moe
ten maken. Wat, kon ik mezelf niet verklaren. Ik voelde, door hetgeen ik gesproken had,
dat er iets met
me zou gebeuren. Naar huis gaande zei de heer
Fricke:"Coehoorn, dat zal
heel moeilijk voor je worden. Ik zal je niet kunnen helpen, je zult het alleen moeten
u itvechten".
We zetten deze séances nog een tijd voort, maar ze eindigden, doordat een der leden
voorstelde een bond op te richten voor Jezus, waarvoor we een stuk moesten teekenen,
hetgeen de heer
Fricke en ik we igerden, omdat we voelden, dat er geen zuivere bedoelin
gen achter zaten.
D e heer Fricke behoorde ook nog tot een ander clubje spiritisten, waar ik niet bij was.
Eens had de heer Fricke een foto van zich laten maken waarop wolkachtige verschijnselen
voorkwamen, misschien vlekken op den achtergrond van het atelier. De geesten zeiden hen,
dat hij die foto moest laten vermenigvuldigen, want dat er groote geesten bij hem waren.
Dit wilde hij daarom als goedgeloovig man laten doen. Er w as een stem in me, die twij
felde en toen ik op mijn kamer zat, schreef ik in trance als schrijvend medium neer, dat
ik hem moest waarschuwen, dat hij voor den gek werd gehouden. Dat was heel moeilijk voor
me, m aar toch deed ik het. De heer Fricke geloofde me en liet de foto niet verder af
drukken.
Tot mede-oprichter van de Theosofische Vereeniging in Nederland behoorde ook mevrouw
Meuleman-van Ginkel. Voor ik vertel, hoe de aanraking met mevrouw Meuleman plaats had,
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eerst een korte levensbeschrijving van deze hoogst merkwaardige vrouw. Petronella,
Catharina van Ginkel werd 21 Me i 1841 te Rijswijk geboren, waar ze haar jeugd heeft door
gebracht. Het gezin bestond, behalve de ouders, uit vijf jongens en drie meisjes. Haar
vader bekleedde een betrekking aan een der ministeries, waaraan ook later de zoons werk
zaam zijn geweest. De vader was Protestant, de moeder Roomsch-Katholiek, De kinderen
werden Protestantsch opgevoed en zoowel de dominee als de pastoor w erden onzer zeer goede verstandhouding aan huis ontvangen, Het was een vreedzaam huisgezin; de moeder was
zeer bemind. Mevrouw Meuleman sprak later nog dikwijls over haar moeder, die ze met on
begrensde vereering heeft liefgehad. Die moeder was voor haar een heilige en door alles,
wat ik in ons later samenzijn uit haar mond over die moeder vernam, heb ik begrepen, dat
een zeer innige hand die moeder met dat kind verbond. De kinderen verloren veel, toen
de moeder op vijftigjarigen leeftijd overleed. De vader hertrouwde met een jonge vrouw,
mejuffrouw Fiéver de Malines, waardoor de kinderen het huis verlieten.
Petronella, Catharina van Ginkel ging in betrekking in de huishouding. Haar vrije
geest voelde zich echter nooit ondergeschikt; rang en stand bestonden voor haar niet.
Een staaltje. Eens, dat haar mevrouw haar verzocht iets uit de kast te willen aangeven,
zei ze tot den heer des huizes , die er vlak bij stond: "Mijnheer,geef u het eens even
aan."
Op een bruiloft te Zwolle maakte ze kennis met den heer Meuleman, met wien ze trouwde
en die, zooals een familielid eens zeide, er prat op ging haar voor den neus van een
vriend te hebben weggekaapt.
De heer Meuleman had in Zwolle een smederij. Hij deed de smederij in Zwolle aan kant
en werd machinist bij een binnenlandsche reederij. Tenslotte werd hij machinist aan een
fabriek te Vlaardingen. Zijn vr ouw hield daar pension.
In Vlaardingen woonde ook mejuffrouw Johanna Stout met haar moeder en grootmoeder.
Johanna Stout was daar in 1884 benoemd tot Hoofd der Gemeente-Bewaarschool.
Mevrouw Meuleman was een vriendin van mejuffrouw Louise Hardenberg, directrice van de
Fröbel-afdeeling van de Le idsche Kweekschool voor opleiding van onderwijzeressen bij het
Fröbelonderwijs,waar mejuffrouw Stout ook haar opleiding had genoten.
Juffrouw Stout had op twaalfjarigen leeftijd, toen ze zelf leerling van die school
werd, aan haar moeder gezegd:"Over acht jaar doe ik examen als onderwijzeres". En zoo
gebeurde het ook. Als jong meisje voelde ze dus reeds haar roeping als onderwijzeres.
Zij is de schrijfster geweest van het lijvige boek "De Kindertuin", handleiding bij het
Fröbelonderwijs.
Toen dan Johanna Stout in Augustus 1884 benoemd werd tot Hoofd der Gemeente-Bewaarschool
in Vl aardingen, beval juffrouw Hardenberg haar bij Mevrouw Meuleman aan. Op zekeren dag
van die maand Augustus liet mevrouw Meuleman zich bij mejuffrouw Stout aandienen. Het ge
bouw der Fröbelschool was zeer oud en het onderwijs verwaarloosd, waarvoor juffrouw Stout
zich schaamde. Ze was verlegen om in zulk een omgeving een onbekende te moeten ontvangen
en kwam de bezoekster eenigszins koel tegemoet. Mevrouw Meuleman liet zich door die koel
heid echter niet afschrikken en verheven als ze was boven alle kleingeestigheid,begreep
ze de reden, waaruit die koelheid bij haar eerste bezoek voortsproot en doende, alsof ze
niets merkte, bracht ze de boodschap van Louise Hardenberg over. Mevrouw Meuleman kende
me juffrouw H ardenberg zeer goed en bewonderde in haar het groote werk, dat ze verrichtte.
En ze vertelde aan mej.Stout, dat ze aan Louise Hardenberg had beloofd eens kennis te
zullen maken met de nieuw benoemde onderwijzeres. Hoewel mej.Stout schuw van aard was,
werd z e toch door een onweerstaanbare kracht tot mevrouw Meuleman aangetrokken. Een uitnoodiging van mevrouw Meuleman om een zanguitvoering van een mannenkoor bij te wonen,
werd dankbaar aangenomen en die avond in het aangename gezelschap van mevrouw Meuleman
doorgebracht, verdreef alle koelheid en hernieuwde den band van vorige levens.

Mevrouw Meuleman hield te Vlaardingen bij de familie de lange aan huis wekelijksche
séances. De heer de Lange uit Vlaardingen schrijft hierover in "In Memoriam P .C.Meulemanvan Ginkel":
"In deze séances, waarop mevrouw Meuleman steeds het medium was, werd ons
eenvoudige, reine Godsvereering en Godsdienstzin geleerd, werden ons levenslessen gegeven,
welke diep in onze hoofden en harten werden gegrift. De meest verheffende waren die,waar
op zich een hoogepriester openbaarde, ons tooneelen schilderde uit ver-ver-verwijderde
werelden, den vooruitgang ons leerende van de zich in verschillende toestanden bevindende
zielen, steeds meer en meer opgaande naar hooger licht en leven. Ook openbaarde zich een
liefhebbende moeder, wakende over h aar kinderen; dan weer een dokter, die ons menigmaal
raadgevingen gaf om ons fysiek gezonder te maken, om ernstige ziekten te voorkomen en aan
wiens raadgevingen ik mijn gezondheid te danken heb".
Dat deze séances een voorbereiding tot Theosofie waren, moge blijken uit het volgende
morgengebed, op een der avonden gegeven: "Goddank, ik ben wederom ontwaakt, doch voor ik
mijn dagtaak ga beginnen, vraag ik U, Groote Meester, Gij, Die mijn hart kent, zet een
wacht voor mijn mond, oefen kracht op mij uit om dezen dag U ter eer te leven. Kelp mij,
Vader, ik gevoel mij zoo zwak; ik erken, dat de wereld mij trekt met haar macht, doch
Meester, als Gij mij Uw hulp wilt verleenen, zal ik sterk zijn tegen alles, ook in den
strijd tegen mij zelven. Amen". Tot zoover de heer de Lange, bij wien aan huis deze
séances gehouden werden.
Van die séances maakte juffrouw Stout aanteekeningen, waarom ze de "Secretaresse" van
mevrouw Meuleman werd genoemd.
Voordat mevrouw Meuleman kennis maakte met den heer Fricke, had ze een uittreksel uit
een brief gelezen, dien de heer Fricke aan Ds.Huet te Goes geschreven had, waarin stond,
dat hij te New-York materialisaties had bijgewoond en dat hij geesten had gezien, betast
en zelfs gesproken. Met zoo iemand wenschte mevrouw Meuleman kennis te maken. Op een
avond, sprekende over spiritisme, vertelde juffrouw Fokkens, die onderwijzeres was aan de
school van juffrouw Stout en bij mevrouw Meuleman in pension was, dat ze een oom te Am
sterdam had, die de wereld had rondgereisd om het spiritisme te onderzoeken en met veel
mediums in aanraking was geweest. Dien man wenschte mevrouw Meuleman te leeren kennen en
daarom verzocht ze mejuffrouw Fokkens dit aan haar oom te willen schrijven, wat deze
deed met het gevolg, dat de heer Fricke naar Vlaardingen kwam. Want als de heer Fricke
maar van een medium hoorde, ging hij er dadelijk op af. Zoo bezocht hij ook Johanna
Stout op haar school. Hij stelde direct in het Fröbelonderwijs veel belang. Als eigenaar
digheid moet ik vertellen, dat een tijd te voren met een kennis te Vlaardingen mevrouw
Meuleman en juffrouw Stout naar een waarzegster waren geweest, die aan juffrouw Stout
verteld had, dat een heer uit een warm ver land een grooten invloed op haar leven zou
uitoefenen. Maar ze geloofde het niet, omdat ze niemand uit een ver land kende.
In Augustus 1888 bracht mevrouw Meuleman haar eerste bezoek in Amsterdam aan den heer
en mevrouw Fricke, die pas uit Davos waren teruggekeerd en tijdelijk woonden in Hotel du
Passage te Amsterdam. Het was op dien eersten séance-avond, die in Amsterdam gehouden
werd, waarbij ook Ds.Huet tegenwoordig was, dat mijn eerste ontmoeting met mevrouw Meule
man plaats vond. N ooit zal ik dat oogenblik vergeten, waarop we elkander ontmoetten; wij
stonden tegenover elkaar als oude bekenden, neen, als vrienden, tusschen wie de vriend
schapsband, hoewel door den dood voor een tijdlang verbroken, opnieuw werd vastgesnoerd
en voortgezet. Die trouwe, lieve oogen zagen mij aan met een blik van herkenning en hoe
goed was mij dien avond in haar nabijheid te zijn. Ze kwam naar mij toe en zei: "Zoo,
oude vriend, we kennen elkaar al heel lang, kom maar naast mij zitten." Mijn blik was
voortdurend op haar gevestigd en als mijn oogen de hare ontmoetten, was het, alsof ze
in mij konden lezen, hoe gelukkig ik was met haar in kennis te zijn gekomen. Geen tijd
was noodig om ons nauw tot elkander aangetrokken te doen gevoelen en nu weet ik, dat
zij mij toen reeds herkend heeft uit vorige levens.
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wier woorden voor mij steeds als balsem waren, wanneer verdriet een wond had geslagen
in mijn hart, of wanneer ik in moeilijke oogenblikken hulp noodig had; wier woorden
zelfs liefderijk klonken, wanneer ze berispte; wier woorden steeds onder alles in het
dagelijksch leven woorden van liefde, wijsheid en kracht voor mij waren, woorden, die
tot zachtheid stamden, den geest ontwikkelden en sterkten. Met die vrouw mocht ik sedert
1888 mede-arbeiden en ik dank er mijn k arma voor, dat geluk deelachtig te zijn geworden.
Ik leerde haar dus kennen, toen ze nog in Vlaardingen woonde, waar ik tot mijn groote
vreugde haar nog een paar malen heb bezocht, haar in haar huishouding heb gezien on
zelfs een paar dagen in haar woning heb doorgebracht. Daar zag ik haar als een hartelijke, opgeruimde verschijning, haar eigen zorgen bedekkende en de zorgen van anderen
steeds deelende, gastvrij voor ieder, met een vriendelijk woord voor iedereen, denkend
aan allen met haar veelomvattenden geest. Gezegend zijn die enkele dagen, welke ik daar
mocht vertoeven.
In October 1888 betrokken de heer en mevrouw Fricke te Amsterdam een woning in het
Sarphatipark. In dit huis zijn geen séances gehouden omdat mevrouw Fricke voortdurend
ziek was. De séances hadden plaats bij een geestverwant, den heer Tegel, boekhandelaar
in da Jan Steenstraat. Mijn zuster begon er nu ook aan deel te nemen, Mevrouw Meuleman
kwam voor die séances geregeld naar Amsterdam, gewoonlijk vergezeld van Johanna Stout,
haar secretaresse.
In Vlaardingen had mevrouw Meuleman zich zeer spoedig ontwikkeld tot wat men gewoon
lijk een medium noemt, eerst schrijvend, daarna sprekend en kort daarna werd zij zelfs
reeds bekend als een genezend medium van groote kracht. Het waren heilige uren voor ons,
wanneer zij in trance-toestand zooveel woorden van wijsheid tot ons sprak.
Wij vormden ook te Amsterdam een kleinen kring van ernstige onderzoekers en nooit viel
bij ons iets voor, dat ook maar eeniger mate aan bedrog deed denken. Mevrouw Meuleman
sprak toen nog steeds in trance-toestand. Mejuffrouw Stout noteerde alles en bij haar
afwezigheid maakte ik de aanteekeningen en wanneer mevrouw Meuleman daarna het gespro
kene werd voorgelzen, herinnerde zij zich veel daarvan.
In dit jaar werd het mij duidelijk, wat die moeilijke keuze was, waarvoor ik gesteld
zou worden. Ik had een mooie betrekking in een groothandel in koffie. Ik besloot die
betrekking vaarwel te zeggen, omdat ik niet geschikt was voor den handel. Mijn nieuwe
werk zou me, geloofde ik, innerlijk wel gewezen worden. Dit besluit deelde ik mijn zus
ter mede, die, hoewel ze ervan schrok, het me niet tegenmaakte en met mij wilde vertrou
wen, dat het goed zou gaan. Dit besluit was het, waarvoor ze zoo angstig was geweest
en waarom ze eerst niet aan de séances had willen deelnemen. Maar uit liefde voor mij
gedreven, stemde ze toe. Ik nam dus ontslag, meenende, dat ik wellicht als medium, het
zij genezend of op andere wijze, nuttig kon zijn. Dat dit besluit heel wat stof opwaaide
bij mijn familie verwonderde mij niet, want mijn patroon v/as afkomstig uit mijn geboor
teplaats en had het nieuws spoedig daarheen overgebracht. Mijn zuster heeft heel wat aan
vallen voor mij afgebeten en me daarmede de moeilijkheden verlicht. Moeder had een erfe
nis gekregen van een oudoom, dus we zaten er lang niet slecht voor; maar wanneer ik
niets verdiende, zou de toekomst er niet rooskleurig uitzien. Doch ook dat werd geregeld.
Mr.Fricke was intusschen verhuisd, nu naar de Jan Steenstraat 135, thans Sarphatipark
en nam een huishoudster, daar zijn vrouw te zwak was. Mijn zuster en ik huurden een huis
aan de Ceintuurbaan 264, ook thans Sarphatipark, zoodat we schuin tegenover elkaar kwa
men te wonen en elkaar dikwijls opzochten.
Toen mevrouw Meuleman weer eens uit Vlaardingen overkwam, raadde zij in trance den
heer Fricke aan, mij als zijn particuliere secretaris aan te stellen. Dien raad volgde
hij op, zoodat ik weer salaris ontving.
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geen begrip hadden. De heer Fricke wilde, dat mevrouw Meuleman in Amsterdam kwam wonen.
W at er zou gebeuren, wist hij niet, evenmin als ik wist, waarom ik ontslag uit mijn be
trekking genomen had.
Er werd overeengekomen, dat mevrouw Meuleman nu en dan naar Amsterdam zou komen met
haar secretaresse. Meestal ging mevrouw Meuleman met juffrouw Stout na de séance ’s
avonds naar Vlaardingen terug. De reis ging dan per trein van Amsterdam naar Schiedam
en vandaar per bus naar Vlaardingen. Het gebeurde ook wel, dat mevrouw Meuleman bij mijn
zuster en mij bleef logeeren. Steeds werd mevrouw Meuleman door mijn zuster, die niet
voor haar voelde, wat ik voor mevrouw Meuleman voelde, met groote liefde en zorg ontvangen
en behandeld. Bij zoo'n gelegenheid zei mevrouw Meuleman eens tegen mijn zuster: "Jij
bent ook een der onzen."
Zooals gezegd is, de heer Fricke had mevrouw Meuleman graag in Amsterdam, omdat zij
een medium was met zeer groote gaven. Maar mevrouw Meuleman voelde hier niet voor, omdat
ze niet afhankelijk wilde zijn van een rijk man. Want juffrouw Stout had gezegd, dat de
heer Fricke alle kosten zou dragen. Over dat komen naar Amsterdam ontstond een drukke
correspondentie tussen mejuffrouw Stout en mij. We moesten trachten mevrouw Meuleman
tot andere inzichten te brengen. Nu kwam juffrouw Stout dagelijks bij mevrouw Meuleman.
Zoo gebeurde het eens, toen mevrouw Meuleman op zolder bezig was met de wasch en juf
frouw Stout haar daar opzocht, dat mevrouw Meuleman plotseling met een stuk waschgoed
in beide handen in trance kwam en zei: "Denk eraan, de grond, waarop ge staat, is
heilige grond." In die oogenblikken nam juffrouw Stout de gelegenheid waar, om met
mevrouw Meuleman, "in trance" zijnde, dus sprekende met dat, wat door haar sprak en dat,
naar mijn bescheiden meening, haar Hooger Zelf zal geweest zijn, hoewel ook andere in
vloeden of wezens haar overschaduwd kunnen hebben, over te halen om Vlaardingen te ver
laten en naar Amsterdam te verhuizen.
Door de correspondentie tusschen juffrouw Stout en mij werden dus de boodschappen of
wenschen van den heer Fricke aan mevrouw Meuleman altijd, terwijl zij "in trance" was,
overgebracht. In normalen toestand wilde haar persoonlijkheid er niets van weten, maar
juffrouw Stout begreep langzamerhand, dat het Hooger Zelf van mevrouw Meuleman moest
beslissen over haar persoonlijkheid. Dit had toen dan ook plotseling plaats: mevrouw
Meuleman gaf in trance te kennen, dat ze besloten had het verzoek van den heer Fricke
in te willigen. Ze wist niet, wat ze in trance zeide, m aar ze geloofde juffrouw Stout
onvoorwaardelijk en toen deze zei, dat ze in den geest besloten had, was alles in orde.
Het was een heel besluit en er waren heel wat bezwaren te overwinnen. Een drukke cor
respondentie begon tusschen juffrouw Stout en mij; ik ontving de opdrachten, die haar
werden gegeven, In overleg met den heer Fricke werd besloten den heer Meuleman in Am
sterdam een eigen zaak te laten beginnen. Er moest een huis gehuurd worden en gemeubi
leerd. Het "medium" (zoo werd mevrouw Meuleman steeds in de brieven genoemd) zou komen
om met den heer Fricke huizen te gaan zien. Met een rijtuig reden ze rond en in de
Westerdokstraat 3, waar huizen in aanbouw waren, liet mevrouw Meuleman, die in trance
was, stilhouden. Dat huis werd gehuurd.
Als we de kleine dingen willen opmerken, dan is het weer opvallend, dat deze buurt ge
kozen werd, hoewel ze niet mooi was. Maar daartegenover was een houten trapje, dat voer
de naar het hulpstation van de Hollandsche Spoor en gedurende het jaar, dat mevrouw M eu
leman daar heeft gewoond, kreeg ze dagelijks bezoek van menschen, die buiten de stad
woonden. O f ze moest zelf veel op reis, zoodat dit een geschikte plek was voor haar.
Toen het huis klaar was, werd het door den heer Fricke, in overleg met mevrouw Meuleman,
die van mooi en degelijk hield, gemeubileerd, waarvoor de heer Fricke zijn geld in
Zuid-Afrika losmaakte.
Maar ook voor den heer Meuleman moest gezorgd worden. Het beste was, dat hij een eigen
zaak kreeg. Ik ontving opdracht een huis te koopen, dat door mevrouw Meuleman was aan-
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gewezen en dat geschikt was voor een slijperij van diamantschijven. Maar ik maakte er niet
terstond werk van. Er kwam een telegram uit Vlaardingen, waarom ik het nog niet had
gekocht: de Grooten wisten dat in de onzichtbare gebieden. Ik er dus direct op af, maar
moest 1000 gulden meer betalen. Dat kwam door mijn uitstel; voor mij een les om voortaan
opdrachten direct uit te voeren.
De heer Meuleman bestelde zelf de machines, die hij noodig had en na een kleine ver
bouwing kon hij zijn fabriek beginnen nog voor zijn vrouw naar Amsterdam was gekomen.
Daardoor kwam hij eenige maanden bij mij en mijn zuster in huis. Ik wil even hierbij
voegen, dat ik natuurlijk alles deed in overleg met den heer Fricke, die alles steeds
goed vond, als het "van Boven" kwam, al begreep hij het soms niet. Dit was in het laatst
van 1 8 8 8 .
De Eedgenooten.
Op den achtsten Maart 1889 overleed mevrouw Fricke, echtgenoote van den heer W.B .Fric
ke, wonende Jan Steenstraat 135, Amsterdam.
Op Dinsdag den twaalfden Maart had haar begrafenis plaats op het kerkhof Zorgvliet
aan den Amstel. Mevrouw Meuleman, die nog in Vlaardingen woonde, maar bij mijn zuster
en mij gelogeerd was, voelde zich gedrongen de begrafenis bij te wonen. Maar omdat de
familie niets van ons, spiritisten, moest hebben, sloten wij, (mevrouw Meuleman, mijn
zuster en ik) in een rijtuig met twee paarden ons bij den stoet van het sterfhuis aan.
Den 15den Maart nam mevrouw Meuleman haar intrek in de nieuwe woning Westerdokstraat
3. Den zestienden, Zaterdag, kwam juffrouw Stout uit Vlaardingen den eersten Zondag in
Amsterdam doorbrengen, Deze had den vorigen dag geschreven, dat zij door het medium
(mevrouw Meuleman, die naar Vlaardingen was teruggekeerd na de begrafenis om afscheid
te nemen) de boodschap had ontvangen uit de geestenwereld, dat wij, mevrouw Meuleman,
de heer W.B .Fricke, juffrouw Stout en ik, Zaterdagavond te zes uur precies moesten af
rijden met dezelfde paarden on denzelfden koetsier - wat geschied is - behalve hetzelfde
rijtuig, hoewel het bij den stalhouder door mij was opgegeven.
Zeer spoedig viel het medium in trance, deed haar handschoenen uit, liet den heer
Fricke van plaats verwisselen, zoodat ik tegenover haar kwam te zitten en de heer Fricke
naast mij ter rechterzijde; nam daarop onze handen, de rechter, in de volgorde van der
heer Fricke, van mij en juffrouw Stout, sloot de hare er boven op en hield ze eenige
oogenblikken zoo; verbrak ze daarna, legde den vinger op haar mond als teeken voor ons
om nog niet met haar daarover te spreken, deed de handschoenen weer aan, wikkelde zich
in haar mantel en ontwaakte daarna, zonder iets te bemerken.
Kort daarop kwam zij weder in trance en bewerkte zichzelf, opende telkens haar oogen
en zei dicht bij het kerkhof tot juffrouw Stout, dat haar geest reeds vooruit was en
zij in trance zou blijven en juffrouw Stout goed voor haar moest zorgen. Deze geleidde
haar uit het rijtuig, nam haar onder den arm en zij gingen samen vooruit; de heer Fricke
en ik volgden. Haar houding was majestueus; de oogen waren geopend; de gang fier als die
van een priester.
Er heerschte een plechtige stilte !
Dicht bij het graf liet zij juffrouw Stout los en nam de heer Fricke onder den arm.
Bij het graf stond zij stil, sloeg de oogen ten hemel en scheen een kort gebed te doen.
Wat gesproken en geschied is, staat hier opgeteekend, naar hetgeen wij in ons hart
hebben meegenomen.
"Onze handen werden weder in dezelfde volgorde op elkander gelegd en er werd bij het
"graf van mevrouw Fricke gezworen voor den troon van God, dat wij (juffrouw Stout en ik)
"hen (mevrouw Meuleman en den heer Fricke) zouden verdedigen wars van alle wereldsche
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"voor God."
Zij, (mevrouw Meuleman en de heer Fricke) zouden alles doen met geloof, liefde, geduld,
doop en trachten die te verspreiden. Wij beloven dit bij het graf van haar, wier echt
vriend hier staat.
"DE EEDGENOOTEN" daar staan zij. Zweert bij uzelven voor den troon van God. Het is ge
hoord, William Fricke, het is gehoord, Henri Wierts van Coehoorn en Johanna Stout; nog
eenmaal hebt gij dien eed afgelegd (in vorige levens). Zij, aan wier voet van het graf
wij hier staan, heeft uwen eed opgedragen voor den troon van God. De Pelgrimstocht is
geëindigd, het leven in dit tranendal vangt aan, dat God ook voor een vreugdedal voor
u zal maken. "Ik zie u" (sprak de geest) met mijn oogen; zij, "het "medium") staat daar
(hij wees achter zich). Zij heeft alles gehoord en gezien en zij zal het u mededeelen.
In het rijtuig zal ik haar doen ontwaken."
In het rijtuig ontwaakte zij en herinnerde zich, hoe zij ons had gezien en alles had
gehoord; hoe zij had geschreid en hoe zij voor zich iemand had gezien, die zij niet
herkende (haar eigen omhulsel).
Diep getroffen gingen wij op aanraden van den geestelijken Docter bij de heer Fricke
theedrinken, waar wij nog een rustig en heerlijk uurtje doorbrachten.
Amsterdam, Zondag 17 Maart 1889.

H .P.A.Wierts van Coehoorn
Joh.Stoute
W.B. Fricke

16 Maart 1 8 8 9 (Aan huis bij den heer Fricke)
Naar aanleiding van een gesprek over de doornen en de rozen viel het medium in trance
en sprak:
"Gelukkig hij, die begrijpt, dat hij trachten moet de doornen weg te nemen. Kent ge groo"ter genoegen dan een uur rustig bij elkander te zijn tot het wisselen van gedachten,
"elkander van aangezicht tot aangezicht te zien, terwijl het rustig en kalm om u heen
"is ? Doch niet immer kan zulks zoo rustig en kalm geschieden; zelfs de sterkste boomen
"worden geschud door de stormen des levens; doch juist die stormen geven nieuwen wasdom
"aan den boom. En gij, die ik nimmer onder ulieden anders dan de "EEDGENOOTEN " zal noe"men, geniet van deze rust, want ook uw leven zal niet zoo kalm voorbijgaan. Gij zult
door de stormen des levens geslingerd en gebeukt worden en er niet vrij van blijven.
"Doch bedenkt, dat den boom juist die stormen ten zegen zijn, daar de sappen meer
"doorvloeien en dus nieuwe krachten geven. Wat zou het vreemd lijken voor de meeste
"aardbewoners, als ze u van no.3 af gevolg waren. Ze zouden zeker denken, dut gij
"een plezierrit gingt maken. N iemand zou vermoeden, waarheen die tocht ging. De
"natuur bracht reeds haar sluier over het aardrijk; men zou dus zeker niet denken,
"dat deze tocht naar de laatste rustplaats van het vleesch ging en toch, het was
"een bedevaart, niet waar. Teeken ze op in uw archieven, want er zullen dagen komen,
"waarin ge behoefte hebt de vier handen ineen te slaan. Ja, niet om niet is deze
"gelofte door u afgelegd. Nog dikwijls zult gij het medium treurig en bedroefd vin"den, al lijkt het u niet zoo toe. Zij zal gegeeseld en gebrandmerkt worden door
"de wereld, doch dan zult gij haar nabij zijn met zooveel liefde, dat het de strie"men verzacht, dat zij in uw liefde herleven zal. God, Die den mensch geschapen
"heeft naar Zijn beeld, wat is die mensch afgedwaald’Gods geest in den mensch, wij
"zoeken er soms vergeefs naar: het is alles voor het vleesch. Doch Godlof ook, dat
"er nog zoovelen zijn, die in den geest willen strijden om het goede te verspreiden
"en om leugen en laster den kop in te drukken. Ik bid u, bidt, ja bidt om kracht om
"uw eed gestand te doen. Amen."
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Daarna kwam Dr.N. "En gij vriend" (tegen den heer Fricke), "blijf zoo meteen rustig
te huis om te overdenken datgene, wat u vandaag toegevoegd is en ga morgen met onzen
jongen vriend (Wierts van Coehoorn) een wandeling maken en het is zeker aangenaam met
dezen geestverwant en vriend en broeder een wandeling te maken. En gij, lieve zuster,
het is ons zeer welkom, dat gij het medium den eersten Zondag in haar woning gezelschap
zult houden. Ziet, gij wist van dit alles reeds voor maanden, doch kon het niet omvat
ten; het zal voor U een bewijs zijn, dat hetgeen beloofd is, niet vergeten wordt. Ik
weet het, gij zijt geloovig, doch de angst, het medium lang te moeten missen, maakt U
soms wankelend in het geloof. Doch ik geef u nogmaals de verzekering, dat gij niet ge
scheiden zult zijn. En nu wij toch onder eedgenooten zijn, wensch ik (tegen de heer
Fricke), dat ge morgen mijn raad opvolgt. Morgen gaat gij, na met onzen jongen vriend
een wandeling gemaakt te hebben, uw bloedverwanten opzoeken. Snijd ze niet van uw pad,
reik ze de hand, wees niet scherp, doch geef met liefde uw aanmaning en vermaning.
Zwijg, waar gij zwijgen moet, doch waar gij de eer van God moet verkondigen, daar niet
zwijgen, maar spreken. En nu zullen w ij het medium met rust laten, dan kan zij haar
zaken afdoen. Morgen is zij den ganschen dag vrij, doch onder het vrij-zijn behoort,
dat het haar een genot zal zijn, dat gij morgenavond minstens een paar uur bij haar
doorbrengt. Ik heb gezegd."

15 Maart nam mevrouw Meuleman haar intrek in het nieuwe huis W esterdokstraat 3 te
Amsterdam. De séances werden nog in het huis van den heer Tegel gehouden. Toch heeft
zich in het huis aan de W esterdokstraat heel wat afgespeeld. Hoevelen heb ik daar zien
komen geestelijk krank, die door haar kracht geholpen werden. Zoo kwam er eens een be
zetene bij haar, die hulp kwam zoeken. Deze zei tegen haar:" I k zal je spuwen." Ze
nam zijn beide handen in de hare, keek hem aan en de kracht, die door haar kwam, kal
meerde hem en maakte hem vrij.
Tot een ander zei ze:"Vriend, je hebt nu al enkele levens achtereen zelfmoord ge
pleegd en nu loop je weer met die gedachten rond. Maar je hebt nu de kans er af te
komen, dus wees sterk; ik zal trachten je te helpen, maar werk dan zelf ook mee." Hij
kwam haar dikwijls opzoeken en is ar af gekomen.
Ze beroemde zich er nooit op, dat zij het was, dia genas, maar dat het "de kracht
Gods" was, die door haar kwam.
Behalve genezend medium was ze ook huisvrouw en zorgde voor haar man. Dikwijls was
ik ’s morgens vroeg al bij haar, hielp haar het plaatsje achter schrabben, kachels aan
maken, bloemen water geven en met andere huiselijke bezigheden. Voor alles was ze, o
zoo dankbaar: ze voelde zoo fijn.
Op een ochtend zat ik stil bij haar, terwijl ze zat te schrijven. Plotseling keerde
ze zich om, sloot de oogen en zei tegen me: "Je moet eens informeeren naar die oude
meid van je familie." Toen ging ze weer voort met schrijven. Thuiskomende vertelde ik
dit aan mijn zuster Corrie, die zei: "He, dat is opmerkelijk, ik heb juist vanmorgen
naar die meid geschreven, want ze zit in groote zorgen." Mevrouw Meuleman en de heer
Fricke hebben die oude dienstbode in Arnhem toen samen opgezocht en haar financieel
geholpen. W ant mevrouw Meuleman zorgde steeds voor anderen en dacht nooit aan zichzelf.
Ze was de meest onzelfzuchtige vrouw, die ik gekend heb. Ze was vriendelijk voor ieder
een, had voor ieder een hartelijk woord, kon zich in ieders toestand indenken. Ze was
een troost en steun voor allen. Ze kon zich in ieders moeilijkheden verplaatsen. Lief
de straalde uit haar gehele wezen, uit haar vroolijke lach, uit haar warmen handdruk.
Ze was dankbaar voor alles, wat men voor haar deed. Haar wensch was mij een bevel. Op
een keer kwam ze wol tekort en vroeg mij om dit in een der winkels te willen halen.
Van 's morgens tien tot 's middags half vier heb ik in de sneeuw alle winkels afgesjouwd tot ik eindelijk slaagde in een der magazijnen op het Damrak, waar de gewensch-
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te kleur voorradig was. En haar groote dankbaarheid is niet te beschrijven.
Voor de armen en eenvoudigen van geest was zij een hulpvaardige engel, tot wie men
zonder vrees om raad of troost mocht gaan; doch voor de gegoeden onder haar medeburgers
was zij een raadsel, want tot hun verwondering gevoelde mevrouw Meuleman zich nimmer
minderwaardig van die op hun rang of geld zoo trotsche lieden; integendeel, waar zij
ook kwam in de wereld, nam zij met koninklijke waardigheid haar plaats op de eerste
rangen in en lette niet op de verbazing van anderen.
In de Westerdokstraat was ze heel iets anders dan de andere bewoners in de buurt. De
buren pratten over de vele bezoekers, die er kwamen. Toen dit ter oore kwam van mijn
oude buren aan het Barentzplein, zei mijn buurman: "0, als mevrouw Meuleman er bij is,
hoef je er geen kwaad van te denken."
De familie van mevrouw Meuleman begreep maar niet, waarom ze naar Amsterdam was ver
huisd, wat ze daar deed, waarom ze zooveel bezoekers ontving en waarom ze zoo dikwijls
op reis ging. Toen zij haar ernaar vroegen, gaf ze ten antwoord: "Ik reis in diamanten",
daarmee doelende op haar geestelijke gaven.
Een voorval, oogenschijnlijk klein en toch groot, om te doen zien, hoe alles van te
voren wordt gereedgemaakt. Op zekeren dag zegt mevrouw Meuleman tegen me:" Coehoorn,
wil jij eens gaan naar de Tolstraat, Amsteldijk ?
Daar staat een
loods van de beeldhouwers Van den Bossche en Crefeld. Wil eens gaan vragen, wanneer
ik kan komen om mijn hand te laten boetseeren; ik wil die aan mister Fricke cadeau ge
ven. Maar niets vertellen; het is een verrassing."
Die loods stond op het terrein,
waar nu de Tempel staat. De hand werd gemaakt en thuis bezorgd bij mevrouw Meuleman.
De rekening kwam en ik betaalde. Aan het eind der maand gaf ik den heer Fricke de be
taalde quitanties ter controleering, die daarna aan mevrouw Meuleman werden gegeven,
daar zij niet het gevoel moest hebben, dat ze van een ander afhankelijk was. Toen de
heer Fricke de quitanties nakeek, zei hij:" Maar Coehoorn, ik heb toch geen hond voor
mevrouw Meuleman gekocht ?" "N een, maar het is de rekening van de hand." "En kost die
25 gulden ?" Hij vond het wel wat duur, maar later zou hij ze voor geen geld hebben
willen missen. Velen van u zullen die hand gezien hebben op de tentoonstelling in de
Tolstraat, georganiseerd bij het 40-jarig bestaan der Theosofische Vereeniging. Vóór
vader Fricke naar Adyar, Indië en Afrika ging stond ze op zijn kleine zitkamer-boven,
op Amsteldijk 76. Hij gaf ze mij, toen hij op reis ging, ter bewaring. En thans is ze
op het Hoofdkwartier. Die hand, in 1889 geboetseerd in een loods die op het terrein
stond, waar nu de Tempel en andere gebouwen staan, is een symbool geweest door de Groo
ten gebezigd om de aandacht op dien grond te vestigen, toen de eigenaar, de heer Stark,
hem te koop aanbood.
Zooals reeds gezegd, werden de séances, na de vestiging van mevrouw Meuleman te Am
sterdam, nog steeds gehouden aan huis van den heer Tegel, Chasséstraat, later ook Sar
phatipark, vlak bij den heer Fricke. Het waren heerlijke en leerrijke avonden. Er werd
begonnen met gebed, gezang en een toespraak van mevrouw Meuleman. Van deze séances wer
den steeds aanteekeningen gemaakt in schriften door juffrouw Stout of mij. De heele
stapel hiervan is nog in mijn bezit. Van de andere zijde werden toegelaten ongelukkigen,
voor wie gebeden werd. Anderen deelden mee, hoe zij in het aardsche leven waren tekort
geschoten. Mevrouw Meuleman hielp ook daar de zieken van geest en door haar werd aan de
genen uit onzen kring, die raad noodig hadden, deze gegeven. Zij voerde ons in gedachten
op tot de ijlere gebieden, vertelde ons, hoe daar kinderen speelden, hoe feesten als
Paschen, Pinksteren, Kerstmis werden gevierd, hoe Allerheiligen en Allerzielen ook daar
herdacht werden. Een paar maal gebruikten w ij in intiemen kring het Avondmaal, dat door
een overleden R.K.priester, terwijl mevrouw Meuleman in trance was, werd geleid. Mevrouw
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had. Maar juffrouw Stout of ik, die all9S noteerden, lazen het haar voor. Mevrouw
Meuleman ging vaak ongaarne naar de bijeenkomsten, maar ze zei, dat een andere wil dan
de hare er haar heen dreef. Toen ze zich weer eens op een séance hierover beklaagde,
sprak een geest door haar tot den kring: "Ziet, ook het medium ontwikkelt bij den dag
zoo goed al3 gijlieden en wel degelijk kan ik de klacht begrijpen. Ziet, het medium is
een werktuig, wal hem of haar, die daarvan doordrongen is en zich niet verheft boven
anderen. Ieder mensch heeft in zich een sprankje van Gods Geest. Zoo ook het medium en
hoe reiner het medium leeft en hoe meer ze omgaat met geestverwanten, hoemeer ze zal
kunnen zijn voor anderen. Dat is de Zon van het medium."
Ook een priester kwam dikwijls door mevrouw Meuleman, die eens sprak:" En nu, ge
wilt mijn naam weten ? Welnu, ik was een priester, die hel en verdoemenis preekte.
Ziet, ik ben gelouterd, gelouterd door de liefde. Ik diende Loyola en hoewel mijn
Opperheer God was, was Loyola meer mijn God. Maar ziet, ik heb verkeerd begrepen, wat
Loyola wilde en met mij begrepen dat nog duizenden verkeerd. Maar door de liefde,welke
ik had voor mijn God, moest ik ondervinden, wat eens Paulus ondervond; dat het hard was
de verzenen tegen de prikkels te slaan. Welnu, ik was R..
"
.
In het voorjaar van 1890 verhuisde mevrouw Meuleman van de Westerdokstraat naar de
Jan Steenstraat 111.
Op 27 Maart 1891 werd op Goeden Vrijdag daar ten huize van mevrouw Meuleman een
séance gehouden, waarbij de Spiritistendag herdacht werd, die valt op den 27sten van
iedere maand. Zoo kreeg onze kleine groep dikwijls in intiemen kring persoonlijke
leering van mevrouw Meuleman.
Het Eedgenootschap, den l6den Maart 1889 des avonds bij het graf van mevrouw
W .B .Fricke-Moore voor den troon van God plechtig door de onzichtbare geestverwanten ge
sloten, is den 17den Maart 1890 op even plechtige wijze herdacht en hernieuwd. Daar
door de onzichtbare vrienden den wensch te kennen was gegeven, dat zij met ons naar
het graf wilden gaan, reden wij, mevrouw Meuleman-van Ginkel, de heer W .B .Fricke, me
juffrouw Johanna Stout en ik, den 17den Maart des avonds te zes uur van het huis van
den heer Fricke, Jan Steenstraat 135, naar de begraafplaats Zorgvliet. Waren wij het
vorige jaar door het gure weer nog omgeven en onder den indruk van de laatste aanval
len van den winter, nu ademden wij reeds een lentegeur in en werden daardoor heerlijk
aangedaan. Reeds dat alleen stemde ons ernstig bij hetgeen wij gevoelden, dat zou
plaats hebben, Nog meer werkte daartoe mede, aan de eene zijde het gezicht van den
kalmen waterspiegel van den Amstel en aan den andere kant over het land het ondergaan
der zon. Langzaam zagen wij dien gloeienden bol achter den horizon verdwijnen en vin
gen als het ware zijn laatste stralen op. Onder dat heerlijke gezicht geraakte mevrouw
Meuleman in trance en de oogen geopend, staarde zij op dat indrukwekkende schouwspel.
Aan het kerkhof gekomen, stapte zij zonder een woord te spreken uit en ging langzaam
naast den heer Fricke de begraafplaats op tot zij, bij een der paden gekomen, dezen
haar arm reikte. Bij het graf gekomen, stond zij stil en na een oogenblik van plechtig
stilzwijgen, waarbij niets gehoord werd dan het gekwinkeleer der vogels, sprak zij:
"Geeft elkander de hand !"
"Opperheer, hier staan zij. Hebt Gij iets te vergeven, zijn zij in iets tekort gescho
"ten ? Wilt Gij hun het vertrouwen weder schenken voor het volgend jaar ? Dit men
"schenpaar zal door hun natuurgenooten vermorzeld worden tot murw, terwijl zij alles
"doen om hun natuurgenooten te vertroosten en te verkwikken, want zij willen alleen
"U dienen ! Zij alleen weten, welk offer zij brengen ter verheerlijking van U. Als de
"laatste stralen van hun zon zullen zijn ondergegaan, dan zal er toch een lichtstreep
"achterblijven. Het vogelenheir bekrachtigt den lof van Uwe kracht. En hiermede is
"mijn taak volbracht, Almachtig Opperheer !"
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Hierna ontwaakte zij, herinnerde zich zichzelf met ons gezien te hebben en gedeelte
lijk te hebben gehoord, wat gesproken was.
Diep onder den indruk van wat daar was geschied, van wat in die weinige woorden was
uitgesproken en erin lag opgesloten, keerden we naar huis terug, waar we nog wat samen
bleven bij den heer Fricke.
Zoo is dan het eedgenootschap hernieuwd. God geve het menschenpaar kracht om de taak,
hun opgelegd, naar Zijn wil en tot Zijn eer te volbrengen. Hij sterke de Eedgenooten
om den eed getrouw tot het einde toe, hen terzijde te staan.
Amsterdam, 19 Maart 1890
W.B. Fricke, J.Stout, W .van Coehoorn.
En zeker is dit Eedgenootschap niet overbodig geweest, want al is het niet in het
openbaar bekend geworden, toch hebben juffrouw Stout en ik verscheidene malen de aanval
len der wereld, die mevrouw Meuleman en de heer Fricke te verduren hadden, afgeslagen.
Twee eenvoudige menschen als mevrouw Meuleman en de heer Fricke, die optraden in een
materialistische maatschappij om daar een geestelijke strooming in te brengen, het was
niet anders te verwachten, dan dat ze in openbare vergaderingen werden aangevallen.
Maar behalve dat, hadden ook stille aanvallen plaats, 'waarvan ik persoonlijk verschei
dene heb kunnen afslaan en hun daardoor smart heb bespaard.
Aangezien ik in het Hoofdkwartier de post 's morgens ontving, heb ik verscheidene be
leedigende geschriften in ontvangst kunnen nemen en vernietigen, zoodat zij ze niet in
handen kregen; geschriften, waaronder open briefkaarten, waarin met laster en leugen
op de meest inferieure wijze die twee menschen werden aangevallen, welke ik volgens
mijn geweten heb achtergehouden, zoodat zij ze nooit gezien hebben.
In het najaar van 1890 hoorden we iets over Theosofie en als ik me niet vergis, was
dit naar aanleiding van Dr.L.L. Plantenga, Officier van Gezondheid, tevens magnetiseur
en bekend met mejuffrouw Haanstra, magnitiseuse, zuster van den heer Haanstra, Direc
teur der Leidsche Kweekschool, waaraan mejuffrouw Hardenberg, de reeds genoemde vrien
din van mevrouw Meuleman, aan het hoofd stond der Fröbelafdeling.
Van Dr. Plantenga hadden we de twee eerste jaargangen van het tijdschrift "Het Roze
kruis", Geheime Wetenschap (Magnetisme, Leer der Symbolen, Theosophie, enz.) onder
redactie van Dr.L.L.Plantenga, Gep.Officier van Gezondheid 1ste klasse en Magnetiseur,
gekregen.
Het Spiritisme had ons reeds de leer van Reïncarnatie duidelijk gemaakt. Ons bleek
later, dat de spiritistische séances voorbereidingen waren geweest voor Theosophie.
De heer Fricke zat intusschen niet stil. Hij schreef naar het Hoofdkwartier der
Europeesche Afdeeling van de Theosofische Vereeniging te Londen en ontving van den heer
G.R.S.Mead , secretaris van de Europeesche Afdeeling bericht, dat we ons konden wenden
tot mevrouw de Neufville te Amsterdam. Deze was 9 October 1890 te Engeland lid gewor
den. Een vriendin van deze was mejuffrouw Immerzeel, wier lidmaatschap dateert van
23 October 1890.
Zoo waren de zeven personen, noodig voor het oprichten van een Theosofische Loge,
aanwezig, n.l.:
1. Mevrouw de N eufville
2. Mejuffrouw Immerzeel
3. Mevrouw P .C.Meuleman-van Ginkel
4. De heer W.B .Fricke
5. De heer H.P.A.Wierts van Coehoorn
6. Mejuffrouw Johanna Stout
7. Mevrouw A .S.O .Breen, geb.Toe Laer
Enkele Belgen waren reeds lid van de Europeesche Afdeeling, wier zetel te Londen ge
vestigd was, 0 . a. de heer Opperman Claeszens, die zich bij ons aansloten. Besloten werd
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fische Vereeniging, die we ontvingen op 21 Februari 1891.
Zoo stonden we dus in verbinding met en behoorden tot de Europeesche Afdeeling in
Londen, in wier Hoofdkwartier mevrouw Blavatsky woonde. Onze diploma's zijn geteekend
door H.P.Blavatsky en G.R.S . Mead.
Eenigen tijd later, toen er in België enkele leden waren bijeengekomen, werd ook
door hen een Bul aangevraagd, zoodat wij hier den naam wijzigden in Nederlandsche
Theosofische Vereeniging. Dit was in 1892.
Toch bleven de Belgen trouw onze samenkomst bijwonen, zoodat de band bleef bestaan.
In "In Memoriam" schreef ik, dat mevrouw Meuleman gedurende twee jaren door het on
derzoek van het spiritisme gereed gemaakt werd voor haar later arbeiden in de Theoso
fische Vereeniging. In dien tijd sprak zij in trance-toestand en nog vers ligt mij in
het geheugen de laatste séance-avond, toen zij, die ons geleerd hadden, door haar mond
de woorden spraken:
"Zij gaat leeren, volgt met haar die lessen, waar zij meer wil weten van het hoe en
waarom en vanwaar; dit alles is ook uw belang en dan vindt gij allen mij terug om u de
hand te reiken in den naam van Christus; dan zullen we daar weder bijeenkomen. Ik heb
gezegd."
Zij, die haar hebben gevolgd, hebben de waarheid van die woorden gezien en ondervonden
en toen een tijd later het werk der Theosofische Vereeniging tot een zekere hoogte ge
stegen was, hoorden wij dezelfde stemmen en zagen dezelfde gezichtsveranderingen en
uitdrukkingen der oogen van mevrouw Meuleman, die wij op de séances in trance hadden
waargenomen; doch zij sprak nu niet meer in trance, maar was bewust van hetgeen zij zei
de en zoo eenvoudig was zij steeds, dat zij zelf verwonderd was, als zij de dingen had
gezegd.
Nooit liet zij er zich op voorstaan meer te wezen dan een medeleerling, doch bijna
iedereen gevoelde, welke kracht er van haar uitstraalde. Slechts in zeer intiemen
kring en aan een enkele, van wien zij zeker kon zijn, dat het niet algemeen bekend zou
worden, liet zij zich nu en dan wat duidelijker uit, waardoor iets meer van haar groot
heid en afkomst kon begrepen worden. Dikwijls hebben wij tot elkaar gezegd, dat we op
haar seances feitelijk niets dan Theosophie hebben gehoord, slechts in andere taal en
op andere wijze.
Die groote vrouw moest getrokken worden uit haar aardsche beslommeringen en dat kost
te moeite, daar haar persoonlijkheid er zich tegen verzette. Haar geest heeft echter
gezegevierd en zoo was zij langzamerhand van het spiritisme overgegaan tot Theosophie.
En de heer De Lange schrijft in "In Memoriam": "Eens, in een der eerste jaren, dat
ik lid van de Theosophische Vereeniging was, 'wandelde ik met mevrouw Meuleman aan het
strand te Oostvoorne. Het gesprek kwam op de vroegere séances en den oorsprong der
verschillende openbaringen daarop. Ik bracht die openbaringen in verband met een toen
dertijd gelezen stuk in "Het Rozekruis" over het kruis van Pythagoras en sprak de mee
ning uit, dat op de séances geen verschillende zielen zich hadden geopenbaard, m aar
steeds hetzelfde IK, wiens ervaringen uit verschillende incarnaties ons werden medege
deeld. Gij begrijpt het," was het antwoord, dat mij gegeven werd.
Ook schrijft de heer De Lange: "Noode volgde ik mijn leerares in de Theosofie. In de
eerste jaren voldeed de Theosofie mij niet volkomen, daar ik steeds vergelijkingen
maakte tusschen da Theosofische lezingen en onze vroegere spiritistische avonden. Toen
werd er voor ons gedacht, nu moesten we zelf de wegen leeren vinden om kennis te verza
melen, zelf moesten we leeren denken. Nu, terugziende , ben ik innig dankbaar haar gevolgd
te hebben en haar steeds getrouw gebleven te zijn."
De séances hadden dus opgehouden en er werd besloten bij mevrouw de Neufville samen
te komen, wat voor de eerste maal plaats vond op Zondag 25 April 1891, waar wij van
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nis met den cirkel en de punt, de bollen van A .tot G.,zoodat we al heel gauw erge knap
pe bollen werden.
Een toegewijd werkster vooral was ook mejuffrouw Immerzeel, die Theosofische geschrif
ten voor ons uit het Engelsch vertaalde en tusschen ons liet circuleeren, zoodat wij ze
konden overschrijven. We hebben in dien tijd heel wat gepend, want de meesten kenden
geen Engelsch en er was nog niets in het Hollandsch verschenen.
Al heel spoedig bezocht de heer Mead ons uit Engeland, die lezingen hield over Theo
sofie in het Engelsch, waarvan de inhoud vertaald werd. Hij was ons een groote steun.
Ook mevrouw Esther W indust uit Londen kwam ons helpen, vestigde zich te Amsterdam,
ging terstond aan den arbeid en is tot het heengaan van mevrouw Meuleman op 23 November
1902 haar trouwe verzorgster geweest.
Mevrouw Windust begon met een Lotusklasse met één leerling, Henri van Ginkel en met
een Engelschen cursus met één leerling, den schrijver van deze brochure. B ij haara
n
huis hadden we een debating-club, waar ieder onzer enkele minuten moest spreken over
wat hij wist van Theosofie.
Zoo werd er dus gewerkt en daar langzamerhand enkele leden er bij kwamen, werd de
leemte gevoeld van het aparte wonen, daar ten eerste het werk gezamenlijk van uit één
middelpunt kon gedaan worden en propaganda moest worden gemaakt en de leden een tehuis
moesten hebben, waar ze elkaar geregeld konden ontmoeten. Ook uit geldelijk oogpunt
was het noodig, om samen te gaan wonen.
Mejuffrouw Immerzeel was bereid daaraan mede te werken en aan haar offervaardigheid
is het te danken, dat het huis te Nieuwer Amstel, gelegen Amsteldijk 3 4 , later na de
annexatie bij Amsterdam geworden n o . 76, gekocht werd in 1892.
Zij kocht het perceel. De vier huishoudens werden opgebroken en zoo betrokken de heer
en mevrouw Meuleman, de heer Fricke, mevrouw de Neufville en mevrouw Esther Windust het
en vormden samen een gezin. Mejuffrouw Immerzeel bleef te Arnhem wonen, maar een kamer
werd steeds voor haar vrij gehouden.
In het laatst van 1890 was mejuffrouw Stout benoemd tot Hoofd der Fröbelschool van
de Wilhelmina Catharina School te A msterdam, die door den heer Fricke gesticht was en
in Mei 1890 geopend werd.
In Mei 1890 trok ik met mijn zuster Corrietje in de woning van de conciërge dier
school, terwijl een gedeelte der school was gereserveerd als woning voor mejuffrouw
Stout met haar moeder en grootmoeder.
In Augustus 1891 huwde ik met Johanna Stout; ik trok bij haar moeder in; haar groot
moeder was inmiddels overleden. Mijn zuster ging met een vriendin samen wonen.
Zooals ik reeds gezegd heb, bezocht de heer Fricke bij zijn eerste bezoek aan mevrouw
Meuleman te Vlaardingen, ook de Fröbelschool, waarvan Johanna Stout hoofd was. Dat on
derwijs trok hem bijzonder aan en terug in Amsterdam, tijdens een bezoek aan mevrouw
Meuleman, werd hem door haar in trance gevraagd, of hij genegen zou zijn een school te
stichten. Daar dat natuurlijk veel geld zou kosten, werd eerst besloten, dat Johanna
Stout en ik de groote paleizen op Heeren- en Keizersgracht, die leeg stonden, zouden
bezichtigen, om te zien, of een ervan geschikt was om er een Fröbelschool in te beginnen.
Dit beviel Johanna Stout natuurlijk niet, aangezien ze te Vlaardingen een volmaakte
Fröbelschool van de gemeente had gekregen. Toen werd besloten een circulaire aan alle
Spiritisten-Geestverwanten te zenden met het verzoek om een renteloos voorschot van 100
gulden voor het stichten van een Fröbelschool. De eenige, die hieraan gehoor gaf, was
mejuffrouw De Lange te Vlaardingen. Bij de eerste steenlegging is daarom op den hoek
steen, die geplaatst werd, gebeiteld: "Door een liefdehand geschonken." Toen geen der
huizen geschikt bleken, werd besloten een terrein te zoeken. Hiervoor gingen mevrouw
Meuleman, de heer Fricke en de architect Breman naar enkele openstaande terreinen en
gekomen op den grond, waar nu de Wilhelmina Catharinaschool staat, zei mevrouw Meuleman
in trance: "Hier is de plek, waar de school moet komen."
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werd gebouwd en in Mei 1890 geopend.
Op 30 April 1890, 's middags 12 uur, waren tezamen in de Bestuurskamer van de school:
mevrouw Meuleman, de heer Fricke, Johanna Stout en ik en sprak mevrouw Meuleman in
trance: "Een engel gaat rond om het gebouw te zegenen."
In intiemen kring heeft mevrouw Meuleman in trance de volgende woorden gesproken
betreffende de school:
"Wacht niet van menschen ’t heil der wereld af.
"Die school, gesticht door zooveel hooger machten
"E n toevertrouwd aan zulke goede krachten,
"Zal blijven staan."
Aan H.M.Koningin Emma werd een verzoekschrift gericht om de school te noemen;
"Prinses Wilhelmina School", welk verzoek werd geweigerd. Daarom werd besloten ze te
noemen: "W ilhelmina Catharina School", naar de respectievelijke moeders van den heer
Fricke en mevrouw Meuleman.
In Mei 1890 werd de school geopend. De Fröbelafdeling begon met twee leerlingen; in
den loop van den tijd kwamen er twee bij en telde bij dan aanvang van den nieuwen
cursus 11 leerlingen. De afdeeling Lager Onderwijs begon in Mei met één leerling; in
Juni kwamen er twee bij, terwijl met den nieuwen cursus zes leerlingen werden inge
schreven.
Welke toestanden er in dien tijd op Fröbelgebied bestonden, blijkt uit de brochure
van mejuffrouw Stout over de Amsterdamsche Bewaarscholen. De heer Toers, aangesteld
door het Gemeentebestuur, heeft ons vieren rondgeleid ter bestudeering van den toe
stand. Echter mag ik niet nalaten te vermelden, dat mevrouw E lise van Calcar in den
Haag reeds veel voor het Fröbelonderwijs had gedaan en ook Rotterdam daarin niet was
achtergebleven.
Al woonden we in de school, we kwamen natuurlijk dikwijls op het Hoofdkwartier,ook
moeder Stout, die eveneens lid der Theosofische Vereeniging was en woonden daar vele
lezingen bij. In dien tijd vroeg mevrouw Meuleman ons om eens per week 's avonds de
school beschikbaar te stellen voor kinderen uit de omgeving om hen een prettige avond
te bezorgen. Mijn vrouw en ik deden dit, vertelden de kinderen iets, boetseerden of
fröbelden met ze, speelden met ze in de speelzaal of ’s zomers in den tuin, of zongen
met ze, waarbij mijn zuster op de piano begeleidde. Wel kregen we hulp, toen het wat
druk liep: het aantal kinderen bedroeg over de 40. Mevrouw Meuleman kwam nu en dan
's Zondagsmorgens; we verzamelden de kinderen dan in de speelzaal. Er werd toen ook
gesproken over drankmisbruik on wreedheid jegens de dieren. Het werd echter zoo druk,
dat mijn vrouw en ik het moesten opgeven uit gebrek aan hulp van de leden. Later heeft
iets dergelijks plaats gehad op Amsteldijk 7 6 met kinderen van leden en belangstellen
den en daaruit, geloof ik, zijn de Lotusklassen ontstaan. Toch hebben die samenkomsten
in de school, waar 40 á 50 kinderen kwamen, iets achtergelaten. Jaren later ontving
ik een brief van een jongmensch, die schreef, dat hij dikwijls met dankbaarheid terug
dacht aan die avonden, waar hem van God was verteld en dat hij nu zoo gelukkig was in
een Christelijke Jongelingsvereeniging zijn tehuis te hebben gevonden.
Het Hoofdkwartier trok zeer de aandacht van het publiek en van de politie. Allerlei
praatjes gingen erover. Daarin woonden zulke rare menschen, daar werden geheime verga
deringen gehouden. Er werd niet veel goeds van gedacht en velen, die langs kwamen, za
gen naar het huis, wezen het elkander aan en dachten het hunne ervan. Maar toen we de
politie erover spraken en ze op de hoogte brachten, werd de publieke opinie beter en
hadden we volop welwillende hulp van de politie, wanneer dit noodig was. Toch vonden
we het raadzaam alle schijn te vermijden en als de dartele dienstmeisjes wat luidruch
tig waren en in het sousterrain stonden te dansen voor het open raam, was het voor onze
goede oude Bertha geen gemakkelijke taak om ze tot bedaren te brengen.
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Vereeniging onder redactie van mevrouw Neufville, mejuffrouw Immerzeel en mevrouw
0 ’Breen-geb.Toe Laer, opgericht. Deze laatste schreef onder den schuilnaam van Afra
(op de tijdschriften staat geen redactie vermeld). Mevrouw 0 ’Breen-Toe Laer was de
echtgenoote van den directeur van het Rijksmuseum. Zij leverde geregeld maandelijksche
bijdragen en zorgde met mejuffrouw Immerzeel voor vertalingen. Aan mevrouw O'Breen had
den we het te danken, dat er in "de Telegraaf", waarvan haar zwager hoofdredacteur was,
stukken over Theosofie werden opgenomen. Al spoedig werden er lezingen gehouden op Am
steldijk 76. Maar daar we behalve mevrouw De Neufville en mejuffrouw Immerzeel nog be
ginners waren, vertaalden deze laatsten vooral en ook de heer Fricke hoofdstukken uit
"Lucifer", het groote tijdschrift van mevrouw Blavatsky, uit Theosophical Siftings
Vahan, enz., en maakten daar lezingen van, die we hielden voor leden die er langzamer
hand bijgekomen waren en belangstellenden. Maar het was een bezwaar, dat steeds dezelf
de personen spraken en vandaar, dat op de oude werkrooster ook mijn naam als spreker
voorkwam. Spreken deed ik eigenlijk niet, maar schreef mijn lezingen op en soms schreef
ik ze over van anderen en daarmee ging ik ook op reis naar enkele plaatsen. Maar aange
zien ik te weinig bestudeerd was, liet ik het debat aan den heer Fricke over en nam ik
de bedankjes voor de mooie lezing in ontvangst. De heer Fricke had de boeken in het
Engelsch bestudeerd en in het Hollandsch vertaald en daaruit maakte ik mijn voordrachten.
Zooals het gewoonlijk gaat, waren er moeilijkheden in de Theosofische Vereeniging en
het was toen de geschiedenis met Judge, waarvan ge allen wel gehoord hebt. Die moeilijk
heden deelden zich ook aan onzen kleinen tak van het groote lichaam mede en het gevolg
was, dat mevrouw Neufville haar huis weer verkocht en mejuffrouw Immerzeel ons verliet.
Maar met hen ging ook de redactie van Theosophia heen. Wij wilden het tijdschrift graag
zelf voortzetten. Daartegen bestond bij hen geen bezwaar en de copie en wat er toe be
hoorde, werd ons ter hand gesteld. Maar wie moest optreden als redacteur ?
"Dat moet jij maar doen Coehoorn", zei mevrouw Meuleman. Wat kon ik anders doen dan ge
hoorzamen ! Kaar wensch was mij een bevel. Doch dat zat mij niet glad ! Een wetenschap
pelijke opleiding had ik gemist, van journalistiek en uitgeverij wist ik niets af.
Aanpakken was echter de boodschap en daarom begon ik tweemaal per week taalles te nemen
bij één der onderwijzers van de Wilhelmina Catharina School om alles weer in mijn ge
heugen terug te roepen. Verder riep ik de hulp in van ieder, van wien ik meende, dat hij
mij helpen kon. Dit baantje heb ik volgehouden tot de 8ste Jaargang, toen Johan van
Maanen het van me overnam.
In het Hoofdkwartier gaf dit alles een groote drukte, veel besprekingen en vergade
ringen. Gelukkig nam mevrouw Esther Windust de vertalingen op zich. Dat waren gezellige
ochtenden, waarop ik met mevrouw Windust mocht samenwerken. Ze was een Engelsche, die
het Hollandsch goed aangeleerd heeft. Waar haar taaleigen tekort schoot, verbeterde ik
het in zuiver Nederlandsch, naar mijn beste weten. Dan zaten wij gezellig bij den haard,
allebei een cigaretje rookende en onder het genot van een lekker kopje koffie. Zoo heb
ben we samen vele heerlijke uren doorgebracht.
In 1894 gingen mevrouw Meuleman, mevrouw Windust en de heer Fricke naar Londen voor
de zaak Judge. Ik kreeg bericht, dat ik over moest komen. De zaak Judge was daar in
volle gang. Tien dagen heb ik toen in het Hoofdkwartier te Londen gelogeerd. Ik maakte
daar kennis met mevrouw Besant, Colonel Olcott, Mr.Judge, Mrs.Cooper Oakley, Miss Wilson
en vele anderen.
Het waren emotievolle en belangrijke en toch heerlijke avonden. President Olcott
fuifde ons allen op een ballet in een van de theaters te Londen, zoo groot als er zeker
in Nederland geen kan wezen.
In het begin van 1895 hadden mijn vrouw en ik het voorrecht in het Hoofdkwartier te
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en familietoestanden ons tot nog toe geen gelegenheid hadden gegeven.
In Mei 1895 kwam mevrouw Perk, die het huis van mejuffrouw Immerzeel had gekocht,
toen deze vertrok, ook in het Hoofdkwartier wonen. Toen brak een druk, werkzaam leven
aan na de strubbelingen die er geweest waren. Mevrouw Meuleman en de heer Fricke gin
gen dikwijls in andere plaatsen lezingen houden. Eens per week werden avonden georga
niseerd voor belangstellenden, waarop onder een kop thee vragen werden beantwoord. Op
deze wijze werden de Theosofische gedachten naar buiten gedragen.
De eerste Openbare Voordracht heeft de heer F ricke gehouden in de Vrije Gemeente te
Amsterdam. Hoe hij er tegen op zag, kan ik niet beschrijven, maar hij voelde het als
zijn plicht en hij deed het en alles liep goed af.
Met mevrouw Windust maakte ik de uit het Engelsch vertaalde stukken persklaar. Mijn
werk bestond ook in het schrijven van vertaalde brochure's, die uitgegeven werden in
het Hollandsch. De eerste hiervan was "Yoga voor den mensch in de Maatschappij" van
Annie Besant. Het tweede was "Karma en Reïncarnatie" van Snowden Ward. Op die manier
ontstond de Theosofische Uitgevers Maatschappij. Door een vriend, die boekhandelaar was,
werd de Theosofische Vereeniging aangesloten bij de Nederlandsche Maatschappij van den
Boekhandel en daardoor kregen alle boekhandelaren deze uitgaven in commissie, zoodat het
in 't gehele land bekend werd. Langzamerhand kwamen grotere werken aan de beurt. Met
den heer van Manen richtten wij toen een kast in voor de werken, die wij hadden. De
heer Fricke had n.l. veel boeken uit Engeland laten komen, die hij verkocht, later zelfs
met korting inkocht.
De Theosophische Uitgevers Maatschappij werd ondergebracht op Amsteldijk 79. Nog later
kwamen hierbij no. 80, waar wij onze vergaderingen hielden. Daar zijn ook de grondslagen
voor de bibliotheek gelegd, daar van Manen vele boeken, die hij bezat, aan de Afdeeling
schonk.
Ons middelpunt in het Hoofdkwartier was steeds mevrouw Meuleman-van Ginkel, een
kracht, grooter dan wij konden vermoeden. Zij hield ons, heterogene bestanddeelen, bij
elkaar. Waar wij met ons tienen waren, bestond er wel eens verschil van opinie, maar
wij hadden allen slechts één doel voor oogen: Theosophie aan de wereld te brengen.
Mevrouw Meuleman zag altijd kans iedere breuk te herstellen. Ze zei altijd:"Kinderen,
dat is allemaal med astrale vibratie" en dan was de zaak weer in orde.
Van 1889 af, waarop mevrouw Meuleman zich in Amsterdam kwam vestigen, zag ik haar
dagelijks. Zij noemde mij haar secretaris, niet om. haar schatten te beheeren, want die
bezat zij niet, maar omdat ik haar hielp in alles, waarvoor zij mij kon gebruiken. Haar
schatten waren de heerlijke geestelijke eigenschappen, die uit haar daden en woorden
bleken. Ik wil hiermee niet zeggen, dat zij volkomen zacht en kalm in haar doen en laten
was, verre van daar; haar natuur was driftig, haar toon lang niet altijd lief en zacht,
maar ik heb terstond begrepen en gevoeld de groote liefde, die in haar hart school en
ik beschouwde de uiterlijke hardheid en ruwheid als een uiting der maskeerende persoon
lijkheid. Ik onderscheidde de ziel van het lichaam en ik begreep, dat de bedoeling niet
zoo hard was als de toon deed voorkomen en dat die hardheid dikwijls noodig was om an
deren te leeren. En wanneer ik dan soms verdrietig was om hetgeen zij gezegd had, was
een blik van h aar voldoende om de droefheid weg te nemen, want uit dien blik sprak een
liefde, te groot om haar in woorden te kunnen uitdrukken. Zij kon de ziel zien en zoo
heb ik naar ziel en lichaam mijn genezing aan haar te danken. Zij ontdekte mij de zwar
te plekken in mijn binnenste en hielp mij de oogen mijner ziel te ontdoen van hun duis
tere sluiers, zoodat ik dieper kon doordringen in de schuilhoeken van mijn hart.
In 1895 had ik het voorrecht in he t Hoofdkwartier te komen wonen. Heerlijk zijn die
jaren van samenzijn geweest. Steeds vroeg op, was zij geregeld aan het ontbijt en had
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die daarbij tegenwoordig konden zijn. Ieder had zijn vragen, welke aanleiding tot ge
sprekken gaven en die zij dan oploste of verduidelijkte. W aren er bijzondere aangele
genheden, steeds was haar kamer voor elkeen toegankelijk en het deed goed den opgeruimden blik en kalme stemming te zien, waarmee zij ontving. Wat ontvingen wij daar
een steun en raad in de moeilijkste oogenblikken des levens; hoe diep kon zij door
dringen in ons binnenste en de wondeplekken aanroeren en verzachten. H oe ook kon zij
zelf desnoods wenden, wanneer het noodig was om ons uit den dommel op te wekken, of
uit den slaap wakker te schudden. En dan wees zij, o zoo liefderijk en vol meegevoel
op onze fouten en zwakheden en versterkt gingen wij heen. Zij was onze leeraar,vrien
din, maar ook een moeder, want met alles en alles konden wij tot haar komen en nooit
kwamen we tevergeefs, nooit waren we haar te veel, altijd had ze tijd, waar het op
hulp aankwam. En dit gold niet alleen voor huisgenooten, maar voor ieder, die hulp
van noode had. En dan de gezellige kwartiertjes des ochtends om een uur of elf, wanneer
degenen, die thuis waren, uit hun werkkamers voor eenige oogenblikken tezamen kwamen.
Welke heerlijke, leerzame gesprekken werden daar dan dikwijls gevoerd, maar ook, wat
gezellige, vroolijke scherts kon men dan hooren en hoe prettig kon zij meedoen en
lachen, vooral als de jongeren onder ons hun levendig karakter niet verloochenden.
Velen was dit tijdstip bekend en er kwam dan ook dikwijls bezoek, hetzij voor algemee
ne zaken, of wel voor haar in het bijzonder en dan liet ze alles staan en nam de be
zoekers mee naar haar kamer, vanwaar zij terugkwamen gesterkt om weer den strijd des
levens voort te zetten.
Dan de koffietafel om één uur, weer een tijdstip van samentreffen en ernstige, zoo
wel als vroolijke en gezellige gesprekken. Evenzoo om vier uur, het theeuurtje, dat
zij vaak afwisselde door een of ander kort spel tot rust voor haar hoofd na drukken
arbeid. Aan het middagmaal namen wij natuurlijk allen deel. Scherts en ernst wisselden
daar elkander in levendige opvolging af; was het haar al te druk, dan deed ze of ze
niets hoorde, waarbij haar hardhoorigheid haar goed te hulp kwam en als ze dan eens
tot haar zeide:"Gelukkig, dat u niet alles hoort," dan lachte ze zoo vriendelijk en
zei:"Goed, dat ik doof ben."
Ook merkten we dikwijls op, dat haar persoonlijkheid aanwezig was en nu en dan deel
nam aan het gesprek, maar dat de ziel ergens anders vertoefde. En het gebeurde dan,
als die terugkwam, dat een opmerking door haar werd gemaakt, of een opdracht gegeven,
waarvan we soms niets begrepen en het verband niet konden vatten, maar waarvan wij
later bedoeling en uitwerking zagen. En hoe goedig kon zij dan over onze verwondering
glimlachen ! Zeker was haar geest ergens anders geweest, waar haar hulp vereischt
werd en welker uitvoering op dit gebied lag. Soms maakte ze, om het zoo uit te druk
ken, den een of ander een standje, schijnbaar zonder de minste aanleiding, maar bij
nader onderzoek van ons zelven, zagen we de waarheid harer woorden en schaamte vervulde
ons, maar ook tevens dankbaarheid voor de aanwijzing; we hadden een les geleerd.
Niets ontging haar, aan alles en allen dacht zij. Had zij eens iets gehoord, 't ging
niet uit haar geheugen; soms maanden daarna en dan meestal op het juiste oogenblik,
sprak zij erover en daardoor voorkwam zij veel en gaf de juiste hulp. Daardoor was
zij zoovelen ten zegen, niet alleen de huisgenooten, maar honderden, met wie zij door
banden van velerlei aard verbonden was. De werkdag eindigde des avonds om negen uur
of half tien, soms later na afloop der vergaderingen of studieklassen. Ook dan weder
kwamen wij bijeen. Verschillende onderwerpen, hetzij de lezingen, de klassen, de
voorvallen van den dag werden besproken met vaak een of ander spelletje tot besluit,
of wel, evenals na het diner, nog wat muziek, waarop zij bijzonder gesteld was.
Daarna klonk het dan: "Nu, kinderkens, Piet gaat naar bed."
Haar verschijning was ons allen steeds zoo lief en zoo weldadig aandoend. Was zij
voor het werk, of om redenen van gezondheid eenigen tijd van huis, dar verlangde
ieder naar haar brieven en beijverde zich haar te schrijven, want zij ontving gaarne
met iedere post bericht, hoe het alles ging en hoe kort ook haar brieven waren, ze
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waren kernachtig, vol liefde en goeden raad en medeleving in ons midden, ons steeds
herinnerende aan het groote werk , waaraan we mochten arbeiden, ons het een of ander
in het geheugen brengende, vreezende, dat we het mochten vergeten. Het liefste was
ze thuis en als ze heenging waren haar woorden; "Ik bleef liever thuis!" en als ze
terugkwam was het; "Ik ben blij, weer thuis te zijn !" Gedurig wees ze ons op de
onderlinge harmonie, die tusschen ons moest bestaan, hoe we de eigenaardigheden der
persoonlijkheden van elkander moesten eerbiedigen en alleen het innerlijke aanschou
wen, dat voor eenzelfde doel werkte.
Zoo heeft zij gewerkt voor de Theosophische Vereeniging en getracht eenheid in
haar gelederen te brengen met opoffering van zichzelf uit liefde tot de menschheid.
Laten wij haar gedachtenis eeren in ons doen en laten door te arbeiden zooveel in
ons vermogen is en moge daardoor de kracht, die zij hier gebracht heeft, een onuit
puttelijke kracht blijven.
Dat zal de kroon zijn, die haar wordt geschonken, dat zal de zegen zijn, die haar
werk heeft voortgebracht.
H.Wierts van Coehoorn.

