Jaargang 1—Nummer 1

Een tweede Antwerpse loge voor de
Belgische Theosofische Vereniging vzw
De Loge Antwerpen van de Theosofische Vereniging bestaat
sinds het jaar 1899 en is dus
ruim honderd jaar oud. (Volgens
de charter is zijn officiële naam
Antwerp Branch.)
In de afgelopen eeuw had de
Theosofische Vereniging ooit vijf
verschillende Loges in Antwerpen, waarvan maximaal een
drietal gelijktijdig actief was.
Vaak waren deze loges Franstalig. Geen van de vier andere
loges heeft echter de honderd
jarige leeftijd kunnen bereiken.
Tijdens de eerste zeven jaren
van de tweede eeuw van zijn
bestaan begon de oude “tak”,
zoals we de “Antwerp Branch”
wel mogen noemen, een aantal
malen uit te botten. Zo ontstond
in het programma van de Loge
Antwerpen, naast de wekelijkse
studie avonden op alle dinsdagen en de maandelijkse openbare lezingen op de derde zondagochtend van de maand, de zogenaamde ''donderdagavondgroep''.
Een aantal malen per maand
bestudeerden de leden op de
donderdag avond onderwerpen
zoals meesterwerken in de
Ethiek, waaronder 'Aan de voeten van de Meester', 'De Stem
van de Stilte', 'Licht op het Pad'
en Theosofisch geïnspireerde
litteratuur, zoals 'Zanoni' van de
schrijver Bulwer Lytton.
Nu is deze nieuwe groep zo
levenskrachtig gebleken, dat op
8 mei van het jaar 2006 een
aantal leden een oprichtingsvergadering heeft gehouden. Dit
heeft ertoe geleid, dat de aanvraag voor een loge-charter nog
in de maand Juni door het
Hoofdbestuur kon worden goedgekeurd. De aanvraag is doorgestuurd naar Adyar en op 25
augustus 2006 werd de nieuwe

charter door de Internationale
Voorzitter afgegeven.
Het programma van de nieuwe
Loge is nog in embryonale vorm
en derhalve voorlopig als inlegvel in het programma van de
Loge Antwerpen gestoken. Dat
het toch al een volledig programma wordt, moge blijken uit
het feit, dat in het komende
werkingsjaar niet meer op
slechts enkele, maar op alle
donderdagavonden studiebijeenkomsten gehouden worden en
dat de nieuwe Loge ook een
eigen openbare lezingencyclus
op de tweede zondagochtend
van de maand heeft voorzien.
De naam van de loge is “Lodge
Witte Lotus”. Gezien de datum
van de oprichtingsvergadering is
dit wel begrijpelijk. De 8ste mei
is immers de sterfdag van Helena Petrovna Blavatsky, oprichtster van de Theosofische Vereniging, en de herdenking van die
dag wordt aangeduid met viering van “Witte Lotus Dag”.
Symbolisch is de witte lotus een
zinnebeeld van de weg die de
mens moet gaan vanuit duistere
onwetendheid in de materie
naar steeds meer heldere verlichting en geestelijke ontplooiing.
Het ledental van de Loge Antwerpen schommelde de laatste
decennia zo rond de twintig. In
het jaar 2003 waren er nog een
17-tal leden. Telkens wanneer
het aantal leden de 25 leek te
gaan overstijgen bleken de gebeurtenissen dit te moeten verhinderen. Heden heeft Loge
Antwerpen ongeveer 20 leden.
Naast de zeven oprichtende
leden, telt Loge Witte Lotus een
aantal belangstellenden, die
binnenkort lid willen worden van
de nieuwe Loge. De verwachting
is gewettigd, dat het totaal aantal leden van de Theosofische

Vereniging in Antwerpen, voor
beide loges samen, binnen afzienbare tijd de 30 zal overschrijden.
Deze ontwikkeling naar hernieuwde groei en de daarbij
komende nieuwe loges is bijzonder hoopgevend voor de situatie
van de Belgische Afdeling van
de Theosofische Vereniging,
waarvan landelijk het totaal
aantal leden vorig jaar gedaald
was tot een dieptepunt van
slechts 82 leden verdeeld over
een minimum aantal loges.
Ware de Antwerpse situatie
ongewijzigd gebleven en het
aantal leden nog weer eens tot
17 gedaald, dan zou de Belgische afdeling wel heel gevaarlijk
dicht bij het minimum aantal
leden van 70 gekomen zijn,
waaronder de afdeling zou zijn
opgeheven en teruggebracht tot
de staat van “Presidential Agency”, met alle gevolgen van dien.

Voorzitter
Loge Witte Lotus

Wij wensen de Belgische Afdeling en de leden daarvan derhalve veel geluk met het ontstaan
van de nieuwe loge en spreken
hierbij de hoop uit, dat er met
de leden van Loge Witte Lotus
tot een vruchtbare samenwerking zal worden gekomen. Dit
geldt vanzelfsprekend vooral
voor Loge Antwerpen, uit de
moederschoot waarvan de Loge
Witte Lotus is opgebloeid.
Het zal nog blijken wat er van
dit nieuwe kasplantje gaat worden, eens dat het los van de
bescherming van de bestaande
structuur wortel gaat schieten
en het eigen hoofd boven water
zal gaan houden.
Dat hij de Mensheid moge verblijden door nog lang bloesem te
dragen,

“Laat de fout
van een ander
bij hemzelf.”

. . . Sat Chit Ananda . . .

Activiteiten Loge Witte Lotus
05/10 en 02/11/2006 - 20.00u

19/10, 16/11 en 30/11/2006 - 20.00u

Geschiedenis van de Theosofische Vereniging.

Vertaalklas “Ancient Wisdom”.

12/10 en 09/11/2006 - 20.00u

26/10 en 23/11/2006 - 20.00u

Studie van een ethische klassieker : Marcus Aurelius.

Bespreking “Zanoni”.

Voor meer informatie omtrent de LWL programma’s kunt u terecht op + 32 476 867 401 en
+ 32 486 631 997.

Jan Jelle Keppler

Marcus Aurelius:
Overpeinzingen
9:20
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