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Het Witte Lotusblad 

Colophon: 

• Maandblad 

• Verschijnt niet in juli 
en augustus. 

• Verantwoordelijke 
uitgever : Jan Jelle 
Keppler, p/a Veldstraat 
40, 2060 Antwerpen 

• Alle activiteiten gaan 
door in Milisstraat 22, 
tenzij anders vermeld. 
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Een tweede Antwerpse loge voor  de 
Belg ische Theosof ische Verenig ing vzw 

Jan Jelle Keppler 
 
Voorzitter 
Loge Witte Lotus 

Vereniging in Antwerpen, voor 
beide loges samen, binnen af-
zienbare tijd de 30 zal over-
schrijden.  

Deze ontwikkeling naar her-
nieuwde groei en de daarbij 
komende nieuwe loges is bijzon-
der 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 Belgi-
sche 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 Agen-
cy”, met alle gevolgen van dien.  

Wij wensen de Belgische Afde-
ling en de leden daarvan derhal-
ve 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 samenwer-
king 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 wor-
den, 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 ver-
blijden door nog lang bloesem te 
dragen, 

. . . Sat Chit Ananda . . . 

De Loge Antwerpen van de The-
osofische 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 Antwer-
pen, waarvan maximaal een 
drietal gelijktijdig actief was. 
Vaak waren deze loges Fransta-
lig. 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 dinsda-
gen en de maandelijkse openba-
re lezingen op de derde zondag-
ochtend van de maand, de zo-
genaamde ''donderdagavond-
groep''.  

Een aantal malen per maand 
bestudeerden de leden op de 
donderdag avond onderwerpen 
zoals meesterwerken in de 
Ethiek, waaronder 'Aan de voe-
ten 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 oprichtingsver-
gadering heeft gehouden. Dit 
heeft ertoe geleid, dat de aan-
vraag voor een loge-charter nog 
in de maand Juni door het 
Hoofdbestuur kon worden goed-
gekeurd. De aanvraag is door-
gestuurd 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 inleg-
vel in het programma van de 
Loge Antwerpen gestoken. Dat 
het toch al een volledig pro-
gramma wordt, moge blijken uit 
het feit, dat in het komende 
werkingsjaar niet meer op 
slechts enkele, maar op alle 
donderdagavonden studiebijeen-
komsten 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 Hele-
na Petrovna Blavatsky, opricht-
ster van de Theosofische Vereni-
ging, en de herdenking van die 
dag wordt aangeduid met vie-
ring 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 ver-
lichting en geestelijke ontplooi-
ing.  

Het ledental van de Loge Ant-
werpen 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 ge-
beurtenissen dit te moeten ver-
hinderen. 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 aan-
tal leden van de Theosofische 

Act iv i te i ten Loge Witte  Lotus  

05/10 en 02/11/2006 - 20.00u 

Geschiedenis van de Theosofische Vereniging. 

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

Studie van een ethische klassieker : Marcus Aurelius. 

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

Vertaalklas “Ancient Wisdom”. 

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

Bespreking “Zanoni”. 

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

+ 32 486 631 997. 
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1ste maandag 
02/10/2006 - 10.00u 

Studieklas Lam Rim, 

Boeddha’s weg naar de ver-

lichting 

02/10/2006 - 12.00u 

Inzichten in esoterische as-

trologie 

Iedere woensdag 
04, 11, 18 en 25/10/2006 

20.00u 

Studie van “De zeven stralen” 

Voor meer informatie omtrent 

dit programma, 03 774 13 76 

Act iv i te i ten Loge Antwerpen 

03/10 en 10/10/2006 - 19.30u 

Studie van “De Geheime Leer” 

17/10 en 24/10/2006 - 19.30u 

Studie van “Bron van Occultis-

me” 

31/10/2006 - 19.30u 

Vrij onderwerp: De 91 delen 

van de wereld 

Komende 
dinsdagavond 
act iv i te i ten 

Het zal weinigen opgevallen zijn 
dat de laatste jaren veel publi-
caties verschenen zijn die over 
apocriefe teksten gaan.  

Wat zijn apocriefe teksten? Wie 
heeft ze geschreven? En wat 
was hun functie?  

Algemeen wordt aangenomen 
dat het teksten zijn die ge-
schreven werden vanaf het 
vroege christendom tot de 6de 
eeuw. Het grote probleem bij 
de benadering voor deze 
teksten is dat er in dat vroege 
christendom geen eenheid te 
vinden was, zeker niet vóór de 
4de eeuw. En dat is het pro-
bleem van vele auteurs die 
menen dat elke apocriefe tekst 
te linken is naar het christen-

dom dat wij nu kennen. De 
spiritualiteit van sommige 
teksten (waaronder het Maria 
Magdalena-evangelie) is niet in 
overeenstemming met het 
Roomse christendom. Dat wil 
zeggen dat sommige teksten bij 
een dissidente (ketterse) chris-
telijke beweging behoorden en 
daarom apocrief werden. 

Anderzijds zien we dat binnen 
het Roomse christendom er 
toch een aantal apocriefe 
teksten aanvaard werden 
(waaronder bv de kindsheide-
vangelies van Jezus Christus) 
die we duidelijk in de christelij-
ke iconografie vinden. Er werd 
zelfs een geloofspunt geformu-
leerd op een apocriefe tekst en, 
erger, het laatste dogma in de 

Roomse Kerk (1 november 
1950) steunt enkel op apocriefe 
teksten. 

Deze lezing wil een beeld geven 
van de veelheid in christelijke 
teksten die tot verschillende 
christelijke bewegingen behoor-
den, waaronder de christelijk-
gnostische bewegingen en die 
niet allen met dezelfde bril mo-
gen en kunnen gelezen worden. 

Het geheel wordt gebracht, ter 
ondersteuning, in een power-
point programma met voorbeel-
den uit de iconografie en cita-
ten die meer duidelijkheid moe-
ten geven omtrent de apocriefe 
teksten.  

Zondagochtendlez ing—08/10/2006 

Apocriefe teksten uit het 
vroege Christendom 
Armand De Roose 
 
Zondag 08/10/2006—11u 
 
Milisstraat 22 
2018 Antwerpen 
 
Vrijwillige deelname in de 
kosten 

Apocriefe teksten uit het vroege christendom— Armand De Roose 

Tijdens de voordracht gehouden 
vorig jaar in Loge Antwerpen, 
onderhield Hedwig Drieghe ons 
over de eerste twee luiken van 
de psychologie van de zelfken-
nis, nl. de psychologie van de 
vorm en van de ondergrond. Dit 
jaar neemt hij ons mee op ver-
kenningstocht doorheen de 
metafysica en overschouwen 
we in vogelvlucht het domein 
waar wetenschap en metafysi-

ca, deze laatste zoals we die in 
grote lijnen terugvinden in Deel 
I van “De Geheime Leer” van 
Helena Blavatsky, elkaar raken. 
Dit alles in de ludieke stijl He-
dwig eigen. 

Zondagochtendlez ing—15/10/2006 

Diepzee Denken 
Hedwig Drieghe 
 
Zondag 15/10/2006—11u 
 
Milisstraat 22 
2018 Antwerpen 
 
Vrijwillige deelname in de 
kosten 

Diepzee Denken — Hedwig Drieghe 

Voor meer informatie omtrent het programma van Loge Antwerpen kunt u terecht op tele-

foonnummers + 32 3 827 43 62 en + 32 3 272 58 53. 

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

+ 32 486 631 997. 
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De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:  

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van 
ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

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

3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens 
latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na. Instemming 
met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.  

De dr ie  doelste l l ingen 

L o g e  W i t t e  L o t u s  

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 
Secretariaat : Veldstraat 40, 2060 Antwerpen 

 
Telefoon: + 32 486 631 997 of + 32 476 867 401 

Website : http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium 
E-mail: witte.lotus@hotmail.com 

Bankrekening: KBC 736-0013927-23 
tnv Vandekerkhove & Van Osta & Keppler   

De Belg ische Theosof ische Verenig ing vzw (Adyar)  

Loges te Antwerpen 

L o g e  A n t w e r p e n  

Bijeenkomsten—secretariaat :  
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

 
Telefoon: + 32 3 827 43 62 of + 32 3 272 58 53 

Website : http://tvlabe.spaces.live.com 
E-mail : tvla.be@hotmail.com 

Bankrekening : PCR 000-0142226-24 

Beide loges wensen hun leden eraan te herinneren dat de lidgelden voor het jaar 2006-2007 uiterlijk 
tegen eind oktober 2006 betaald moeten zijn. Zij vinden hierboven de respectievelijke rekeningnum-

mers  om hun lidmaatschap tijdig te kunnen hernieuwen.  
Dank bij voorbaat vanwege de penningmeesters. 

Centrum gevestigd te Naarden 

(Nederland). 

In België zijn er loges en afde-

lingen te Antwerpen, Brussel, 

Charleroi, Gent en Luik.  Zij 

organiseren met grote regel-

maat voordrachten en studie-

bijeenkomsten en sommige, 

waaronder Antwerpen, be-

schikken tevens over een uit-

De Theosofische Vereniging 

werd opgericht te New York op 

17 November 1875.  Haar 

internationaal  hoofdkwartier 

is gevestigd te Adyar 

(Madras), India.  Zij is een 

ontmoetingsplaats van zoe-

kers naar waarheid en heeft 

afdelingen in bijna alle landen 

van de wereld.  In Europa is 

een Internationaal Theosofisch 

gebreide bibliotheek.  De 

voornaamste taak van de 

vereniging bestaat erin gelijk-

gestemde mensen bij elkaar 

te brengen en hen te stimule-

ren in hun zoekproces naar 

waarheid. 

Loge Antwerpen werd opge-

richt in 1899. 

Loge Witte Lotus is op dit 

De Belg ische Theosof ische Vereniging (Adyar)  

ogenblik de jongste loot uit de 

Belgische Theosofische fami-

lie. Opgericht in 2006, beoogt 

deze Loge eveneens een aan-

trekkingspool te zijn voor 

zoekers naar en onderzoekers 

van waarheid. 

Bijzonder  programma 30/09 -  01/10 

van Egmond over  Filosofie, 

Theosofie en de Kaballa.  

Zij geeft cursussen, trainin-

gen en lezingen in heel Ne-

derland en Vlaanderen. 

Tijdens het weekend van 30 

september en 1 oktober, zal 

zij op verzoek van Loge 

Antwerpen, een eerste van 

5 meditatieweekenden aan-

vatten. 

Dit eerste weekend staat medi-

tatie in heldere aandachtigheid 

(mindfulness) centraal. Tijdens 

deze sessies zal de basis gelegd 

worden voor de meditatie en 

ruimte zijn. 

Volgende weekends staan ge-

pland op 02-03/12/2006, 27-

28/01/2007, 24-25/03/2007 en 

19-20/05/2007. 

 

Ineke Vrolijk was drie jaar 

voorzitter van de Theosofi-

sche Vereniging Nederland 

en is al vele jaren medebe-

stuurder van de loge Arn-

hem, waar zij ook de biblio-

theek beheert. 

Zij volgt studies en medita-

tie trainingen van Gehlek 

Rimpoche binnen de Tibe-

taanse Gelugpa Traditie 

en  verschillende studies bij 

de godsdienstfilosoof Daniël 

Meditatieweekend met Ineke Vrolijk Dagindeling  
10.00u Opening – koffie/thee 
10.30u Toelichting meditatie 
13.00u Lunchpauze 
14.00u Toelichting meditatie  en 

aansluitend praktijk en 
uitwisseling van bevin-
dingen  

16.30u Einde 
 
Vrijwillige bijdrage; soep en koffie: 
5€/dag; deelnemers brengen zelf 
hun boterhammen mee, vegeta-
risch belegd. 

Informatie: + 32 3 827 43 62. 
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