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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 onder-
scheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en weten-
schap. 

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 drie doelstellingen 

Loge Witte Lotus 
Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 
Secretariaat: Veldstraat 40, 2060 Antwerpen 
Telefoon: (0486) 631 997 of (0476) 867 401 

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

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

Loge Antwerpen 
Bijeenkomsten - secretariaat: 
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Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53 

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

PCR 000-0142226-24 tnv Belgische Theosofische Vereniging vzw 
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De boodschap van het Fort van Breendonk: nog steeds actueel 
Jan Jelle Keppler 

Van september 1940 tot en met 
september 1944 verbleven circa 
3.500 gevangenen in Breendonk. 

Dit is minder dan 10% van de 
ongeveer 40.000 erkende 

Belgische politieke gevangenen. 
Het Fort van Breendonk staat 

symbool voor de herinnering aan 
het lijden, de martelingen en de 

dood van zoveel slachtoffers.  

feit, dat de meeste mensen niet 
de acute noodsituatie van on-
draaglijke pijn  aankunnen, ter-
wijl deze door de folteraar net 
zo lang wordt voortgezet totdat 
zij breken. 

Het samenhorigheidsgevoel dat 
in de gevangeniskamers onder 
gevangenen van heel uiteenlo-
pende godsdienstige en filosofi-
sche overtuigingen leefde, werd 
het ergst van al op de proef ge-
steld tijdens het eten, omdat 
het dagelijkse rantsoen dat uit 
een kop surrogaat koffie, een 
homp brood en een kom wateri-
ge koolsoep bestond zeer snel bij 
toerbeurt en in groepen die het-
zelfde eetgerei dienden te ge-
bruiken, gegeten moest worden. 

De boodschap van Breendonk is 
de getuigenis te blijven geven 
van de verschrikkingen die daar 
en op soortgelijke plaatsen ge-
beurd zijn en een monument en 
waarschuwing te zijn opdat zo 
iets nooit meer mag gebeuren, 
terwijl de plaats er een van ge-
denken en bezinning moet blij-

Er zijn ook nu nog op alle conti-
nenten “clandestiene” gevange-
nissen (soms op militaire domei-
nen) waar de gevangenen zich in 
een identieke situatie bevinden 
als die tijdens de Tweede We-
reldoorlog in het Fort van Breen-
donk, dat in het taalgebruik van 
de SS geen concentratiekamp 
was maar enerzijds een door-
gangskamp en anderzijds een 
kamp voor voorlopige hechtenis. 

Het Duitse militair bestuur was 
niet gelukkig met het door de SS 
geleide kamp van Breendonk, 
omdat de Wehrmacht de reactie 
van het Belgische verzet vrees-
de, indien de grofste praktijken 
die de SS daar bedreef bekend 
zouden worden. 

De twee grote manieren die de 
SS gebruikte om de wil en de 
persoonlijkheid van de gevange-
nen van Breendonk te breken 
waren ten eerste (1) het afne-
men van alle persoonlijke iden-
titeitskenmerken, waardoor de 
gevangenen gereduceerd werden 
tot een nummer in uniform; en 

ten tweede (2) het zeer slechte 
gevangenisregime met sadisti-
sche behandeling door de com-
mandant en de bewakers waarin 
de gevangenen doelbewust on-
dervoed werden, om de gering-
ste aanleiding werden be-
schimpt, uitgescholden, verwond 
door schoppen, hondenbeten, 
slagen met de vuisten, slagen 
met geweerkolven en dergelijke, 
terwijl zij met te velen in te 
kleine ruimten moesten verblij-
ven, voortdurend allerlei ontbe-
ringen leden en dwangarbeid 
moesten verrichten. 

De zelfzuchtige motieven tot 
behoud van eigen lijf en goed 
van sommigen leidden ertoe, dat 
zij als kameroversten hun mede-
gevangenen geslagen, verraden 
en gedood hebben. 

Gevangenen die (per keer ge-
middeld 4 à 5 uur) in de folter-
kamer gemarteld werden, kan 
men niets verwijten wanneer ze 
toch gepraat hebben en aldus 
vrienden verraden hebben. Dat 
praten heeft te maken met het 

ter baarde, die zij Wenonah 
noemde. Nadat de god van de 
westenwind Wenonah streelde 
en haar liefkoosde met zachte 
zoete woorden, baarde zij een 
zoon, genoemd Hiawatha. Dit 
verhaal beschrijft de drievoudi-
ge afdaling der godheden: de 
Moeder van de moeder, de God 
van de westenwind en de Zoon. 

 

In een oud Indisch verhaal baart 
Devaki het heilige kind Krishna, 
die zich manifesteerde als een 
Avatar van Vishnu. Door haar 
verwantschap met de monarch 
van het land, was Devaki ge-
noodzaakt te vluchten met haar 
jonge zoon. De regerende vorst 
Kansa was immers voorspeld dat 
hij door een lid van de familie 
de dood zou vinden en beval 

Wanneer de zon, haar meest 
zuidelijke positie heeft bereikt, 
vanuit de aarde gezien precies 
23,439° ten zuiden van de equa-
tor, gaat op de astrologische 
dierenriem het teken van de 
steenbok in. Deze breedtegraad 
wordt daarom ook Steenboks-
keerkring genoemd. In het noor-
delijke halfrond wordt deze ge-
beurtenis al duizenden jaren in 
vele culturen gevierd als licht-
feest, omdat dit solstitium het 
moment bepaalt waarop het 
licht na een periode van duister-
nis en verwijdering, als het wa-
re rechtsomkeer maakt en de 
dagen gaandeweg weer begin-
nen te lengen. Dit feest van de 
winterzonnewende gaat veelal 
gepaard met het maken van 
veel licht in al haar gedaanten: 
lampen, kaarsen, vuur...  

De Joden vieren in deze periode 
“Chanoekah”, een 8-daags licht-
feest waarbij elk familielid vaak 
zijn eigen kaars heeft op de 
chanoekiejàh, een 8+1-armige 
kandelaar. In de oude Europese 
culturen wordt de langste nacht 
van het jaar “Yule” genoemd en 
tijdens het hieraan verbonden 
feest vierde men de geboorte 
van de Zon en de strijd tussen 
duisternis en licht, vaak voorge-
steld als een gevecht tussen ko-
ning Eik (licht) en koning Hulst 
(donker), waarbij koning Eik 
wint. Het yule-blok, een blok 
eikenhout dat op dit feest ver-
brand werd, vinden we in ons 
huidig kerstfeest terug in de 
kerststronk. In de oudheid, wer-
den huizen versierd met hulst-
takken om kwade geesten op 
afstand te houden. Door de ker-
stening werd de hulst in verband 
gebracht met het lijden van 
Christus.  

De drie-eenheid en de geboorte 
van het heilige kind uit een 
maagd, die in het christelijke 
kerstverhaal centraal staan, zijn 
echter geen unicum. Talloze ou-
dere culturen kennen dit ver-
haal. Noordamerikaanse India-
nen (Ojibwa’s en Dakota’s)  ver-
halen over het meisje Nokomis 
die als een vallende ster uit de 
hemel neerdaalde en een doch-

daarom alle pasgeboren jongens 
ter dood te brengen. Krishna 
werd grootgebracht door koe-
herders en de voorspelling 
kwam uit.  

De maagd die het leven schenkt 
aan het heilig kind werd in alle 
oude beschavingen van Egypte 
en Klein Azië gevierd in de da-
gen na de winterzonnewende. In 
Babylonische en Syrische verha-
len werd Tammoez geboren uit 
de maagd Astarte of Ishtar, in 
Egypte bekend als Horus gebo-
ren uit Isis. In de vroegchristelij-
ke tijd was naast het Christen-
dom de Mithraïsche godsdienst 
(afkomstig uit Perzië) het meest 
bekend in het Romeinse Rijk. De 
geboorteverhalen van Mithras en 
Jezus vertonen veel gelijkenis-
sen: van nederige afkomst, ver-
ering door herders en Wijzen die 
geschenken brengen.  

In de 4de eeuw in onze jaartel-
ling werd de viering van de ge-
boortedag van de Heiland vast-
gesteld op 25 december. Op de-
ze datum werd in de oude be-
schavingen rond de Middelland-
se Zee de zonnegod vereerd: Ra 
in Egypte, Helios in Griekenland 
en Sol Invictus, veelal vereen-
zelvigd met Mithras, in het Ro-
meinse rijk. De geboortedag van 

ven, vooral uit respect en me-
dedogen voor de vele slachtof-
fers die daar op erbarmelijke 
wijze zijn omgekomen of on-
herstelbaar verminkt. 

Iedereen moet die boodschap 
naar de toekomst toe blijven 
uitdragen. 

Lichtfeest, een aloude midwintertradie in vele culturen 
Guido Hoste 

De Chanoekiejàh 

Hulst en Eik 

(vervolg op pagina 3) 
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Loge Antwerpen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 
17/12/2006 Jonang-pa: de herboren overleveringslijn uit het Tibetaans Boed-

dhisme 
Sabine Van Osta 

21/01/2007 Symbologie (met diaprojectie) Paul Zwollo 

18/02/2007 Vivekananda Monique Peeters 

18/03/2007 De Boom des Levens Guido Hoste 

15/04/2007 Vergeving Jacqueline Monsecour 

13/05/2007 Het hinkelspel Bernard Camerlinck 

17/06/2007 Bezoek aan het geboortehuis van mevr. Blavatsky (Reisverslag) Jan Jelle Keppler 

Vrijwillige bijdrage - Info:03 827 43 62 / 03 272 58 53 

de onoverwinnelijke zon (dies 
natalis solis invicti) werd geker-
stend tot de geboortedag van 
Jezus (Yoshua Ben Nazareth). 
De geboorte van Jezus Christus, 
het Licht in de Wereld, die de 
duisternis verjaagt en eeuwig 
leven schenkt, wordt gevierd in 
de 12 dagen na de midwinter-
zonnewende. Drie dagen na het 
solstitium wordt de “dies natalis 
in carne” gevierd, de geboorte 
in het vlees. Dit is het kleine 
mysterie dat herdacht wordt 
met Kerstmis. Twaalf dagen na 
het solstitium wordt de geeste-
lijke geboorte gevierd, door 
Paus Siricius II in 385 “Natalicia” 
genoemd, wat betekent de ge-
boortedag van de verschijning 
van Christus. Dit is het grote 
mysterie dat herdacht wordt 
met de aanbidding der wijzen 
(Driekoningen), de doop van Je-
zus in de Jordaan en de bruiloft 
van Kana, de drie heilsfeesten 
van de Epifanie. 

Lezing Loge Antwerpen op 17/12: 
Jonang-pa: de herboren overleveringslijn uit het Tibetaans Boeddhisme 
Sabine Van Osta 

dient ook gezegd dat niet ieder-
een binnen de andere tradities 
het oneens met hem was. De 
stellingen van Dolpopa waren in 
ieder geval te stoutmoedig en te 
revolutionair om de Sangha 
onberoerd te laten, ook vandaag 
nog. 

Uiteindelijk is gebleken dat de 
pogingen van de Grote Vijfde 
Lama niet 100% doeltreffend 
waren. Eind XXe eeuw werden 
immers een aantal Jonangkloos-
ters herontdekt, waar westerse 
oriëntalisten zelfs de verzamel-
de werken van Dolpopa aantrof-
fen. 

Tijdens deze voordracht overlo-
pen we in vogelvlucht de histo-
riek van deze boeiende traditie, 
haar ontstaan en haar hoogte-
punten in de figuren van Dol-
popa (1292-1361) en Taranatha 
(1575-1635). Daarna belichten 
we de fameuze Zhentongfiloso-
fie en de benadering van het 
begrip “leegheid” voor zover 
onze Westers gevormde geesten 
dit toelaten. 

Taranatha (1575-1635) 
Dolpopa (1292-1361) 

In tegenstelling tot de vijf tradi-
tioneel erkende Scholen of over-
leveringslijnen binnen het Tibe-
taans Boeddhisme, met name de 
Bön, Nyingma, Kagyu, Sakya en 
Gelug, is de Jonangschool amper 
bij het publiek bekend. Dat is 
niet zo verwonderlijk gezien de 
gebeurtenissen in de tweede 
helft van de XVIIe eeuw, toen 
de grote vijfde Dalai Lama, 
Ngawang Lozang Gyantso (1617-
1682) de kloosters die behoor-
den tot de zogenaamde Jonang-
traditie, annexeerde en om-
vormde tot kloosters volgens de 
Gelugtraditie. 

en Tāranātha (1575-1635). Voor-
al Dolpopa is de geschiedenis 
ingegaan als de lama die gestal-
te gaf aan Jonang en Zhentong. 
Zelfs in onze huidige tijd is zijn 
nagedachtenis binnen het Tibe-
taans Boeddhistische landschap 
blijkbaar niet vrij van een 
zweem van “ ketterij”. Hoe 
komt dat zo? 

Het schaarse aantal bronnen dat 
voorhanden is, schijnt het toch 
wel eens te zijn over het feit 
dat Dolpopa, en door hem de 
Jonangschool, een flinke knup-
pel in het Tibetaans Boeddhis-
tisch hoenderhok heeft gewor-
pen als het gaat om de interpre-
tatie van een aantal als nog 
steeds zeer belangrijk be-
schouwde tantrische teksten, 
zoals o.m. de Kalacakratantra 
en de Uttaratantra of Ratna-
gotra-vibhāga. Zo had Dolpopa 
opdracht gegeven aan zijn leer-
lingen voor het maken van een 
voor zijn tijd vernieuwende 
vertaling van de Kalacakratantra 
(De Zesvoudige Yoga) en de 
Vimalaprabhā, de commentaren 
op de verkorte versie van de 
Kalacakratantra. Daarnaast 
staat Dolpopa bekend voor het 
gebruiken van een tot dan toe 
ongeziene, vernieuwende Tibe-
taanse woordenschat om vol-
gens de Jonangstijl de Dharma 
te becommentariëren. Vooral 
dan als het erom gaat om het 
begrip “leegte” toe te lichten. 
Alleen al naar aanleiding van 
deze twee feiten, de nieuwe 
vertalingen en de nieuwe woor-
denschat, zijn – soms zeer hefti-
ge – discussies losgebarsten 
tussen Dolpopa en een aantal 
be langr i jke  t i jdgenoten-
vertegenwoordigers van de ove-
rige scholen, inz. de Nyingma en 
de Sakya. Van de andere kant 

Vermoed wordt dat de Jonang-
school  in de XIe-XIIe eeuw ge-
sticht werd door Yumowa Migyö 
Dorje, een in die tijd bekende 
Kalacakra meester. Zo kunnen 
we afleiden uit bepaalde bron-
nen dat Yumowa beschouwd 
wordt als de grondlegger van de 
Z hen ton g f i l o s o f ie  e n  -
beoefening doordat hij thema’s 
ter sprake bracht – aanvankelijk 
werden de Jonangleringen mon-
deling doorgegeven, zoals wel 
vaker gebeurde in die tijd -  die 
we later bij de belangrijkste 
exponenten van Jonang kunnen 
terugvinden. De twee voor-
naamste van deze vertegen-
woordigers, en ook de meest 
aangehaalde, vinden we in de 
figuren van Dolpopa (1292-1361) 

Lichtfeest 2006 
(vervolg van pagina 2) 
Guido Hoste 

“Het is voor ons be-
langrijk om goede ge-
dachten te hebben, 
want wij worden wat 
wij denken.” 

Boeddha 

Isis en Maria met kind 
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Loge Witte Lotus op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 

Vrijwillige bijdrage - Info: (0476) 867 401 en (0486) 631 997 

10/12/2006 Margareta Porete Sofie Sweygers 

14/01/2007 Karma Ali Ritsema 

11/02/2007 Nog in voorbereiding  

11/03/2007 Theosofie en vrouwenemancipatie Iris Catteeuw 

08/04/2007 Spiritualiteit en muziek Jan De Smedt 

13/05/2007 Geen lezing te voorzien  

10/06/2007 De dood parapsychologisch bekeken Christian Vandekerkhove 

Margareta Porete was een Fran-
se mystica en werd rond 1250 
geboren in Le Hainault bij Cam-
brai.  

Historici geloven dat ze begijn 
was, een vrouwelijke lekenge-
meenschap die geen geloften 
aflegde maar zich wijdde aan 
naastenliefde. Historisch onder-

Lezing Witte Lotus op 10/12 
Margareta Porete en «Le miroir des âmes simples» 
Radicale mystiek in conflict met de Inquisitie. Door Sofie Sweygers 

zoek toont haar oorsprong aan 
uit twee religieuze bewegingen: 
(1) mystiek in de kloosters en 
(2) “vita apostolica” of aposto-
lisch leven. Vrouwen konden 
immers geen priester worden.  

Belangrijk in deze bewegingen 
waren profetieën en evangelisa-
tie. Binnen dit theologisch kader 
konden vrouwen hun spirituali-
teit vrij beleven, en het begijn-
schap tot bloei komen. 

Toch vielen deze vrouwen ten 
prooi aan de Inquisitie omdat ze 
zich buiten elke kerkelijke con-
trole hielden, daar ze spirituali-
teit buiten de clerus en de ker-
kelijke autoriteit beleefden: ze 
schreven in de volkstaal, en niet 
in het Latijn. 

Margareta Porete publiceerde 
haar werk «Le miroir des âmes 
simples» rond 1290.  

Daarin stelde ze dat de contem-
platieve liefde tot God voor de 
ziel geen missen, gebeden of 
iets anders behoefde. Zoals 
andere mystici vond ze dat een 
ziel die de Goddelijke Eenheid 
bereikte geen kerkelijk gezag 
nodig had en deel uitmaakte van 
de hogere Kerk van de Geest. 

Conflicten met de kerkelijke 
autoriteiten konden dus niet 
uitblijven. 

«Le miroir des âmes simples» 
werd door de bisschop van Cam-
brai in de ban geslagen in 1300. 

Ze werd na een proces door de 
Inquisitie geëxcommuniceerd en 
tot de brandstapel veroordeeld 
op 1 juni 1310. 

(vertaald uit het Engels: http://
courseweb.stthomas.edu/
medieval/julian/
Marguerite.htm) 

Margareta Porete  

«Le miroir des âmes simples»  
(fragment) 

4 

Loge Witte Lotus heet welkom... 

De Loge Witte Lotus heeft de eer 
en het genoegen in haar kring 
twee nieuwe leden op te nemen: 
(1) Sonia Hoste en (2) Michaël de 
Vreugd. 

Hiermee is de nieuwe tak be-
gonnen aan wat we hopen dat 
een lange en gestadige groei 
mag worden, door de jaren 
heen.  

Wij heten deze mensen hartelijk 
welkom in de Belgische Theoso-
fische Vereniging vzw en zullen 
vanuit onze Loge alle mogelijke 
steun verlenen in hun zoektocht 

naar waarheid, en hopen dat 
ze zich thuis voelen bij ons en 
welkom in alle takken, loges 
en secties van de Theosofie.  

We zijn ervan overtuigd dat 
zij op hun manier een waarde-
volle bijdrage zullen leveren 
aan onze enthousiaste en 
dynamische groepsgeest. 

“De wijze is meelevend; daarom kan hij dapper zijn. Hij is sober; daarom kan 
hij grootmoedig zijn. Hij gaat niet boven anderen staan; daarom kan hij toon-
aangevend zijn.” 

Lao-Tse 
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In België zijn er loges en afde-
lingen te Antwerpen, Brussel, 
Charleroi, Gent en Luik.  Zij 
organiseren met grote regel-
maat voordrachten en studiebij-
eenkomsten en sommige, waar-
onder Antwerpen, beschikken 
tevens over een uitgebreide 
bibliotheek.  De voornaamste 
taak van de vereniging bestaat 
erin gelijkgestemde mensen bij 
elkaar te brengen en hen te 
stimuleren in hun zoekproces 
naar waarheid. 

De Theosofische Vereniging 
werd opgericht te New York op 
17 November 1875.  Haar inter-
nationaal  hoofdkwartier is ge-
vestigd te Adyar (Madras), India.  
Zij is een ontmoetingsplaats van 
zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in bijna alle landen 
van de wereld.  

In Europa is een Internationaal 
Theosofisch Centrum gevestigd 
te Naarden (Nederland). 

Loge Antwerpen werd opgericht 
in 1899. 

Loge Witte Lotus is op dit ogen-
blik de jongste loot uit de Belgi-
sche Theosofische familie. Op-
gericht in 2006, beoogt deze 
Loge eveneens een aantrek-
kingspool te zijn voor zoekers 
naar en onderzoekers van waar-
heid. 

De Belgische Theosofische Vereniging (Adyar) 

Ledendag in Naarden op 11/11/06: “Leven en sterven” (verslag) 
Sabine Van Osta 

Vrijheid van denken 
De Theosophical Society heeft 
zich wijd en zijd over de we-
reld verspreid en leden van 
alle religies zijn en worden er 
lid van zonder dat ze de speci-
fieke dogma's, leringen en 
geloofsovertuigingen van hun 
eigen geloof opgeven. Daarom 
is het wenselijk het feit te 
benadrukken dat er geen en-
kele lering, geen enkele me-
ning is, door wie ook onderwe-
zen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de 
Vereniging bindend is, dat er 
geen lering, mening is die niet 
vrijelijk door enig lid mag 
worden aangenomen of ver-
worpen. 

Instemming met haar drie 
doeleinden is de enige voor-
waarde voor lidmaatschap. 

Geen leraar of schrijver, van 
H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft 
enige autoriteit om zijn leringen 
of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel 
recht om zich te verbinden aan 
elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar 
hij/zij heeft geen recht om die 
keuze aan een ander op te drin-
gen. 

Noch een kandidaat voor enig 
werk, noch enige stemgerech-
tigde kan onverkiesbaar ge-
maakt worden of het stemrecht 
verliezen wegens enige opvat-
ting die hij/zij heeft of wegens 
het lid zijn van een school van 
denken waartoe hij/zij zou 
behoren. Meningen of opvattin-
gen geven geen recht op voor-
rechten en kunnen evenmin 

aanleiding zijn om strafmaatre-
gelen te nemen. 

De leden van de 'General Coun-
cil' vragen elk lid van de Theo-
sophical Society ernstig om deze 
fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedi-
gen, te handhaven en er naar te 
handelen, en ook onbevreesd 
zijn eigen recht te doen gelden 
op vrijheid van denken en van 
meningsuiting, binnen de gren-
zen van hoffelijkheid en reke-
ning houdend met anderen. 

Deze nieuwsbrief is altijd iets om naar uit te kijken, in een volgend nummer komt zeker aan bod: 

• Interviews met mensen die (in)direct met het Theosofisch gedachtengoed te maken hebben 

• Een bijdrage over diverse religieuze stromingen 

• ... 

Te verwachten in een volgende nieuwsbrief... 

Kalender 
Interessante data binnenkort: 

15/11/1923 

Geboorte Radha Burnier, huidig 
internationaal president  
17/11/1875 

Stichting van de Theosofische 
Vereniging 
01/12/1878 

Geboorte George Arundale, 
internationaal president 1934-
1953 
15/12/1889 

Geboorte Nilakantha Sri Ram, 
internationaal president 1953-
1972 

Als conclusie van hun bijdrage 
poneerde elk één of twee stel-
lingen die dienden als aanzet tot 
de groepsdiscussies die na ieder 
programmagedeelte volgden. Zo 
kwamen er onder meer stellin-
gen aan bod over de rol en bete-
kenis van onze eigen beeldvor-
ming zowel voor de dood als 
erna, over de relatie tussen 
liefde en loslaten, over de ge-
volgen van ons leven voor de 
aarde (Gaia) en over de bewust-
zijnsverandering die nodig is 

Op 11 november laatstleden 
vond de ledendag plaats van de  
Theosofische Vereniging in Ne-
derland. Het thema van deze 
editie “Leven en Sterven” wist 
zo’n 50 aanwezigen bijeen te 
brengen en aan het werk te 
zetten tijdens een gestroomlijnd 
programma. 

Zes leden van verschillende 
loges in Nederland werd ge-
vraagd om een korte uiteenzet-
ting te houden over het thema. 

opdat het een betere kant op 
kan gaan voor onze planeet, 
over het belang van eigen in-
zichten en verworvenheden op 
spiritueel gebied. 

Met deze ledendag werd op-
nieuw vanuit onze Vereniging 
een aangename gelegenheid 
geboden tot herbronning in de 
bijzondere sfeer eigen aan het 
Internationaal Theosofisch Cen-
trum in Naarden. 

Het Centrum is onderdeel van 
de Theosophical Society 
(Adyar) en theosofie is het 
leidend principe in al haar 
activiteiten. Wat er op het 
terrein ook gebeurt, het heeft 
zijn wortels in de theosofische 
levenshouding. Theosofie staat 
hier voor tijdloze wijsheid. 
Deze wijsheid is niet sekta-
risch. Wijsheid is nooit het 
exclusieve eigendom van een 
bepaalde groep of organisatie.  



Activiteiten in Antwerpen 
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan je klein te maken 
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. Wij zijn allemaal bedoeld om te 
stralen als kinderen. Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te openbaren.  

Nelson Mandela - Inaugurele Rede voor het presidentschap van de Republiek Zuid Afrika. 
 [Auteur: Marianne Williamson - Return to Love -] 
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07/12 Geschiedenis Theosofische vereniging 

10/12 Margareta Porete (door Sofie Sweygers) 

14/12 Overpeinzingen - Marcus Aurelius 

21/12 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant 

28/12 Zanoni - Bulwer-Lytton 

 

04/01 Geschiedenis Theosofische vereniging 

11/01 Overpeinzingen - Marcus Aurelius 

14/01 Karma (door Ali Ritsema) 

18/01 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant 

25/01 Zanoni - Bulwer-Lytton 

Loge Witte Lotus  Loge Antwerpen 

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma’s kunt 
u terecht op (0476) 867 401 en (0486) 631 997. 

Voor meer informatie omtrent het programma van Loge Antwerpen 
kunt u terecht op de nummers (03) 827 43 62, (03) 272 58 53, en 
voor het woensdagavondprogramma op het nummer (03) 774 13 76  

Eerste maandag 10:00 tot 12:00 - Lam Rim 

Eerste maandag 12:00 tot 14:00 - Inzichten in esoterische astrologie 

Eerste en tweede dinsdag 19:30 tot 22:00 - studie van “De Geheime leer” door 
H.P. Blavatsky 

Derde en vierde dinsdag van 19:30 tot 22:00 - studie van “Bron van Occultis-
me” door G. De Purucker (niet op 19/12 en 26/12) 

Woensdag van 20:00 tot 22:00 - studie van “De zeven Stralen” door G. Hodson 

02/12 en 03/12 Meditatieweekend met Ineke Vrolijk 

17/12 Jonang-Pa: de herrezen overleveringslijn uit het Tibetaans Boeddhisme 
(door Sabine Van Osta)  

19/12 Lichtfeest 

02/01 Nieuwjaar - Vrij gesprek 

21/01 Lezing Symbologie door Paul Zwollo met diaprojectie 

30/01 Vrij Onderwerp 
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