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wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van
de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.
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Heeft de Belgische Theosofische Vereniging reden tot vieren?

Één jaar Loge Witte Lotus Antwerpen
Jan Jelle Keppler, voorzitter

Het is al weer meer dan een jaar geleden, dat een klein groepje van de
leden van de Loge Antwerpen bijeen kwam om de oprichting te bespreken
van een nieuwe loge van de Theosofische Vereniging te Antwerpen. Op 8
mei van het jaar 2006 kwamen zij wat onwennig bij elkaar in de woonkamer van een van de leden. Een algemeen gevoel van gespannen verwachting en ook wel een lichte zweem van stoutmoedigheid heerste er onder
de vijf aanwezigen.
Eindelijk hadden zij hun schamele
moed bijeen geschraapt en voelden
zij zich samen sterk genoeg om het
idee aan te kunnen, dat er daadwerkelijk een nieuwe loge in de stad
Antwerpen zou kunnen en moeten
worden opgericht. Het was echter
volkomen legaal en legitiem, en ook
niet geheel zonder reden, dat de
aanwezigen wat plankenkoorts ontwikkelden. Want, het is
toch niet niks om te besluiten op een zelfstandige manier als een permanente groep binnen de
kern van de broederschap
der mensheid te gaan
werken. Het is juist daar,
binnen die kern, wanneer
die eenmaal gevormd is,
dat de transformatie
plaats vindt.
Eigenlijk zijn alle mensen
een op opzichzelfstaand
centrum van bewustzijn
en de vorming van de loges is daarbij juist bedoeld als een oefening tot
vermindering van het gevoel van de eigen individuele identiteit. Net zoals partnerschap en gezin
het individu de gelegenheid tot ontplooiing en oefening in kwaliteiten
bieden, zo biedt ook de intimiteit en
geborgenheid van de loge de leden
van de Theosofische Vereniging een
groepsdynamiek, die zo multidimensioneel en interactief is, dat zij
daarbinnen als een eenheid kunnen
gaan werken aan de werkelijke, da-

gelijks geleefde broederschap der
mensen.
Volgens de woorden van iemand, die
zegt het weten, zijn de leden van
een loge als de vingers aan een hand
of als de snaren aan eenzelfde luit en
moeten zij in volledige harmonische
stemming met elkaar gebracht worden, voordat de klanken van de he-

om bespeeld te worden.
Het gaat alleen nog maar om de vorm
en zelfs de harmonische stemming
van de leden onderling kan men nog
als vorm bezien, want ook op een
perfect gestemd instrument hoeft de
muziek nog niet altijd zo mooi klinken als we dat zouden willen, of het
genre is nog niet wat we op het oog
hadden, of de oefeningen zijn te
zwaar en de snaren dreigen af en toe
te springen.
Met de Witte Lotus Loge is de stemming meestal wel in orde en ook de
kwaliteit van het gebodene is wel
binnen de normen van wat we van
een loge verwachten mogen. Tot vanuit verre streken komen de goedkeurende geluiden over de inhoud
van Het Witte Lotus Blad
en de activiteiten.
De voordrachten, die gehouden worden zijn zeer
gevarieerd van inhoud en
komen uit verschillende
levensbeschouwelijke invalshoeken. De donderdagavond studies zijn naar
verhouding voor Antwerpen en voor het Nederlandse taalgebied druk
bezocht.

melse symfonieën daarop voortgebracht kunnen worden. Laten we - in
de vergelijking van de luit blijvend zeggen, dat nadat in de jaren van
voorbereiding de luit gebouwd was,
vanaf 8 mei 2006 de zeven oprichters
als de zeven snaren daarop gespannen werden en dat op 26 augustus
2006, de dag, dat het logecharter
getekend werd door de voorzitter
van de vereniging, de luit klaar was

Al met al was het eerste
jaar een groot succes, er
werd veel gestudeerd, maar ook veel
gelachen, soms wat gemopperd,
maar ook vaak heel hard gewerkt.
Dat er nu tien leden zijn is een felicitatie waard en belooft veel goeds
voor de toekomst.
Het was een jaar van goede en prettige samenwerking en hopelijk volgen
er nog vele jaren van voorspoed en
vol arbeidsvreugde.

Algemene Ledenvergadering Belgische Theosofische Vereniging
Zoals ieder jaar zal de Algemene Vergadering alle
leden van de Belgische Theosofische Vereniging samenbrengen. De leden worden dan ook vriendelijk
uitgenodigd tot deze statutaire bijeenkomst die dit
jaar zal plaats vinden op zaterdag 23 juni 2007 om
10.00 u. Het einde van deze dag is voorzien omstreeks 17.00u en het programma zal onderbroken
worden door een gezamenlijke lunch.

Een uitnodiging, met meer informatie
omtrent agenda e.d., zal aan ieder
lid toegestuurd worden 14 dagen
voor de vergadering. Het is onnodig
te zeggen dat wij rekenen op uw
aanwezigheid op deze belangrijke
bijeenkomst.
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De Eddy boerderij in Chittenden – Vermont

In deel 1 vorige keer werd de levensloop van onze eerste voorzitter geschetst. Alle illustraties ©http://www.prairieghosts.com/eddy.html

Kolonel Olcott en spiritisme:
De Eddy Boerderij

In 1874 verscheen in de kranten,
een bericht over vreemde gebeurtenissen die plaatsvonden op een
kleine boerderij nabij Chittenden,
Vermont. Alle bizarre verschijnselen zouden zich afspelen in de woning van het gezin Eddy. William,
Horatio en hun zuster Mary woonden in een slecht onderhouden woning. Volgens de berichtgeving
werd het huis geteisterd door bovennatuurlijke wezens. Geïnteresseerden uit alle landen kwamen
naar Chittenden om zelf getuige te
zijn van de fenomenen. In spiritistische kringen werd Chittenden de
“spiritistische hoofdstad van het
universum” genoemd.
Kolonel Olcott, geïnteresseerd in
spiritisme, las het artikel. Hij was
niet geheel overtuigd door de berichtgeving. Op een dag kreeg hij
een exemplaar van de Banner of
Light, een spiritistisch nieuwsblad
in handen. Hierin werden de
vreemde gebeurtenissen uitgebreid
beschreven. Hoewel Olcott nog
steeds sceptisch stond tegenover
het verhaal, reisde hij kort daarop
naar Vermont. Alfred Kappes, een
krantentekenaar vergezelde hem.
Ze zouden, samen, een onderzoek
instellen naar wat er gebeurde op
de Eddy Boerderij. Mocht blijken
dat de fenomenen niet echt waren,
dan zouden ze een artikel schrijven
in de Daily Graphic en de gebroeders Eddy als charlatans ontmaskeren. Mochten de feiten waar zijn,
dan zou Olcott de waarde van het

Spiritisme openbaar maken aan de
hele wereld. Olcott nam zich voor,
zo eerlijk mogelijk en met een
open geest, een oordeel te vellen.
De reis verliep rustig. Het eerste
contact met de Eddy broers was dit
niet. De twee mannen waren afstandelijk en onvriendelijk. Ze hadden een zeer ruw karakter en hun
New England accent was moeilijk
te begrijpen. Dit was niet wat Olcott had verwacht. Hij vroeg zich
af wat deze mannen dan wel waren?
De eerste dag op de boerderij was
Olcott getuige van een buitenséance. Op een warme zomeravond,
liepen tien deelnemers langs een
pad naar een diep ravijn. Ze verzamelden zich voor een natuurlijke
grot, gevormd door twee grote stenen die boven op elkaar lagen en
een grote boog vormden. Later zou
Olcott vernemen dat het “Honto’s
Cave” werd genoemd, ter ere van
de inheemse Amerikaans geest die
er vaak verscheen. Olcott onderzocht de grot. Er was nergens een
toe- of uitgang te bespeuren, behalve die ene waar ze voor stonden. Horatio was het medium voor
de séance. Hij zat op een stoel onder de boog en een ‘geestenkabinet’ werd gemaakt door middel van
een doek en takken van een jonge
boom. Terwijl Horatio daar zat,
verscheen een grote inheemse
Amerikaan, uit de duisternis van de
grot. Terwijl het medium met de
geest praatte, riep een van de toeschouwers, wijzend in de richting

van de top van de grot. Daar stond,
in het maanlicht, een andere, grote
indiaan. Naast hem stond het silhouet van een vrouw. In het totaal
zouden 10 geesten verschijnen. De
laatste, de geest van William White, de overleden uitgever van een
spiritistische krant, verscheen in
het kabinet van Horatio. Gekleed in
een donker pak met wit hemd, zodat hij door een aantal van de aanwezigen kon herkend worden. Alle
verschijning verdwenen en Horatio
verliet het ‘kabinet’ met de melding dat de séance afgelopen was.
Olcott en Kappes onderzochten de
grot opnieuw. Ook zochten ze naar
voetsporen in de zachte aarde. Ze
vonden niets.
Het besluit van Olcott was dat de
séance overtuigend als waar kon
worden gezien.
Toch was hij zeker dat bedrog gemakkelijker zou kunnen vastgesteld
worden in de woning van de Eddy’s. Hij en Kappes onderzochten
de grote ‘cirkelkamer’, gelegen op
de tweede verdieping. Geen enkel
detail werd overgeslagen, kaarten
werden getekend, afmetingen genomen. Hij was er zeker van valse
panelen, geheime deuren en verborgen gangen te zullen vinden.
Niets werd gevonden.
Olcott wou nog niet opgeven. Hij
overtuigde de krant om mensen in
te huren en deze naar Chittenden
te zenden om de plaats en de woning te onderzoeken. Met schijnwerkers en ingenieurs als raadgevers werd een nieuw onderzoek
Vervolg op pagina 4
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uitgevoerd. De experten konden
niets vreemds vinden. Olcott en
Kappes waren nu overtuigd dat de
wanden en de vloeren zo stevig
waren als ze er uitzagen. Wat de
aanwezigen aanschouwden gedurende de nachten was daarom des
te vreemder.
De séances waren over het algemeen steeds hetzelfde. Behalve op
zondag, was er elke nacht een séance. De gasten en de bezoekers
verzamelden zich, gezeten op houten banken, in de cirkelkamer. In
die kamer was een platform dat
enkel met een kerosine lamp werd
verlicht. William was het voornaamste medium. Hij beklom het
platform en nam plaats. Enkele
minuten later hoorde men gefluister. Vaak was het gezang, begeleid
door muziek. Muziekinstrumenten
werden zichtbaar en zweefden boven de hoofden van de toeschouwers. Handen verschenen, zwaaiend en ze raakten de toeschouwers
aan. Vreemde, rare lichten en onverklaarbare geluiden verschenen
en vulden de kamer.
Dan verschenen de geesten. Soms
kwamen ze een voor een, soms
kwamen ze in groepen van 20 of
dertig. Sommigen waren volledig
zichtbaar en leken echt, anderen
waren doorzichtig. De meeste
geesten waren indianen of Amerikanen. Toch verschenen ook andere nationaliteiten zoals geesten
gekleed in typische klederdracht
uit Rusland, Oosterse landen en

Afrikanen.
Olcott was verbaasd. De ganse kamer was onderzocht en er werden
geen verborgen gangen of kasten
gevonden. In het kabinet kon enkel
het medium. Hij vroeg zich af waar
deze geesten vandaan kwamen.
Olcott was vertrouwd met het werk
van goochelaars en frauduleuze
mediums, doch hier kon hij geen
enkele vervalsing vinden.
Na een verblijf van een week, kon
Olcott niets anders besluiten, dan
dat de vreemde fenomenen die
plaatsvonden in en buiten de boerderij, echt waren. Hij schreef zijn
artikel voor de New Yorkse Sun. De
belangstelling van de New Yorkse
Daily Graphic werd hierdoor gewekt
en Olcott werd overhaald om nog
twaalf artikelen te schrijven. Die
kenden een groot succes en onderzoekers van verschijnselen uit Europa en Amerika prezen zijn wetenschappelijke aanpak. Beide reeksen
artikelen vormden de grondslag
voor het werk People from the
Other World, dat in 1875 zou verschijnen.
Kolonel Olcott bezocht de Eddy
boerderij een tweede maal. Toen
ontmoette hij, in oktober 1884,
Helena Petrovna Blavatsky.

Wie waren de Eddy broeders?

Na zijn onderzoek vernam Olcott
dat William en Horatio Eddy niet de
enigen waren binnen de familie,
die buitengewone gaven en krachten bezaten.
Een verre verwante, Mary Bradley,
werd in 1692 veroordeeld voor hekserij. Met de hulp van vrienden kon
zij echter het dorpje Salem ontvluchten.
De grootmoeder van William en
Eddy had de gave in trance te gaan
en met voor anderen onzichtbare,
geesten te praten.
Hun moeder, Julia, deed de buren
schrikken door haar voorspellingen
en visioenen. Haar echtgenoot veroordeelde haar gaven als zijnde het
werk van de duivel. Julia leerde al
vlug haar gaven te verbergen voor
haar scheldende en wrede man.
Toen de kinderen geboren werden,
ontstonden vreemde gebeurtenissen: luid gebons deed het huis bewegen, stemmen werden gehoord
in lege kamers. Het gebeurde ook
dat de kinderen uit hun wiegje verdwenen en elders in huis, of buiten, werden teruggevonden.
Hoe ouder William en Horatio werden, hoe sterker hun krachten werden. Menigmaal zag de vader zijn
zoons spelen met onbekende kinderen, die verdwenen, zodra hij dichterbij kwam. De vader strafte zijn
zoons. Toch kwamen deze vreemde
kinderen terug; wat zorgde voor
heel wat stokslagen voor de twee
kinderen. De jongens groeiden dan
ook op met een grote vrees voor
hun vader, die ze uiteindelijk gingen haten.

Séance kamer

Vervolg op pagina 5

4

Jaargang 2 - Nummer 6
Juni - Juli - Augustus 2007

Onze bijdrage aan het Olcott-jaar (deel 2, vervolg van pagina 4)

Kolonel H. S. Olcott
Lieve Opgenhaffen

De jongens ondervonden al snel dat
zij niet welkom waren op school. Al
vanaf de eerste schooldagen gebeurden rare dingen: onzichtbare
handen gooiden boeken op de
grond, schoolbanken werden opgetild. Kleine voorwerpen zoals linialen, inktpotten en leien vlogen
door het lokaal.

Tekening gemaakt door Olcott

De vader probeerde alle middelen
om deze fenomenen te stoppen.
Tevergeefs, en in zijn woede sloeg
en mishandelde hij de jongens.

De vader werd er zich van bewust
dat zijn zoons, met hun gaven, heel
wat geld konden binnenbrengen.
Hij verkocht de jongens aan een
rondreizend gezelschap. Gedurende
veertien jaar zouden de jongens
rondreizen in Amerika, Canada en
Europa. Als supplement op de vertoningen, kreeg het publiek de uitdaging, de jongens uit hun trance
te halen. De mishandelingen door
de vader leken in niets op wat de
jongens nu te verwerken kregen.
Ze werden opgesloten in heel kleine houten kisten, warme was werd
in hun mond gegoten. Het was de
bedoeling te zien of ze, terwijl ze
niet konden praten, toch vreemde
stemmen konden voortbrengen. De
jongens werden geduwd, met
scherpe voorwerpen geprikt en enkele malen met stenen bewerkt. Ze
bleven achter met beschadigingen
en littekens die ze zouden behouden voor de rest van hun leven. Het
lichaam van William vertoonde
zelfs verscheidene kogelwonden.

activiteiten werden voor een tijdje
stopgezet. Blavatsky zorgde ervoor
dat er opnieuw séances werden
gehouden en nodigde Olcott uit
deze bij te wonen.
In de séance die Olcott bijwoonde,
sprak John King opnieuw. King verklaarde zijn dochter onschuldig
over al de dingen die zij, naar men
beweerde, verkeerd zou hebben
gedaan. Zijn betoog vernietigde
ook alle aantijgingen die de Holmes
ten laste werden gelegd. Daarna
verscheen Katie King opnieuw, in
een wit kleed.
Olcott had Jennie Holmes stevig
vastgebonden en wist dus dat die
verschijning niet Jennie kon zijn.
Het versterkte zijn geloof in bui-

Bij het overlijden van hun vader
keerden de jongens naar huis terug. Ze vestigden zich terug in de
boerderij en, samen met hun zuster vormden ze de woning om tot
een herberg, de “Green Tavern”.
Kolonel Olcott en de oprichting van
de Theosophical Society

Telkens de jongens in een trance
vielen, vervloekte hij hen. In een
poging ze wakker te maken, kneep
en sloeg hij hen tot ze blauw zagen. Hij volgde zelfs, eenmaal, de
raad op van een Katholieke vriend
en overgoot de jongens met kokend
water. Toen dit niet werkte, liet
hij zijn vriend een roodgloeiende
kool in de hand van William leggen.
Dit zou de duivels uitdrijven! William bleef in trance. Een groot litteken in zijn handpalm zou hij zijn
ganse leven behouden.

Kolonel Olcott had Helena Petrovna
Blavatsky ontmoet tijdens zijn
tweede verblijf op de Eddy Boerderij in Vermont, in oktober 1884.
Heel snel werden ze vrienden.

Toch gebeurde het dat de geestenwereld, de jongens ook verdedigde. Meermaals werd de vader, door
een onzichtbare kracht, het huis
uitgezet. Dit was meer dan de goede man kon verdragen.

In een séance had Jennie de persoonlijkheid van Katie King ten tonele gebracht. Katie King was de
dochter van de bekende geest,
John King. De séance had voor heel
wat opschudding gezorgd en alle

Kort na zijn succes met het onderzoek van de vreemde gebeurtenissen, die plaatsvonden op de Eddy
Boerderij, kreeg Olcott een tweede
uitdaging: Het Holmes schandaal.
Nelson en Jennie Holmes waren
materialisatie mediums die beschuldigd werden van fraude.

Geestenkabinet

tengewone fenomenen en tevens in
de kracht van de Holmes.
Het was ook duidelijk dat Olcott
gefascineerd was door de psychische kracht van Blavatsky. Het leek
alsof Olcott een bepaalde liefde
had voor deze fenomenen en hij
ertoe werd aangetrokken.
Vervolg op pagina 6
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Op de avond van 7 september werd
een bijeenkomst gehouden in de
woning van Blavatsky. Een gezelschap van zeventien dames en heren zouden er een voordracht bijwonen van George Henry Felt. Felt
was ingenieur en architect. Hij zou
een lezing geven over geometrische
figuren in de Egyptische Kabbala.
Zijn ontdekking was misschien wel
een van de meest verrassende van
het menselijke intellect.
De voorstelling werd met een warm
applaus afgesloten.
Tijdens de discussies die volgden,
groeide bij Olcott het idee dat het
misschien niet slecht zou zijn, een
vereniging op te richten om het occulte te volgen en te promoten.
Olcott wist op dat ogenblijk niets
af, van de opdracht die Blavatsky
van de Meesters had gekregen, nl.
het oprichten van een dergelijke
vereniging. (Een eerste poging werd
door Blavatsky ondernomen in Egypte, doch deze mislukte).
Olcott schreef zijn idee op en gaf
het aan William Quan Judge, een
jonge advocaat, met het verzoek dit
aan Blavatsky te overhandigen. Blavatsky las het en gaf haar goedkeuring.
Olcott stond recht en nam het
woord. Hij gaf een beeld van de
spiritistische beweging, van zijn
antagonisten, de materialisten, het
onophoudelijk conflict tussen wetenschap en religieuze bewegingen
en het filosofisch karakter van de
oude theosofen.
Olcott ontvouwde zijn plan om een
vereniging van occultisten op te
richten. Vooreerst wou hij een bibliotheek oprichten en informatie
betreffende de geheime wetten van
de Natuur verspreiden. Deze wetten, zo gekend door de Chaldeeërs
en de Egyptenaren, maar zo ongekend in de moderne wetenschappelijke wereld.
Het voorstel van Olcott werd warm
onthaald en alle aanwezigen verklaarden zich akkoord om de volgende avond samen te komen.

Op 8 september werden een aantal
beslissingen genomen:
☸ een

vereniging zou opgericht
worden voor de studie en de verklaring van het occultisme, de
Kabbala, enz.
☸ Kolonel Henry Steel Olcott zou,
als voorzitter, de voorbereidende
vergaderingen voorzitten.
☸ William Quan Judge zou de voorlopige functie van secretaris op
zich nemen.
Aan de aanwezigen werd gevraagd
om, bij afroeping van hun naam, al
dan niet hun akkoord te geven over
de oprichting van een vereniging –
zoals eerder besproken, en tevens
hun wens tot deelname aan deze
verenging mede te delen.
In het verslag staan volgende namen
vermeld: Kolonel H.S. Olcott, Helena P. Blavatsky, C. Sotheran, Dr. C.
E. Simmons, C. C. Massey uit
London, W. L. Alden, G. H. Felt, D.
E. de Lara, Dr. W. Britten, E. H.
Britten, H. J. Newton, J. S. Cobb, J.
Hyslop, W. Q. Judge, H. M. Stevens,
(allen aanwezig). H. D. Monachesi,
(afwezig).
Tevens werd goedkeuring gegeven,
een comité van drie op te richten.
Dit comité zou een voorontwerp van
constitutie en reglementen opstellen. Verslag zou uitgebracht worden
op de volgende bijeenkomst. De
voorzitter zou ook deel uitmaken
van het comité.
Olcott, als waarnemend voorzitter
koos H. J. Newton, H. M. Stevens,
en C. Sotheran als leden van het
Comité.
Een aantal vergaderingen volgden
elkaar op:
☸ 13

september: de naam
“Theosophical Society” werd
voorgelegd, besproken en goedgekeurd.
☸ 16 oktober: een voorlopig verslag voorontwerp reglementen
werd voorgelgd.
☸ 30 oktober: Het voorontwerp
betreffende de reglementen
werd besproken en de verkiezing

van de verschillende functies binnen de vereniging vond plaats.
☸ Kolonel Olcott: President
☸ G. H. Felt en Dr. S. Pancoast, een

geleerd Kabbalist, werden VicePresidenten.
☸ Blavatsky werd corresponderend
Secretaris.
☸ W. Q. Judge werd Raadman.
☸ Mott Memorial Hall, 64 Madison

Avenue werd aangeduid als de
ontmoetingplaats van de Vereniging.
☸ 17 november: Na het voorlezen,
bespreken en goedkeuren van
alle agendapunten, werd besloten dat aan alle voorwaarden
voor de oprichting van de Theosophical Society werd voldaan.
Vanaf die dag bestond de vereniging en kon ze met haar werk
beginnen.
Van de zestien personen die zich
bereid verklaarden om oprichters te
worden van de voorgestelde vereniging, drukten enkelen – buiten Olcott, Blavatsky en Judge – hun stempel in de annalen van het occulte
onderzoek:
☸ Emma Hardinge Britten was een

vooraanstaand spiritiste en trance expert. Zij wordt herinnerd
voor haar werk in de begindagen
van het Amerikaanse spiritisme.
☸ C.C. Massey was een onvermoeibare onderzoeker van psychische
verschijnselen. Later werd hij
een van de leidinggevende figuren in de Britse Society for Psychical Research.
☸ J. Hyslop, waarvan geen andere
identificatie kon gevonden worden, zou volgens sommigen James H. Hyslop zijn geweest. Hij
was een vooraanstaand leider van
de officiële Psychical Research in
Amerika en was het hoofd van de
onafhankelijke Amerikaanse
S.P.R.

Een volgende keer: Colonel Olcott en zijn werk op Sri Lanka
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Lezing Loge Antwerpen op 17 juni 2007 om 11:00u

Bezoek aan het geboortehuis H. P. Blavatsky
Jan Jelle Keppler

Landdag op 23/09/07
“Ethiek als brug tussen Oost
en West”

Zomer 2005
In de afgelopen tijd werden de leden van de Belgische Theosofische Vereniging telkens wanneer zij in het Internationaal Theosofisch Centrum te
Naarden de leden van de Theosofische Vereniging uit de Oekraïne ontmoetten, door een aantal van hen uitgenodigd om bij hen op bezoek te
komen en hun land te bezichtigen. Dit was niet zomaar een beleefdheids
vorm, maar zoals later bleek, een heel serieuze zaak, want het gaat om
het land, waar de stichter van de Theosofische Vereniging, mevrouw Helena Petrovna Blavatsky geboren werd.
Omdat de politieke situatie niet zo
duidelijk was, waren de Belgische
leden niet erg opgetogen over het
idee om naar de Oekraïne te gaan,
terwijl daarenboven de daadwerkelijke uitvoering ervan ook nogal
wat voeten in de aarde bleek te
hebben. Dit grote Europese land
met zo'n 50 miljoen inwoners blijkt
door een nog steeds voortdurend
periode van onrust te gaan nadat in
1986 de kerncentrale bij Tsjernobil
door een ongelukkige samenloop
van omstandigheden ontplofte,
waardoor een groot aantal slachtoffers op en rondom de nucleaire
site vielen en grote delen van centraal- en west Europa door nucleaire fall-out besmet werden. In de
winter van 2004/2005 veranderde
de politieke situatie plotseling tengevolge van massa demonstraties in
het centrum van de hoofdstad Kiev, die tot een regeringswisseling
leidden.
De eerste uitwisseling van e-mail
berichten tussen Kiev en Brussel,
waarin het programma van het
veertiendaags bezoek aan de
Oekraïne werd besproken, dateert
van september/oktober 2004, wat
overeen zou kunnen komen met de
tijd dat de politieke verandering in
dat land voorbereid werd.
Men zou drie dagen naar de hoofdstad Kiev gaan en ook drie dagen
naar Dnjepropetrovsk, waar het
huis van HPB zich bevindt. Bovendien werd er een hele week bestemd voor een vakantie aan de
Zwarte Zee, waar langs de zuidkust
van de Krim veel badplaatsen zijn
met zogenaamde “sanatoria” en
toeristische attracties en bezienswaardigheden.

Een groep van vijf deelnemers,
allen Belgische ingezetenen had
zich als deelnemer aan deze reis
ingeschreven, die enerzijds iets
weg had van een ontdekkingsreis
naar onbekende gebieden achter
het pas gevallen ijzeren gordijn en
anderzijds leek op een pelgrimstocht naar de geboorte plaats van
Helena Petrovna Blavatsky. Geen
van hen sprak of verstond Russisch,
dus was er vanaf het begin afgesproken, dat er tijdens de veertiendaagse reis altijd een tolk in hun
gezelschap zou zijn. De data van
de reis werden gekozen in functie
en van de vluchten van Ukrainean
International Airlines, van de beschikbaarheid van de deelnemers,
maar vooral van de beschikbaarheid van de tolk, lerares Engels en
tevens lid van de Theosofische Vereniging in Kiev.
De laatste dag van de aansluitende
week vakantie aan zee op de Krim
werd besteed aan een excursie
naar het Voloshin museum in Koktobel. Voloshin woonde en werkte
daar van 1917 tot aan zijn dood.
Hij was een dichter, schrijver,
schilder, die theosoof was geworden nadat hij Annie Besant in Parijs
had ontmoet, waar hij zich in de
cirkel van impressionistische schilders bevond.
Zijn werk doet sterk denken aan
dat van Nicolas Roerich, maar is
wat verfijnder. Hij keerde direct
na het uitbreken van de revolutie
naar zijn vaderland terug.

Loge Witte Lotus heeft de eer en
het genoegen alle leden van de
Belgische Theosofische Vereniging
uit te nodigen op de Landdag die
zal doorgaan op zondag 23 september 2007.
Deze nationale bijeenkomst gaat in
op het thema “Ethiek als brug tussen Oost en West” met meerdere
sprekers die verschillende aspecten
hiervan zullen belichten, en aangepaste muzikale omlijsting.
Simultaanvertaling naar het Nederlands en het Frans wordt voorzien,
zodat iedereen de lezingen makkelijk kan volgen.
De landdag heeft plaats in de

Faculteit Voor Vergelijkende
Godsdienstwetenschappen
Bist 164
B-2610 Antwerpen Wilrijk
Programma:
11.00u –
11.15u

Inleiding – verwelkoming

11.15u –
12.15u

1ste hoofdspreker

12.15u –
13.45u

Lunchpauze

13.45u –
15.00u

Aanvang met muziek,
meditatie + 2de hoofdspreker
Theepauze

15.00u –
15.15u
15.15u –
16.00u

Afronding en vragen

Deelname : € 5 leden, € 10 niet-leden
Lunch: € 3 soep, € 15 warme lunch
Aanmelden vóór 10 september bij de
Loge Witte Lotus (zie pagina 1)
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Uit de studie-avond: Geschiedenis van de Theosofische Vereniging

Rudolf Steiner, theosoof malgré lui (deel 2)
Christian Vandekerkhove

Vorige keer werd de aansluiting van Rudolf Steiner bij de TV besproken.
In dit afsluitende deel wordt ingegaan op zijn “uittreden” en de oprichting van de Anthroposofische Beweging, met kosmologische en andere
mensbeeld-schema’s door Steiner uitgewerkt.
9

Geestmens

8

Levensgeest

7

Geestzelf

6

Bewustzijnsziel

5

Verstandsziel

4

Gewaarwordingsziel

3

Zielelichaam

2
1

gen naar de verschillende zgn. lagere
werelden.
Met geest vervulde
bewustzijnsziel

Gewaarwordingszielelichaam

Deze gebieden kunnen we samen met
het hogere als volgt schematisch
weergeven.
4,…

Hogere werelden

Etherlichaam

3

Astrale wereld

Stoffelijk Lichaam

2

Etherische wereld

1

Stoffelijke wereld

In dit schema vinden we 9 verschillende principes in de mens, wederom
genummerd van het meest stoffelijke tot het meest geestelijke.
In hetzelfde boek zegt Steiner dat bij
de mens op aarde het zielelichaam
en de gewaarwordingsziel een eenheid vormen, evenals de bewustzijnsziel en het geestzelf. (zie derde
kolom in bovenstaand schema).
Vandaar dat hij dadelijk voor de
mens op aarde overstapt op een 7lagige multicorporaliteit, zoals hieronder is weergegeven.

Per definitie weiden we in deze verhandeling niet uit over de (grof)
stoffelijke wereld, gezien deze door
de wetenschap zeer grondig is bestudeerd en vanuit de hylische pluraliteit niet veel commentaar vereist.
Een discussie die zowel semantisch
dan fundamenteel is, is of de etherische wereld dient te worden beschouwd als een aparte wereld of als
een deel van de stoffelijke wereld.
Het verschil in benadering kunnen we
als volgt schematisch weergeven:

7

Geestmens

6

Levensgeest

5

Met geest vervulde bewustzijnsziel

Etherische wereld

4

Verstandsziel

Stoffelijke wereld

3

Gewaarwordings-zielelichaam

2

Etherlichaam

2. De etherische wereld is een deel
van de stoffelijke wereld:

1

Stoffelijk Lichaam

De vergeestelijkte mens ziet er dan
uit als volgt :
7

Geestmens als omgevormd Fysiek Lichaam

6

Levensgeest als omgevormd Levenslichaam

5

Geestzelf als omgevormd Astraallichaam

4

Ik als kern van de ziel

3

Astraal Lichaam

2

Ether- of Levenslichaam

1

Stoffelijk of Fysiek Lichaam

Een totaalbeeld van de hylische pluraliteit binnen de antroposofie konden we niet zomaar in de literatuur
terug vinden.
We vinden wel impliciete verwijzin-

1. De etherische wereld en de stoffelijke zijn twee verschillende:

Volgens de eerste hypothese zou de
wetenschap geen uitspraken mogen
doen over het etherisch gebied.
Volgens de tweede echter, valt het
etherische natuurlijk wél onder haar
bevoegdheid en zelfs onder haar opdracht!
Experimenten wijzen in de richting
van de tweede hypothese.
Hierbij denken we onder meer aan Dr.
Mac Dougall.
Over de etherische wereld geeft de
antroposofie ons veel informatie.
Er mag worden gesteld dat deze beweging meer dan eender welke andere heeft getracht de etherische wereld wetenschappelijk te bestuderen.
Er werden een aantal technieken ontwikkeld om de etherische patronen op
objectieve wijze vast te stellen.
Deze materie valt volledig buiten onze studie en ik wil liever verwijzen
naar de gespecialiseerde literatuur.
Lili Kolisko, met haar gevoelige kristallisatie en Ehrenfried Pfeiffer met
zijn kapilair-dynamische opstijgingproeven hebben de waarneming van
de etherische vormkrachten ten dienste gesteld van het medisch onderzoek (o.a. vroegtijdige kankerdiagnose)
en
de
landbouw
(kwaliteitsonderzoek van melk, landbouwgewassen, e.d.).

Stoffelijke Etherische- of Fijnstoffelijke Wereld
wereld
Grofstoffelijke wereld

In de antroposofie is duidelijk sprake
van multicorporaliteit en hylische
pluraliteit, zeker wat betreft het
etherisch gebied.

Het verschil tussen beide modellen is
niet zomaar een intellectueel spel.

Het etherische lichaam is gemaakt
van substantie van de etherische wereld.

Het is fundamenteel:
In het eerste model zijn ether en stof
iets verschillends, terwijl in het
tweede model het etherische en het
grofstoffelijke, beide uit fysieke materie bestaan, maar van een verschillende orde.
Epistemologisch is deze distinctie
natuurlijk van groot belang, gezien
we het terrein van bevoegdheid van
de wetenschap (zoals ze nu is) beperken tot uitspraken over de fysieke
wereld.

In de verschillende antroposofische
geschriften krijgt dit voertuig verschillende namen: etherlichaam, levenslichaam, elementair lichaam of
vormkrachtenlichaam.
Steeds gaat
het om hetzelfde.
Een aantal zaken kunnen we alvast
vertellen over de etherische substantie:
1.Volgens Wachsmuth zijn er in het
universum 7 soorten etherische krachVervolg op pagina 9
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Uit de studie-avond: Geschiedenis van de Theosofische Vereniging

Rudolf Steiner, theosoof malgré lui (deel 2)
Christian Vandekerkhove

ten aan het werk. Maar in onze huidige wereld zijn er slechts 4 die zich
manifesteren in de verschijnselen
van ruimte en tijd.

7

Gebied van het zieleleven

6

Gebied van de actieve zielekracht

5

Gebied van het zielelicht

Het valt op dat Wachsmuth spreekt
over etherische krachten en niet
over etherische substantie, maar
aangezien volgens de relativiteitstheorie energie en materie slechts verschillende manifestatievormen zijn
van hetzelfde…

4

Gebied van de lust en de onlust

3

Gebied van de wensen

2

Gebied van de "stromende
ontvankelijkheid voor indrukken"

1

Gebied van de gloed der begeerte

Ernst Marti onderscheidt volgende
ethers:

De zielewereld of astrale wereld
wordt in 7 subniveaus onderverdeeld:

Warmte ether
Lichtether

Voor de hogere gebieden treffen we
niet zo’n duidelijke categorieën aan.

Geluidsether
Levensether

Deze verschillende ethers onderscheiden zich van elkaar door hun
golflengte, maar ook vanuit hun ontogenese:
ethers

eigenschappen

Warmte-ether

expansief, uitstralend,
centrifugaal

Lichtether
Geluidsether
Levensether

tuurfenomenen.

concentrerend,
opslorpend, centripetaal

Uit warmte-ether ontstaat (door evolutie) lichtether; van daaruit geluidsether en mutatis mutandis, levensether.
Vanuit hun polarisatie kunnen de vier
ethers worden opgesplitst op volgende manier:
ethers

elementen

Warmte-ether

Vuur

Lichtether

Lucht

Geluidsether

Water

Levensether

Aarde

Rudolf Steiner benadert de fysieke
wereld vanuit de concepten van de 3
aggregatietoestanden uit de fysica en
de 4 elementen van Empedocles.
De vier elementen worden op volgende manier op de 4 ethers geprojecteerd:
Vanuit deze verschillende eigenschappen zal de antroposofie een
verklaring vinden voor een hoop na-

Volgens Victor Bott heeft het astrale
lichaam, of zielelichaam te maken
met instincten, verlangens, hartstochten, aantrekking en afstoting,
maar dat is vrij klassiek in de verschillende esoterische stromingen.

Steiner zelf is ondubbelzinnig: Ik
bracht de mensen echte Duitse theosofie.
De antroposofie zou bovendien voor
een groot deel dezelfde lijdensweg
en valse beschuldigingen moeten
ondergaan als de theosofie.
Als voorbeeld wil ik de aanval citeren
van M. Kuentz met zijn pamflet
“Rudolf Steiner, un faux Jésuite”,
waar ik graag bij wil vermelden dat
net de auteur uit een de Jezuïetisch
geïnspireerde hoek komt! In dit werk
wordt de antroposofie beschouwd als
het werk van Satanisme en prostitutie van de ziel.
Ik zou durven stellen dat de breuk
tussen de Antroposofische Vereniging
en de Theosofische voor beide stromingen één grote gemiste kans is
geweest om samen aan een groot
monument te bouwen in een sfeer
van eenheid in verscheidenheid.

Verder wordt de informatie vager.
Inhoudelijk heeft Steiner uit de Theosofie alvast overgenomen de concepten van Karma, Reïncarnatie, de
evolutietijdperken (Atlantis, Lemurië, Hyperborea, enzovoort), maar
ook de typische visie op het hylisch
pluralisme en de multicorporaliteit,
waarvan, zoals hierboven blijkt, eerlijkheidshalve moet worden gezegd
dat hij hier dieper en vooral experimenteler op ingaat.
Structureel neemt hij van de Theosofische Vereniging onder meer de logestructuur en de Esoterische Sectie
over. (Steiner was zelf sedert 1904
hoofd van de Esoterische Sectie van
Duitsland).
Algemeen kunnen we zeggen dat Rudolf Steiner aan de Theosofie een
verregaande uitdieping toevoegt van
het kunstelement, alsook een hoop
praktische toepassingen in het dagelijks leven van de wetenschap van
het onzichtbare. Men denke hierbij
alvast aan de pedagogie, de geneeskunde, de biologisch-dynamische
landbouw, de sociale driegeleding,
de architectuur, de schilderkunst, de
euritmie en haar eigen kerk, de
Christengemeenschap.

©http://rudolfsteiner.anthroposophie.net

Op onze website vindt U het volledige artikel met verwijzingen en
voetnoten.
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Vegetarisme en levensbeschouwing: Jainisme
Lieve Opgenhaffen

Net als het Hindoeïsme en het Boeddhisme ontstond het Jainisme op het
Indischs subcontinent. Het beeld van de jaingemeenschap is dat van een
puriteinse, rijke en weinig toegankelijke sekte. De jains speelden nochtans een belangrijke rol in de geschiedenis van India. Het is onder anderen aan de jains te danken dat het vegetarisme, ongeveer twee millennia
geleden, algemeen aanvaard werd. Recenter oefenden zij een sterke invloed uit op Mahatma Gandhi, die hun Ahimsa (geweldloosheid) overnam.
gen aan anderen, hetzij in gedachten, hetzij in woorden of in handelen is dus ten zeerste verboden.

Symbool van het Jainisme: Open
hand met in het midden het woord
“geweldloosheid”.

©http://maratray.chez-alice.fr/
marieag/jainis/jainis6.htm

Een streng dualisme, is het vertrekpunt van het Jainisme. Zij geloven
dat een levend wezen een sterfelijk
lichaam en een onsterfelijke ziel
heeft. Elke ziel is gebonden aan
fijne materiedeeltjes, karma. Voor
de jains is karma materieel, dit in
tegenstelling tot de hindoes en
boeddhisten. Voor hen is de ziel een
immaterieel principe.
Door deze gebondenheid wordt de
ziel belemmerd in haar perfectie en
hebben mensen gebreken. Toch is
het mogelijk, voor de menselijke
ziel, om perfectie te bereiken. In de
toestand van perfectie heeft de ziel
vier kenmerken; oneindig geloof,
oneindig geluk, oneindige kennis en
oneindige macht. Enkel het individu
is uiteindelijk alleen verantwoordelijk voor goed en kwaad in zijn leven. Bevrijding gebeurt geleidelijk.
Hiervoor moet de mens: de juiste
gedachten hebben, de juiste woorden uiten en de juiste handelingen
stellen.
Ahimsa of geweldloosheid tegenover
alle levende wezens, is hierbij een
leidend principe. Schade toebren-

Een jina of ‘overwinnaar van de wereldlijke passies in zichzelf’ draagt
de verzameling van gedragsregels
en principes uit. Een jina is geen
bovennatuurlijk wezen, noch een
incarnatie van een dergelijk wezen.
Elke mens is dus, in principe, in
staat om zichzelf te bevrijden van
alle aanhankelijkheid van materiële
zaken en kennis te krijgen van verleden, heden en toekomst. Heel
weinig mensen blijken hiertoe in
staat. Tot nog toe zijn er in onze
tijdcyclus 24 jina’s geweest. Mahavira was de voorlopig laatste. Rond
de zesde eeuw voor Christus herverkondigde Mahavira de principes van
het Jainisme in de Indiase deelstaat
Bihar. Hij was een streek- en tijdgenoot van de Boeddha, stichter van
het Boeddhisme.

vijanden zijn de passies die, gehechtheid en himsa of gewelddadigheid, met zich meebrengen. Zowel
de geestelijken als de jain-leken
leggen de gelofte van ahimsa of geweldloosheid af. Deze gelofte, de
basis van de gehele jain-ethiek
houdt in: ahimsa is de onthouding
van het toebrengen van schade aan
levende wezens, is de onthouding
van onwaarheid, is de onthouding
van diefstal; is de onthouding van
onkuisheid, is de onthouding van
wereldlijke gehechtheden. Vaak
ziet men dan ook, in India, geestelijken met een fijne borstel voorzichtig de aarde vegen waarover zij
lopen. Dit om geen insecten te vertrappelen. Ook het dragen van een
doekje voor de mond is om geen
diertjes in te ademen of in te slikken. Van leken wordt een dergelijk
ver gaand engagement niet verwacht.
De principes en gedragsregels van
het Jainisme hebben ook gevolgen
voor het beroep van hun aanhangers. Jain-leken dienen op een correcte en eerlijke wijze voor het onderhoud van hun familie in te staan.

Telkens wanneer het Jainisme een
dieptepunt kent, is er een jina die
de mensen inspireert door de principes te hernieuwen. Men kan dus
stellen dat het Jainisme een religie
is die haar legitimatie niet vindt in
een boven- of buitenwereldlijke
macht, doch gestoeld is op puur
menselijke oorsprong. Een godsdienst zonder god.
Wanneer alle vormen van aanhankelijkheid aan het bestaan zijn vernietigd, brengt een jina de rest van
zijn leven door met het prediken
van de principes van de religie. Een
jina heeft dus een soort van goddelijke status bereikt, waardoor de
bewering dat het Jainisme atheïstisch is, niet volledig juist is.
Omdat een jina anderen helpt bij
het bereiken van de spirituele zelfverwezenlijking wordt hij ook wel
‘tirthankara’ of ‘maker van het juiste pad’ genoemd. De term ‘arihant’
komt ook voor. ‘Ari’ betekent vijand
en ‘hant’ betekent vernietiger. De

Mahavir
©http://home.zonnet.nl/daanmok/Onderwijs/
Tijdloze%20thema's/Jainisme.html
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Jainisme

Loge Witte Lotus Antwerpen
Jaarprogramma 2007-2008

Lieve Opgenhaffen

Beroepen zoals slager, visser, houthakker, wijnhandelaar, wapenmaker
en dergelijke worden afgewezen.
Deze beroepen zijn moreel degraderend doordat ze vernietiging van of
schade aan leven inhouden. Ondanks een reeks verboden beroepen, vullen de Jains allerlei soorten
functies in de maatschappij in. Vaak
zijn het bankiers, juweliers, industriëlen, Ook vinden we ze in de
rechterlijke, de medische en de
ingenieurswereld.
De ethische code van ahimsa heeft
ook gevolgen voor de voeding. Jains
zijn zeer kieskeurig. Ze eten geen
vlees, vis of zeevruchten. Wortelgewassen zoals aardappelen, uien,
look, radijzen, wortelen, bieten,
enz. worden gemeden. Het is immers mogelijk dat door het opgraven van deze gewassen buitensporige schade wordt toegebracht aan
levensvormen onder de grond. Een
voorschrift dat stamt uit de tijd
toen er nog geen kunstlicht was, is
dat de Jains eigenlijk hun voedsel
moeten eten vóór zonsondergang en
na zonsopgang. De regel om alle
voedsel eerst voorzichtig schoon te
vegen wordt door de meeste jains
gerespecteerd. Vloeibare dranken
worden bij voorkeur gefilterd.
Jains mogen ook geen voedsel verspillen. Op bepaalde religieuze dagen moeten ze voedsel aanbieden
aan arme mensen en op andere dagen is vasten verplicht. Jains zijn
zich ten volle bewust van het feit
dat enkel volledig bevrijde zielen in
de mogelijkheid verkeren om geen
enkele levensvorm schade toe te
brengen. Wereldse zielen plegen
geweld omdat leven nu eenmaal
afhangt van ander leven. Het is kiezen voor het minste kwaad. jainleken proberen dan ook geweldpleging te beperken tot het strikte minimum.
“Vernietig geen leven, tenzij het
absoluut nodig is voor de instandhouding van een hogere vorm van
leven”. Dat is een devies waar de
meeste jains zich kunnen vinden.

Niet zonder trots stellen wij U onze activiteiten in het komende jaar
voor:

☸ Eerste donderdag: Studie in het

☸

☸

☸

☸

boekje van Daniëlle Audouïn,
Een benadering van Theosofie.
Tweede donderdag: Ethica, we
gaan voort met Marcus Aurelius.
Daarna wordt verder gegaan met
Alcyone, “Opvoeding als
Dienst”.
Derde donderdag: Moderne inleiding tot de Theosofie. Dit wordt
vooral in samenhang gezien met
het programma van de eerste
donderdag. Beide zullen elkaar
op zodanige manier aanvullen
dat ze een passend programma
bieden aan alle belangstellenden
die willen kennismaken met de
Theosofie.
Vierde donderdag: vertaalklas.
Huidig theosofisch werk:
“Ancient Wisdom” van Annie
Besant, onze tweede internationale voorzitter.
Vijfde donderdag: vertaalklas.

02/09/2007
07/10/2007
04/11/2007
02/12/2007

De zondagochtendlezingen worden verplaatst naar de eerste
zondag van de maand.
Zo krijgt men een afwisseling met
de lezingen georganiseerd door onze zusterloge, Loge Antwerpen,
daar deze doorgaan op de derde
zondag.
Dit programma is nog onder voorbehoud, soms staat er dus geen
onderwerp vermeld, maar er is te
zien dat de
leden van Witte
Lotus hierin zeer aktief beloven te
worden!

Iedereen is van
harte welkom!

Geen lezing
Lieve Opgenhaffen &

Sabine Van Osta

Tara deel I

Prof. Malinsky (FVG, Wilrijk)
Frank Stappaerts (FVG, Wilrijk)

06/01/2008

Guido Hoste

Gilgul Neshamot: de kabbalah over
transmigratie van de Ziel

03/02/2008

Lieve Opgenhaffen &

02/03/2008

Jan Jelle Keppler

06/04/2008

Jan De Smedt

Geluid en genezing

04/05/2008

Sonia Hoste

Kunst en Theosofie

01/06/2008

Hugo Cardon

Sabine van Osta

Tara deel II

Orpheus en het Orphisme

Lijst van de zondaglezingen (onder voorbehoud)
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Loge Witte Lotus Antwerpen studieavonden 2007-2008 eerste en derde donderdag van de maand

Inleidingsprogramma Theosofie 2007 - 2008
Een inleiding tot de moderne Theosofie

Deze tekst zet in eenvoudige en klare
taal uiteen, uit welke “lagen” een
menselijk gestel is opgebouwd volgens
de oude esoterische leringen.

The First Principles of Theosophy
(1921), door Curuppumullage Jinarajadasa, gepubliceerd in 1995 door
Kessinger Publishing (ISBN 1564595358).
Hij was de vierde internationale president van de vereniging van 1946 tot
1953.

Het boekje wordt gezamenlijk gelezen
en er is gelegenheid tot het stellen van
vragen.

Dit werk is on-line te raadplegen op
http://users.ez2.net/nick29/
theosophy/fp-index.htm .

Data 2007: 06/09, 04/10, 01/11,
06/12.

Ook andere bronnen uit de theosofische litteratuur zullen worden geraadpleegd.

In dit programma, speciaal gericht op mensen die een basis willen leggen, worden
een aantal fundamentele begrippen uit de moderne theosofie belicht.
Theosofie staat voor goddelijke wijsheid, theo-sophia. In onze huidige tijd
wordt verwezen naar het stelsel leringen zoals te boek gesteld door Helena
Petrovna Blavatsky in o.m. Isis Ontsluierd en haar hoofdwerk De Geheime
Leer.
Sinds de publicatie van dit opus magnum hebben meerdere generaties theosofische auteurs de materie toegankelijk gemaakt voor éénieder die zich
aan esoterische onderwerpen interesseert. Uit de bron van alle auteurs
wordt het materiaal geput voor deze
reeks.
Voorkennis is niet nodig, we maken immers een begin, en naar wij hopen een
begin van ook uw reis doorheen het
boeiende landschap van de theosofie
en esoterie.
Het is evenmin noodzakelijk om lid te
worden van de organiserende vereniging, noch zal u daarom gevraagd worden. Het aanbieden van de leerstof op
zich staat centraal.

Data 2008: 03/01, 07/02, 06/03,
03/04, 01/05, 05/06.

Thema-avonden
Iedere derde donderdag van de maand,
overlopen we in een comfortabel tempo de basisbegrippen uit de theosofie.
Komen onder meer aan bod: het embleem van de Theosofische Vereniging
(Adyar), het ontstaan van de wereld,
de mens, het dierenrijk, het plantenrijk, mineralen en parallelle rijken die
behoren tot de aardsfeer, en uiteraard
het verhaal rond sterven, reïncarneren
en karma.
Dit alles vormt reeds stof genoeg voor
alle tien de bijeenkomsten die gepland
staan.
Iedere avond is min of meer op dezelfde wijze ingedeeld. In een eerste deel
wordt aan de hand van een schema uitleg gegeven omtrent het begrip dat die
avond centraal staat, zo helder en beknopt mogelijk.

Een benadering van Theosofie
Aan de hand van het boekje “Een benadering van Theosofie” wordt iedere
eerste donderdag van de maand tijdens
2007 - 2008 kennis gemaakt met het
menselijk gestel, bekeken door een
theosofische bril.

Het tweede gedeelte is eerder interactief: er kan in verband met de voorgestelde materie toepasselijke stukjes
tekst ter lezing aangeboden worden
aan de deelnemers, al dan niet in kleine groepjes. Daarna toetsen we samen
de teksten aan het schema en omgekeerd, in een discussie waarin respect
is voor iedere mening.

Op volgende data worden bijeenkomsten gepland voor deze groep:
Data 2007:
20/12.

20/09,

18/10,

15/11,

Data 2008: 17/01,
17/04, 15/05, 19/06.

21/02,

20/03,

Praktische informatie

☸ Plaats : Milisstraat 22, Antwerpen
☸ Op de aangegeven datum, telkens
van 20u tot 22u. Er wordt stipt begonnen en gestopt.

☸ Er wordt geen cursus verspreid, wel
worden teksten ter beschikking gesteld tijdens het interactief gedeelte.

Loge Witte Lotus kijkt uit naar uw
komst !

De Loge Witte Lotus Antwerpen verwelkomt een nieuw lid
De Loge Witte Lotus heeft de eer en
het genoegen in haar kring een nieuw
lid op te nemen: Annemieke Van der
Cruysse.
Hiermee komt de nieuwe tak aan wat
tien leden, zodat onze hoop op een
lange en gestadige groei bevestigd
wordt.

“En iedereen was blij!”
Wij heten Annemieke hartelijk welkom
in de Belgische Theosofische Vereniging
vzw en zullen vanuit onze Loge alle
mogelijke steun verlenen in haar zoektocht naar waarheid, en hopen dat ze
zich thuis voelt bij ons en welkom in

alle takken, loges en secties van de
Theosofie.
We zijn ervan overtuigd dat zij op haar
manier een waardevolle bijdrage zal
leveren aan onze enthousiaste en dynamische groepsgeest.
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Lezingen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 in Antwerpen
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
10/06/2007

De Islam

Mohammed Ben Siamar

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

“De wereld is als een spiegel: kijk er boos in en zij kijkt boos naar je
terug; glimlach en zij glimlacht ook.”
-ANONIEM

Vrijheid van denken
De Theosophical Society heeft
zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van
alle religies zijn en worden er
lid van zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en
geloofsovertuigingen van hun
eigen geloof opgeven. Daarom
is het wenselijk het feit te
benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen 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 verworpen.
Instemming met haar drie
doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Kalender

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 dringen.

aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.
De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze
fundamentele principes van de
Theosophical Society te verdedigen, 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 grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen.

Noch een kandidaat voor enig
werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht
verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens
het lid zijn van een school van
denken waartoe hij/zij zou
behoren. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin

Interessante data binnenkort:

23/06/2007

Jaarlijkse Algemene Leden
Vergadering in het nationaal
hoofdkwartier.

23/09/2007

Landdag in Antwerpen - thema:
“Ethiek als brug tussen Oost en
West”.

De Belgische Theosofische Vereniging (Adyar)
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
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.

In België zijn er loges en afdelingen te Antwerpen, Brussel,
Charleroi, Gent en Luik. Zij
organiseren met grote regelmaat voordrachten en studiebijeenkomsten en sommige, waaronder 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.

Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de jongste loot uit de Belgische Theosofische familie. Opgericht in 2006, beoogt deze
Loge eveneens een aantrekkingspool te zijn voor zoekers
naar en onderzoekers van waarheid.

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

Bijdragen over religieuze feesten uit verschillende tradities

☯

En nog veel meer

☯

Interview met mensen die begaan zijn met spiritualiteit

☯

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

In de maanden juli en augustus is op de donderdagen een permanentie aanwezig in de lokalen. Activiteiten
zijn mogelijk afhankelijk van het aantal aanwezigen en de sfeer van dat ogenblik.
Het programma herbegint vanaf september.

Kalender juni 2007
MA

DI

WO

12:00-14:00
20:00-22:00

DO

VR

20:00-22:00

20:00-22:00

ZA

11

18

5

DE GEHEIME
LEER
BLAVATSKY

12

DE GEHEIME
LEER
BLAVATSKY

19

BRON VAN HET
OCCULTISME
G. DE PURUC-

6

26

BRON VAN HET
OCCULTISME
G. DE PURUC-

GESCHIEDENIS
VAN DE
THEOSOFISCHE
VERENIGING

13

20

KER

25

7

27

14

ZO

2

3

8

9

10

DE ZEVEN
STRALEN
G. HODSON

DE ZEVEN
STRALEN
G. HODSON

21

22

VERTAALKLAS
ANCIENT
WISDOM
ANNIE BESANT

DE ZEVEN
STRALEN
G. HODSON

28

29

LEZING
DE ISLAM DOOR
MOHAMMED

16

17

REISVERSLAG
BEZOEK

3

10

GEBOORTEHUIS

HPB DOOR JAN
JELLE KEPPLER

23
ALV

24

DI

WO

12:00-14:00
20:00-22:00

BEN SIAMAR

15

OVERPEINZINGEN
MARCUS
AURELIUS

MA

11:00-13:00

1

DE ZEVEN
STRALEN
G. HODSON

4

Kalender september 2007

17

BRUSSEL

4

DE GEHEIME
LEER
BLAVATSKY

5

DO

VR

20:00-22:00

20:00-22:00

6

DANIËLLE
AUDOUÏN: EEN
BENADERING VAN
THEOSOFIE

ZA

11:00-13:00

1

2

7

8

9

DE ZEVEN
STRALEN
G. HODSON

11

12

13

MARCUS
AURELIUS:
OVERPEINZINGEN

14

DE ZEVEN
STRALEN
G. HODSON

15

16

18

19

20

DE GEHEIME
LEER
BLAVATSKY

BRON VAN HET
OCCULTISME
G. DE PURUC-

INLEIDING

21

DE ZEVEN
STRALEN
G. HODSON

22

TOT
DE MODERNE
THEOSOFIE

23
LANDDAG

27

28

29

30

KER

ZANONI
BULWER-LYTTON

30

DE ZEVEN
STRALEN
G. HODSON

24

KER

ZO

25

BRON VAN HET
OCCULTISME
G. DE PURUC-

26

VERTAALKLAS
ANNIE BESANT:
ANCIENT WISDOM

DE ZEVEN
STRALEN
G. HODSON

KER

A Loge Antwerpen

Loge Witte Lotus
07/06 Geschiedenis Theosofische vereniging

Eerste dinsdag 12:00 tot 14:00 - Esoterische astrologie, meer info via Hedwig
Drieghe op (0499) 192 878

10/06 Lezing: De Islam (door Mohammed Ben Siamar)

Eerste en tweede dinsdag 20:00 tot 22:00 - studie van “De Geheime leer” door
H.P. Blavatsky

14/06 Overpeinzingen - Marcus Aurelius
21/06 Vertaalklas Ancient Wisdom - Annie Besant

Derde en vierde dinsdag van 20:00 tot 22:00 - studie van “Bron van Occultisme” door G. De Purucker

28/06 Zanoni - Bulwer-Lytton

Vrijdag van 20:00 tot 22:00 - studie van “De zeven Stralen” door Geoffrey
Hodson
02/09 Geen lezing
06/09 Daniëlle Audouïn: een benadering van Theosofie

zie pagina 11

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was het jaarprogramma
2007-2008 voor de Loge Antwerpen nog niet beschikbaar.

13/09 Marcus Aurelius: Overpeinzingen
20/09 Inleiding tot de moderne Theosofie

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

zie pagina 11

23/09 Landdag van de Theosofische Vereniging

Wat U hier leest voor de activiteiten in september is dus onder voorbehoud.

zie pagina 7

27/09 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom

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 vrijdagavondprogramma op het nummer (03) 774 13 76.

“Als je voor één mens in je leven wat betekend hebt, dan heb je niet vergeefs geleefd.”
Dag Hammarskjöld, tweede VN-secretaris-generaal (1905-1961)
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