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Jaarverslag van de voorzitter van de Loge Witte Lotus in Antwerpen 

Loge Witte Lotus Antwerpen één jaar actief 
Jan Jelle Keppler, voorzitter 

om te beslissen naar de lezingen in 
Antwerpen te komen. 

Het programma voor studie avonden 
was een blijvend succes, waarvan 
een voortdurende actieve deelname 
het bewijs bleek te zijn, met 'De 
Geschiedenis van de Theosofie', de 
“Overpeinzingen” van Marcus Aure-
lius, de Vertaalklas “Ancient Wis-
dom” van Annie Besant en het klas-
sieke, mysterieuze werk “Zanoni” 
van Bulwer-Lytton. Hoewel zeer 
verschillend van vorm, bleken Mar-
cus Aurelius, de verlichte Romeinse 
keizer uit de tweede eeuw na Chris-
tus en Bulwer Lytton, de Britse poli-
ticus en vrijmetselaar uit de 19e 
eeuw de toppers te zijn. In het vol-
gende werkingsjaar wordt door de 
Loge Witte Lotus een beginnerscur-
sus georganiseerd, waarin de eerste 
beginselen van de Theosofie zullen 
worden behandeld. Deze cursus zal 
doorgaan op twee Donderdagavon-
den per maand. 

Een gelukkig jaar vol goede en pret-
tige samenwerking loopt ten einde 
en hopelijk mogen hierna nog vele 
jaren volgen van voorspoed, wijs-
heid en geluk. 

Rest mij deze korte jaarrede te wil-
len eindigen met de volgende zin 
die volgens de alwetende van wie 
gezegd wordt dat hij hem uitsprak 
aan het einde van zijn aardse be-
staan de ware kern van alle wijsheid 
uitdrukt:  

 “Gate, Gate, Paragate,  
Parasamgate, Bodhi,  

Svaha” 

Het logebestuur werd als volgt sa-
mengesteld: voorzitter: Jan Jelle 
Keppler; secretaris: Sabine Van 
Osta; penningmeester: Christian 
Vandekerkhove. Een zeer actieve 
redactie werd gevormd door Jan De 
Smedt, Guido Hoste en Sabine van 
Osta, die ervoor zorgden, dat de 
maandelijkse periodiek 'Het Witte 
Lotusblad' goed gevuld en op tijd 
kon worden uitgegeven, waarvoor 
alle welverdiende lof. 

De organisatie van de Belgische 
Theosofische Landdag is sedert ruim 
een jaar opgedragen aan enkele 
leden, medeoprichters van de Loge 
Witte Lotus. Het is niet verwonder-
lijk, dat het logebestuur actief deel-
neemt aan de voorbereidingen van 
dit nationale evenement. De land-
dag zal dit jaar doorgaan op 23 Sep-
tember 2007 in het gebouw van de 
Faculteit voor Vergelijkende Gods-
dienstwetenschappen (FVG), Bist 
164 te 2610 Wilrijk-Antwerpen. Het 
thema is: “De Ethiek als Brug tussen 
Oost en West”. Hoofdspreker Nos 
Reyhani komt uit de Bahá'í-wereld, 
die een nieuwe mondiale cultuur 
voorstaat, waarin alle religies ge-
lijkwaardig zijn. 

Het contact dat de leden op indivi-
duele basis met de Faculteit voor 
Vergelijkende Godsdienstweten-

De Loge Witte Lotus te Antwerpen is de jongste tak van de Belgische The-
osofische Vereniging, die valt onder de Internationale Theosofische Vere-
niging met hoofdzetel te Adyar, Chennai (vroeger Madras) in India en be-
staat sinds 25 Augustus 2006 één jaar. Op deze datum werd namelijk in 
Adyar door de Internationale Voorzitter het logecharter van deze nieuwe 
loge uitgegeven. De tien leden van de loge vormen een dynamische groep, 
waarin het bruist van de ideeën.  

schappen onderhouden wordt voort-
durend versterkt; zie het interview 
met de rector van die faculteit Chris 
Vonck elders in dit nummer. 

Het programma van openbare lezin-
gen tijdens het afgelopen jaar trok, 
naar verhouding tot gelijksoortige 
activiteiten, ook ruim voldoende 
belangstellenden met Armand De 
Roose over “Apocriefe teksten uit 
het vroege christendom”, met Mar-
tine Strubbe over “Het 'Reine Land' 
boeddhisme”, met Sofie Sweygers 
over “Magareta Porete et Le miroir 
des âmes simples”, met Ali Ritsema 
over “Karma”, met Bert Kersten 
over “Bahá'í”, met Dagam Tsultrim 
over “Gelugpa in Oost-Tibet”, met 
Jan De Smedt over “Spiritualiteit en 
muziek” en met Mohammed Ben 
Siamar over “Islam”. Omdat het 
programma van de Brusselse Loges 
eveneens activiteiten voorziet op de 
tweede Zondag van de maand, zul-
len de lezingen in het programma 
van de Loge Witte Lotus te Antwer-
pen het volgend jaar van de tweede 
naar de eerste Zondag van de 
maand verzet worden. Het logebe-
stuur was van mening, dat de toe-
hoorders, voor wie het nu moeilijk 
kiezen is tussen de activiteiten van 
Brussel en Antwerpen, het voortaan 
wat gemakkelijker zullen hebben 

Jaargang 2 - Nummer 7 

Éen jaar Het Witte Lotusblad 

Ten geleide voor het nieuwe jaar: papieren afdruk in grijstinten 
Jan De Smedt, namens de redactie 

De nieuwsbrief Het Witte Lotusblad 
is nu één jaar oud. De papieren versie 
werd tot nog toe aan geïnteresseer-
den per post opgestuurd en werd vol-
ledig in kleur geprint.  

Na afweging van de verschijningskos-
ten op papier (immers elektronisch 

per e-mail of op de website speelt dit 
geen rol) werd besloten dat vanaf nu 
afgedrukt wordt in grijstinten. 

Zoals steeds is de volledige kleuren-
versie te raadplegen en te downloa-
den op de website:  
http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium. 

De papieren nieuwsbrief blijft koste-
loos, doch een financiële steunbetui-
ging, zoals we vorig jaar enkele moch-
ten ontvangen, is altijd welkom. 

Bedankt voor Uw begrip. 
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Jaargang 2 - Nummer 7 

Onze bijdrage aan het Olcott-jaar (deel 3) 

Kolonel H. S. Olcott en zijn werk in India en Sri Lanka 
Lieve Opgenhaffen 

Kort nadat Blavatsky en Kolonel 
Olcott, in 1879, in Bombay aankwa-
men, ontvingen ze van de Sinhalese 
Boeddhisten uit Sri Lanka, een ver-
zoek om hun eiland, te vereren 
met een bezoek. Begin 1880 reis-
den de theosofen naar Sri Lanka en 
op 16 mei van dat jaar kwamen ze 
in Colombo aan, waar ze – zoals 
Olcott later zou schrijven – ko-
ninklijk ontvangen werden. 

Op 25 mei 1880 gingen Blavatsky en 
Olcott naar het Wijananda klooster 
in Galle. Daar knielden ze neer 
voor een groot beeld van de Boed-
dha en, na het opzeggen – in gebro-
ken Pali – van de Drie Toevluchten 
en de Vijf Voorschriften, werden ze 
de eerste Europese-Amerikaanse 
lekenboeddhisten.  

Later zou Olcott verklaren: “Indien er 
in het Boeddhisme één enkel dogma 
was geweest, dat we hadden moeten 
aanvaarden, dan zouden we de 
‘Pansil’ niet afgelegd hebben en waren 
we zelfs geen tien minuten Boeddhist 
gebleven.”  

“Ons Boeddhisme was dat van de 
Meester-Ingewijde Gautama Boeddha, 
identiek aan de Wijsheid Religie van 
de Aryan Upanisads, en de ziel van 
alle oude wereld-geloven.”  

Maar, het belangrijkste was dat hij 
uit de schaduw van Blavatsky was 
getreden. Ook door zijn redenaars-
talent verwierf Olcott grote invloed 
en zeker evenveel bekendheid als 
Blavatsky. De Sinhalese bevolking 
had Blavatsky eer bewezen doch 
Kolonel Olcott aanzagen ze als één 
van hen. Ze noemden hem “De 
Witte Boeddhist”.  

In april 1881 kwam Olcott opnieuw 
naar het eiland. Samen met Mohot-
tivatte Gunananda, de monnik die 
de eerste fase van de Sinhalese 
Buddhist Revival had geleid, trok 
hij door de westelijke provincie. De 
tocht zou acht maanden duren en 
ze verplaatsten zich in een wagen 
door de kolonel ontworpen. 

Volgens Olcott, stroomden de dorp-
bewoners toe, om de mechanische 
wonderen van zijn voertuig te be-
wonderen. Een wagen met afgeslo-
ten ruimten voor huisraad en boe-
ken, een dak in zeildoek en een 
centraal gedeelte met verplaatsba-
re planken waar plaats was voor 
acht mensen om te zitten of voor 
vier om te slapen.  

Behalve indruk maken over zijn 
vindingrijkheid, gedroeg Kolonel 
Olcott zich als een antichristelijke 
m i s s i on a r i s .  H i j  ve r koch t 
‘verdienstenkaartjes’ en schreef en 
verdeelde antichristelijke en pro-
Boeddhistische pamfletten. Tevens 
zocht hij ondersteuning voor zijn 
National Education Fund. Bij verte-
genwoordigers van de drie klooster-
gemeenschappen kreeg hij steun 
voor zijn onderwijshervormingen.  

Het bleef Kolonel Olcott verbazen 
dat de Sinhalese bevolking heel 
weinig over het Boeddhisme wist. 
Zijn oordeel werd afgedaan als  

“een vreemd soort oordeel door een re-
cent Boeddhist geworden persoon die 
naar Azië was gekomen om te leren, 
niet om te onderwijzen.”  

Tijdens dit eerste bezoek aan het 
eiland, richtte Olcott zeven leken 
afdelingen en één kloosterafdeling 
van de Boeddhistische Theosophi-
cal Society op.  

Hij wou zijn werk in Azië uitwerken 
naar Christelijk voorbeeld:  

“Net zoals de Christenen hun Vereni-
ging hebben om de Christelijke leer te 
verspreiden, zo zal deze vereniging de 
Boeddhistische kennis verspreiden.” 

Volgens dit Christelijk model, richt-
te Olcott ook middelbare scholen 
en zondagsscholen op, die de bin-
ding met de Boeddhistische Theo-
sophical Society behielden. Het 
begin van wat een lange en succes-
volle campagne zou worden voor 
de Boeddhistische opvoeding - Wes-
terse stijl.  

Toen Blavatsky en Olcott, in juli 
1880, het eiland verlieten, werden 
ze door een groot aantal Sinhalese 
mensen als volkshelden aanzien. 
Door hun inspanningen was het hen 
ook gelukt een aantal hoogge-
plaatste monniken te ontmoeten. 
Eén ervan was Hikkaduve Sumanga-
la, die al heel snel de meest be-
trouwbare Sinhalese bondgenoot 
van Olcott zou worden.  

Door het bezoek aan Sri Lanka en 
de status die hij door zijn werk 
verkregen had, moest Kolonel Ol-
cott noodgedwongen zijn oorspron-
kelijke plannen herzien. Olcott was 
naar India gekomen en wou er eni-
ge tijd doorbrengen in het bestude-
ren van het Hindoeïsme en het 
Boeddhisme. Daarna zou hij naar 
Amerika terugkeren om er de rest 
van zijn leven Theosofie te promo-
ten en de vereniging uit te bou-
wen.  

India was nu ook een beetje zijn 
‘thuis’ geworden en geleidelijk aan 
was Olcott zichzelf gaan zien, meer 
als een leraar dan als een leerling.  

In delen 1 & 2 vorige keren werd de levensloop van onze eerste voorzit-
ter geschetst en zijn ervaringen op de Eddy Boerderij.  

Vervolg op pagina 4 

Olcott en Hikkaduve Sumangala 
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Jaargang 2 - Nummer 7 

Onze bijdrage aan het Olcott-jaar (deel 3, vervolg van pagina 3) 

Kolonel H. S. Olcott 
Lieve Opgenhaffen 

Heel wat academici, die het Boed-
dhisme bestudeerden, deelden 
echter de mening van Olcott. De 
Boeddhistische traditie werd be-
perkt tot datgene wat de Boeddha 
deed en wat de Boeddhistische ge-
schriften vermeldden. Dit liet toe 
de oude wijsheid van het Oosten te 
lofprijzen en veroordeelde de nieu-
we manifestaties. De conclusie die 
Olcott trok, over het feit dat de 
Boeddhisten van Sri Lanka zeer 
weinig afwisten van het ‘ware’ 
Boeddhisme was deels ook het ge-
volg van de niet-kritische waarde-
ring van het academische Oriënta-
lisme. Olcott vond dan ook dat hij 
het recht had te verklaren wat 
Boeddhisme in werkelijkheid was. 
Hij wou de Sinhalese bevolking uit 
hun onwetendheid helpen door hen 
zijn voorstelling van het Boeddhis-
tisch geloof te leren kennen. Hij 
stelde een strategie op om deze 
missie tot een goed einde te bren-
gen en keerde zich opnieuw tot het 
voorbeeld van de missionarissen. 
Hij besloot om voor zijn scholen 
een Boeddhistische catechismus, 
met Boeddhistische basisprincipes 
op te stellen:  

“… een gelijkwaardig elementair 
handboek dat heel doeltreffend, onder 
de Christelijke sekten wordt gebruikt, 
zowel door Protestanten als Katholie-
ken.”  

De Buddhist Catechism van Olcott 
zou uiteindelijk meer dan veertig 
edities kennen en werd vertaald in 
meer dan twintig talen. De eerste 
editie verscheen op 24 juni 1881 in 
het Engels en het Sinhalees. Van-
daag wordt dit boekje nog steeds 
gebruikt in de scholen in Sri Lanka.  

Het Boeddhisme van Olcott lijkt op 
liberaal Protestantisme. Zijn cate-
chismus was meer dan een tegengif 
tegen het Christendom. Zijn kritiek 
betreffende het Christendom be-
vatte heel wat elementen uit de 
liberaal Protestantse kritieken over 
de Christelijke orthodoxie. Net als 
hun Jezus was zijn Boeddha zacht 

en overtuigend, de verpersoonlij-
king van universele liefde. 

In juli 1882 kwam Olcott voor zijn 
derde reis door Sri Lanka. Hij ont-
dekte dat de Buddhist Theosophical 
Society levenloos was en dat de 
Revival geen vooruitgang meer 
boekte. Van de 13.000 roepies die 
het National Education Fund zou 
ontvangen, werden slechts 100 
roepies geïnd. Maar meer veront-
rustend was, dat de Rooms Katho-
lieke missionarissen, een Boeddhis-
tisch pelgrimsoord hadden omge-
vormd tot een Christelijke, heilige, 
genezende plaats. Olcott vreesde 

dat veel van de “onwetende Boed-
dhisten zich in het Katholicisme zou-

den storten.” In een poging om dit 
Katholiek monopolie te breken, 
vroeg hij of een monnik naar voor 
wou komen om ”in de naam van de 

Heer Boeddha” genezingen te ver-
richten. Toen niemand op zijn 
vraag reageerde, besloot hij dit 
werk zelf te doen.  

De eerste genezing in Azië die Ko-
lonel Olcott verrichtte, vond plaats 
op 29 augustus 1882. Toen een man 
zei dat hij in één arm volledig ver-
lamd was en één been gedeeltelijk 
onbruikbaar was, herinnerde de 
Kolonel zich zijn experimenten met 
magnetisme. Hij maakte een aantal 
wel bepaalde bewegingen over de 
arm van de man. Een dag later 
kwam de man terug en vertelde dat Vervolg op pagina 5 

er beterschap was in zijn arm. Ol-
cott begon hem nu systematisch te 
behandelen. Het duurde niet lang 
of, zoals Olcott zelf zei: 

“…de man kon zijn slechte arm rond 
zijn hoofd draaien, opende en sloot 
zijn hand,….., sprong eerst op beide 
benen, daarna op het voorheen gedeel-
telijk verlamde been en kon vrij rond-
lopen.” 

Het nieuws van de genezende 
krachten van Kolonel Olcott liep als 
een lopend vuurtje over het ganse 
eiland. Zijn fondsenwerving werd 
onmiddellijk een vertoning waarbij 
de wonderbaarlijke genezende han-
den van de plotseling charismati-
sche ‘Witte Boeddhist’ op de voor-

grond stonden. Olcott zelf, 
schreef zijn genezingen toe aan 
de Boeddha. In privé-kringen 
prees hij de Duitse fysicus Franz 
Mesmer. 

Zodra bekend werd dat Olcott 
een gave bezat, die kon mee-
dingen met die van Blavatsky, 
stroomden hele rijen patiënten 
toe aan de poorten van de The-
osophical Society in Adyar. Tij-
dens een rondreis in Bengalen 
behandelde Olcott 2.812 patiën-

ten. Al heel snel echter werd hij 
overstelpt met de klaarblijkelijk 
onverzadigbare noden van zijn vol-
gelingen. Zijn populariteit werd 
een zware last. Toen, tegen het 
einde van 1883, de Meesters, het 
bevel gaven om met de genezingen 
te stoppen, ging Olcott meteen 
akkoord.  

Vóór de genezingstournee van 1882 
en 1883 begon, had Olcott het me-
rendeel van zijn Sinhalese en Indi-
sche volgelingen gevonden in de 
Engelssprekende middenklasse. Zijn 
genezingen hadden echter zijn 
boodschap populairder gemaakt 
dan ooit. Onder de Sinhalese boe-
ren ontstonden Messiaanse ver-
wachtingen. 

Olcott - “Pansil” 
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Onze bijdrage aan het Olcott-jaar (deel 3, vervolg van pagina 4) 

Kolonel H. S. Olcott 
Lieve Opgenhaffen 

Zijn rol als leider van de Sinhalese 
Buddhist Revival, verstevigde Ol-
cott, toen op 25 maart 1883, in 
Kotahena, een Katholiek bolwerk 
van Colombo, een tragisch Boed-
dhistisch-Christelijke rel ontstond.  

Die dag trok een Boeddhistische 
processie door de straten, richting 
het nieuw gedecoreerde klooster 
van Mohottivatte Gunananda. Daar 
zou een nieuw beeld van de Boed-
dha op gebruikelijke wijze geëerd 
worden. Toen de processie voorbij 
een Rooms Katholieke kathedraal 
stapte, luidden de klokken, gevolgd 
- zoals gebruikelijk - door het lui-
den van de klokken van de andere 
kerken in de buurt. Net als wach-
ten op een teken, stortten zich op 
dat moment, ongeveer duizend 
mensen op de processie en gevech-
ten ontstonden. De autoriteiten 
zonden tachtig agenten, doch hun 
stokken waren niet opgewassen 
tegen de zwaarden, knotsen en 
stenen van de menigte. De gevech-
ten duurden drie uur lang. Eén man 
werd gedood en veertig anderen 
liepen verwondingen op. Terwijl 
een commissie van de Gouverneur 
de zaak onderzocht, trokken zowel 
Katholieken als Boeddhisten naar 
de rechtbank. Ontelbare gevallen 
werden genoteerd en uiteindelijk 
werden de beschuldigingen verwor-
pen “bij gebrek aan betrouwbaar 
bewijsmateriaal”. Zodra bekend 
werd dat de Katholieken niet voor 
de rechtbank moesten verschijnen, 
werd Olcott hiervan op de hoogte 
gesteld en verzocht zo snel moge-
lijk naar Sri Lanka te komen.  

Op 27 januari 1884 kwam Kolonel 
Olcott aan op het eiland. Hij orga-
niseerde meteen een Buddhist De-
fense Committee. Hijzelf werd ver-
kozen als erelid en kreeg de op-
dracht naar Londen te reizen als 
vertegenwoordiger, met de op-
dracht “te vragen om een rechtzetting 
en om alle middelen in te zetten die 
volgens hem gerechtvaardigd waren.” 

 “… De uiterlijke zekerheid is 
te zien in het heropbouwen van oude 
heilige plaatsen, …. De grotere offerga-
ven aan de Tempels. Binnen in de 
Boeddhistische Kerk is de heropleving 
duidelijk door het grote aantal wijdin-
gen, die gehouden worden met meer 
publiciteit. De zorg waarmee de Boed-
dhistische leringen in het Pali worden 
gegeven in het Vidyodaya College en 
in de kloosters. En, de voorbereiding 
van een Boeddhistische Catechismus 
in de lokale taal, maar ook in de En-
gelse taal...” 

Longden had bij dit rapport ook 
een kopie van de Buddhist Cate-
chism gevoegd en merkte tevens op 
dat de Kolonel  

“heel warm de zaak van het Boeddhis-
me had uitgelegd.”  

In een brief aan de Koloniaal Secre-
taris Derby, schreef Longden op-
nieuw over Kolonel Olcott; doch nu 
in meer onheilspellende termen. 
Hij schreef:  

“… Het is enkel een kwestie van tijd 
vooraleer één of twee individuen zullen 
opstaan en de controle van de Boed-
dhistische zaken op het eiland zullen 
overnemen. Gezien het nalatige ka-
rakter van de Sinhalese geest, is het 
waarschijnlijk dat een niet Oosterse 
Boeddhist deze leidende rol zal invul-
len…” 

Het was dus de eerste maal dat 
Kolonel Olcott een tussenpersoon 
werd tussen Oost en West. 

Voor zijn vertrek kreeg Olcott van 
een groep hooggeplaatste Boed-
dhistische monniken een hartelijke 
vaarwelceremonie. Daarin gaven ze 
hem de toelating om “in Boeddhisme 
geïnteresseerde personen of naties die 
hem benaderden, te registreren, de Drie 
Toevluchten en de Vijf Voorschriften 
toe te dienen en verenigingen op te 
richten voor de promotie van het Boed-

dhisme.” Hiermee werd Olcott de 
eerste Boeddhistische missionaris 
voor het Westen. 

Toen Olcott in april 1884 in Londen 
aankwam, was het Brits koloniale 
bestuur al vertrouwd met hem. In 
een brief uit 1883, waarin een ver-
slag stond van de Rellen Commis-
sie, werd melding gemaakt van een 
gesprek tussen Gouverneur Longden 
en Kolonel Olcott. Volgens de Gou-
verneur was de meest belangrijke 
oorzaak, de heropleving van het 
Boeddhisme. Hij schreef:  

“Er kan geen twijfel over bestaan over 
de echtheid van de heropleving. Teke-
nen hiervan zijn overal: 

Vervolg op pagina 6 
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Onze bijdrage aan het Olcott-jaar (deel 3, vervolg van pagina 5) 

Kolonel H. S. Olcott 
Lieve Opgenhaffen 

Het was dus bijna een jaar nadat 
Longden zijn oversten op de hoogte 
had gebracht, dat Olcott in Londen 
aankwam. De autoriteiten waren 
voorbereid. Olcott verkreeg een 
onderhoud met ondersecretaris 
R.H. Meade. Kort daarop zond hij 
een brief aan Lord Derby met vol-
gende vragen: 

1. dat de Katholieken die beschul-
digd waren van het aanstoken 
van rellen, zouden berecht wor-
den. 

2. dat Boeddhisten de garantie 
zouden krijgen dat zij het recht 
hebben hun geloof vrij te bele-
ven. 

3. dat Wesak, de Volle Maan Dag – 
dag waarop de Sinhalese bevol-
king de geboorte, de Verlichting 
en de dood van de Boeddha her-
denken – als een publieke feest-
dag zou erkend worden. 

4. dat de beperkingen, tegen het 
gebruik van muziekinstrumenten 
tijdens religieuze processies, 
zouden opgeheven worden 

5. dat Boeddhistische ambtenaren 
benoemd zouden worden, en 

6. dat de kwestie van de Boeddhis-
tische temporaliën (inkomsten 
van geestelijken uit wereldlijke 
bezittingen) zouden opgelost 
worden. 

Bij zijn memo had Olcott een aan-
tal documenten gevoegd waaruit 
de “ontevredenheid en de wanhoop” 

van de Boeddhisten, na de Kotahe-
na rellen, duidelijk bleek. Hij gaf 
ook aan dat, indien deze feiten 
naast zich neer zouden gelegd wor-
den, het ongenoegen van de bevol-
king wel zou kunnen leiden tot op-
stand. 

Slechts twee van de eisen werden 
ingewilligd. In het najaar van 1884, 
gingen de koloniale bestuurders 
akkoord met het gebruik van mu-
ziekinstrumenten tijdens religieuze 
processies en, op 28 april 1885 zou 
Wesak – Volle Maan Dag – in Brits 
Sri Lanka gevierd worden als een 
officiële feestdag. 

Na de onderhandelingen met Mea-
de, schreef Olcott aan de president 
van de Buddhist Defense Commit-
tee. Hij lichtte hem in, een beetje 
te optimistisch, dat zijn missie een 
volledig succes was. De volgelingen 
van Olcott besloten, dat de Britse 
toestemming om Wesak als een 
publieke feestdag te erkennen, in 
eerste instantie het gevolg was van 
de tussenkomst van Kolonel Olcott. 
Op 28 april 1885, tijdens de eerste 
erkende viering werd, de vereerde 
naam van Olcott meermaals ge-
noemd en met groot respect aan-
roepen. 

Olcott was niet de initiatiefnemer 
van de Sinhalese Buddhist Revival. 
Toch was hij heel belangrijk als 
organisator en begeleider van de 
beweging. Olcott zette zich in voor 
de burgerrechten van de Boeddhis-
ten, hij gaf de organisatorische 
vorm - door het oprichten van ge-
nootschappen, hij publiceerde en 
verspreidde pamfletten en mis-
schien wel het belangrijkste, hij 
richtte scholen op.  

Het was Olcott die het ‘Protestants 
Boeddhisme’ vorm gaf. Hij stond 
met één voet in het traditioneel 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur en de leden van Lo-
ge Witte Lotus in Antwerpen 
zijn diep geraakt door het plot-
se heengaan van onze broeder 
Paul Zwollo. 

Zijn omgeving en al de mensen 
die nauw met hem hebben sa-
mengewerkt, wensen wij veel 
sterkte toe. 

Aan Paul een voorspoedige reis 
naar het licht, na een jarenlan-
ge plichtsgetrouwe inzet voor 
zijn idealen. 

Loge Witte Lotus  

Sinhalees Boeddhisme en met de 
andere voet in het liberaal Ameri-
kaans Protestantisme. Door op een 
creatieve manier deze twee bron-
nen en nog andere invloeden – the-
osofie, academisch Oriëntalisme en 
wereldlijke vriendelijkheid – te 
combineren, heeft hij geholpen om 
een nieuwe vorm van Boeddhisme 
te tekenen. 

Elk jaar opnieuw wordt het overlij-
den van Kolonel Olcott herdacht. In 
Sri Lanka worden, over het gehele 
eiland, kaarsen aangestoken en 
wierook gebrand. In de Theravada 
tempels buigen monniken voor zijn 
foto. Jongens en meisjes uit ver-
schillende scholen, geven geschen-
ken aan de kloostergemeenschap, 
ter herdenking aan Kolonel Henry 
Steel Olcott. Volgende woorden 
worden gereciteerd:  

“Moge de verdienste die we krijgen 
door deze goede daden, ten goede ko-
men van Kolonel Olcott, zodat hij ge-
luk en vrede kent”. 
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Verslag van onze wandeling in de Ardennen  
Langs megalieten en bijzondere plaatsen in Wéris en Heyd  
Guido Hoste 

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

Loge Witte Lotus heeft de eer en het 
genoegen alle leden van de Belgische 
Theosofische Vereniging uit te nodigen 
op de Landdag 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. 

Hoofdspreker is Nos Reyhani van de 
Bahá’í wereldreligie, docent aan het 
FVG in Wilrijk. 

De landdag heeft plaats in de  

Faculteit Voor Vergelijkende 
Godsdienstwetenschappen  

Bist 164  
B-2610 Antwerpen Wilrijk 

Programma: 

Deelname : € 5 

Warme vegetarische lunch: € 15, 
alleen soep: € 3 

 

Aanmelden vóór 10 september bij de 
Loge Witte Lotus (zie pagina 1) 

11.00u  Verwelkoming en inleiding 

11.15u Nos Reyhani: 
Ethiek als brug tussen Oost en West 

12.15u  Lunchpauze 

13.45u  Muziek& meditatie 

15.00u  Theepauze 

15.15u  Vragen en afronding 

10.30u  Aankomst en onthaal 

14.15u  Symposium 

toor), die door de inwoners van 
Wéris nog steeds elk jaar op 21 
september tijdens de herfstnachte-
vening (equinox) wordt wit gekalkt 
om de duivel te bezweren. 

Volgens sommigen is de ‘Pierre 
Haina’ ook de staart van een draak 
waarvan het hoofd zich bevindt in 
de buurt van het naburige Heyd en 
het heuvelige landschap daartussen 
met zijn prachtige bossen is dan 
gekend als de ‘drakenrug’. Langs-
heen deze ‘drakenrug’ vervolgde 
het tweede deel van onze wande-
ling, waarin we verder weg van het 
toeristisch drukke Wéris de stilte 
van de natuur terugvonden om er 
helemaal in op te gaan. In deze 
natuurlijke stilte konden we zelfs 
een moment van éénwording erva-
ren op een plek waar het stenen 
volk en het staande volk (bomen) 
met elkaar in harmonie zijn, en op 
dat moment ook met ons.  

Om deze prachtige dag af te slui-
ten nuttigeden we samen een ve-
getarische maaltijd in het nabij 
gelegen restaurant van de ‘Château 
de Petite Somme’ waar een ‘Hare 
Krishna’ gemeenschap verblijft. 
(www.radhadesh.com)  

Wij richten onze speciale dank aan 
Çois Tielemans voor het gidsen 
doorheen deze mooie omgeving en 
om zijn ervaringen van invoeling 
met ons te delen. 

Misschien kunnen we van deze van 
deze natuuruitstap een traditie 
maken en is ze voor herhaling vat-
baar? U hoort er nog van! 

Zondag 19 augustus 2007 was een 
scouting dag voor Loge Witte Lotus. 
Met enkele leden & familie en sym-
pathisanten hebben we een prachti-
ge wandeling gemaakt in de omge-
ving van Wéris, gekend om haar me-
galieten en dolmen. 

Ten zuiden en ten oosten van Dur-
buy, langs Oppagne, Wéris, Heyd en 
nog verder naar het noorden, vind je 
tal van menhirs en dolmen alsof ze 
lijnen aftekenen doorheen het land-
schap. Volgens geobiologen volgen 
deze steenrijen  of ‘alignments’ het 
patroon van aarde-energetische net-
werken. Bij hunebedden zijn de ste-
nen gegroepeerd tot een tafel (dol) 
van steen (men), vandaar de Bre-
toense naam: ‘dolmen’. Onze voor-
ouders uit de steentijd (Neolithicum) 
b o u w d e n  o p  d e z e  w i j z e 
“energetische krachtplaatsen” die 
bevorderend zijn voor spiritueel 
werk. Later werden op dergelijke 
“krachtplaatsen” Romeinse tempels, 
kerken, kloosters en kathedralen 
gebouwd. 

Het was een mooie dag, droog en 
niet te warm, ideaal wandelweer. 
Met een gezellige groep van twaalf 
mensen maakten we een prachtige 
wandeling, onder deskundige bege-
leiding van onze gids Çois, die op de 
juiste plaatsen aangaf om even stil 
te zijn en de energie van de omge-
ving in te voelen. Na de dolmen ver-
volgden we vanuit Wéris het pad 
naar boven langs enkele bijzondere 
stenen zoals ‘le lit du dia-
ble’ (duivelsbed) en de ‘Pierre Hai-
na’ (Witte Menhir), ook gekend als 
‘Bossu Curé’ (de gebochelde pas-

Bij ‘le lit du diable’ (Wéris) 

Loge Witte Lotus & co  in de bossen van Wéris  
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Historiek van de vergaderplaatsen der Antwerpse Theosofen 
Bijdrage uit de Geschiedenis van de Theosofie  
Christian Vandekerkhove 

Een aspect van de theosofische 
geschiedenis die wellicht enkel de 
Antwerpenaar zal interesseren, is 
de variatie aan loges in onze stad 
en hun voortdurende zoektocht 
naar een vast lokaal. 

Toen de Antwerp Lodge, de oudste 
Antwerpse loge onder leiding van 
de Antwerpse kunstenaar Armand 
Maclot, haar charter kreeg op 28 
november 1899, werd ingetrokken 
in een lokaal aan de Provincie-
straat 300 (vlakbij de huidige loca-
tie dus). Later zou Maclot een an-
dere Loge oprichten: de Tak Ol-
cott. 

In januari 1911 ontstaat de tak 
Persévérance, waar Frans Witte-
mans de grote bezieler zou zijn.  

In de publicaties uit die tijd lezen 
we dat Persévérance zou vergade-
ren aan de Provinciestraat 272 (zou 
dat een ander adres zijn of een 
nummerwijziging zijn van hetzelf-
de pand?). 

Maar voor de Antwerp Lodge wordt 
verwezen naar het adres van het 
secretariaat (Armand Maclot, als 
voorzitter en Jan Claessens als se-
cretaris), Vinkenstraat 32. Waren 
er dan geen bijeenkomsten meer in 
de Antwerp Lodge? 

In mei 1911 vinden we de Branche 
Persévérance terug aan de Volks-
straat 47, terwijl de gegevens voor 
de Antwerp Lodge ongewijzigd ble-
ven. 

In december 1911 wordt het nieu-
we lokaal ingehuldigd aan de 
Groenplaats 29. Hoewel het een 

In de zestiger jaren van de twintig-
ste eeuw telt Antwerpen nog twee 
theosofische loges: Antwerp Lodge, 
voor de Nederlandssprekenden, 
onder leiding van de kunstschilder 
Jan Claessens en met lokaal aan de 
Isabellalei en een paar honderd 
meter daarvandaan, de Branche 
Persévérance, voor de Frans- en 
Engelstaligen, onder leiding van Mr. 
Frans Wittemans, in diens woonst, 
Haringrodestraat 5. toen Witte-
mans in 1963 stierf, verdween ook 
zijn Loge. 

Toen John Van de Wouwer Jan 
Claessens opvolgde als voorzitter 
van de Antwerp Lodge stelde hij 
een deel van zijn woning, aan de 
Boomgaardstraat 4, ter beschikking 
van de Loge, voor de studieklassen. 

Voor de grootschalige activiteiten, 
zoals de maandelijkse voordrach-
ten, meestal door sprekers uit Ne-
derland, en de School voor Wijs-
heid, onder leiding van Antoon De 
Pauw uit Gent, was het huis te 
klein en deze werden dan gehou-
den in het auditorium van het Mu-
seum voor het Vlaamse Cultuurle-
ven, Minderbroedersstraat 22. 

Later verhuisde de Antwerp Lodge 
naar de Milisstraat 22, dus weer in 
dezelfde buurt waar de theosofie in 
Antwerpen begon eind 19de eeuw. 

Op 8 mei 2006 werd Loge Witte 
Lotus opgericht, het officiële char-
ter is gedateerd 25 augustus. Loge 
Witte Lotus huist broederlijk samen 
met Antwerp Lodge aan de Milis-
straat. 

lokaal wordt voor de Antwerp Lod-
ge wordt gezegd dat Persévérance 
hier ook haar zittingen kan houden. 

Of dat ook daadwerkelijk is ge-
beurd weten we niet. 

In april 1912 zou Persévérance sa-
menkomen aan de Paleisstraat 122. 

We weten dat Wittemans advocaat 
was en het is dus niet vreemd dat 
hij een lokaal op de kop tikt bij het 
Gerechtshof. 

In november 1912 zien we dat Per-
sévérance nog steeds in de Paleis-
straat zit, maar dat op de Groen-
plaats de Antwerp Lodge cohabi-
teert met de versgeboren Branche 
Raja Yoga. 

Op dat moment zijn er dus drie 
theosofische loges in Antwerpen, 
waarvan twee onder één dak. Raja 
Yoga zou echter niet lang bestaan. 

De tak Olcott, ook lang onder lei-
ding van Armand Maclot, kwam in 
de dertiger jaren wekelijks samen. 
Het secretariaat was gevestigd bij 
Ch. Mommens, aan de Bloemstraat 
10 in Borgerhout. Waar de bijeen-
komsten waren, weten we momen-
teel niet. Deze tak ontstond in 
1925 en verdween bij de dood van 
Maclot in 1957 of in 1960.  

In de jaren 20 komt de Antwerp 
Lodge twee maal per maand samen 
bij voorzitteer Jan Claessens thuis, 
aan de Markgravelei 73. 

In de dertiger jaren vergadert de 
Antwerp Lodge een tijd ten huize 
van haar voorzitter, Jan Claessens, 
aan de Robert Molsstraat 4. 

Nationale ideeëndag op 15 september 2007 om 10u30, Brussel 
De opvolging van de ideeëndag van 
05/05/07 jongstleden zal doorgaan 
op een bijeenkomst van leden en 
sympathisanten.  

Deze heeft plaats in het nationale 
hoofdkwartier, Handelsstraat 51, 
1040 Brussel op 15/09/07 om 
10u00.  

Eerst wordt de lijst van de ideeën 
die werden ingediend, opgesteld. 

De oproep tot deze bijeenkomst 
geschiedt in de Infor-Théosophia, 
zoals vorige keer, en in de nieuws-
brieven van de andere afdelingen. 

Wees bij deze dus hartelijk  
welkom! 
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De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen Wilrijk 
Interview met de rector F.V.G. Wilrijk, Dhr Chris Vonck 
Sabine Van Osta & Jan De Smedt, redacteurs - afgenomen op 16/02/2007 

LWL: hoe is de FVG ontstaan? Kunt u 
ons daar wat over vertellen ?  
CV: De FVG werd officieel opgericht 
in 1980, maar het “embryo” werd in 
1974 in Antwerpen gesticht, meer 
bepaald met de oprichting van het 
World Congress of Faiths, met zetel 
in Londen. Wij hebben toen een Bel-
gische afdeling van dit World Con-
gress of Faiths gesticht, onder het 
morele gezag van Londen. Het World 
Congress of Faiths is een organisatie, 
in het leven geroepen dadelijk na 
WO I, door een zekere Sir Francis 
Younghusband, een interessante, 

boeiende man die de verschillende 
“geloven” niet alleen dichter bij el-
kaar wou brengen, - want daar gaat 
het niet altijd om, je vormt al gauw 
een soort van syncretisme, en dan 
sticht je eigenlijk een nieuw geloof, 
en dat is niet de bedoeling – maar 
ook tot een beter begrip voor elkaar 
wou komen, een handreiking om te 

anders, daar was ongeveer 50% Pro-
testant en 50% Katholiek en daar ko-
men de contacten veel vlugger tot 
stand dan bij ons. Ook sociologisch 
gezien, - en dan citeer ik Karel Dob-
belaere, zijn de Vlaming en de Waal, 
Latijnen, ja ook de Vlamingen – 
houdt de doorsnee Belg aan zijn tra-
ditie. Maar in de jaren ’70 zijn we in 
Antwerpen van start gegaan met le-
zingen, elke maand een lezing, een 
lezing door een hindoe, een door een 
boeddhist, een door een christen, 
een door een vrijzinnige. 

Dat gebeurde toen in het Theologisch 
Pastoraal Centrum of in de aula van 
het Volkenkunde Museum. Dankzij de 
steun van dr. Hilda Craeybeckx had-
den we altijd zeer goede mediabe-
langstelling voor het World Congress 
of Faiths want wat nieuw is, komt in 
de krant. Maar in die tijd, jaren ’60 
en ’70 was de impact van de kerkelij-
ke structuur zo sterk dat als de bis-
schop of de pastoor niet zei dat we 
“mochten”, we nauwelijks toehoor-
ders hadden in de zaal. Er kwamen 
dan wel twee of drie nonnetjes,- in 
die tijd waren er nog nonnetjes, - 
maar het lukte dan niet.  

Verschillende van de voordrachtge-
vers, boeddhisten, joden, enz. waren 
ook werkzaam in het gevangeniswe-
zen. Daar weet iedereen van mekaar 
dat hij schuldig is, en daar leeft het 
besef dat zonde en niet-zonde in fei-
te niet bestaan. Er werden eredien-

Vervolg op pagina 10 

Trouwe lezers van Het Witte Lotusblad hadden het al meer dan kunnen ver-
moeden: er bloeit wel iets tussen de Faculteit voor Vergelijkende Gods-
dienstwetenschappen en Loge Witte Lotus. Het afgelopen jaar mochten we 
meerdere docenten in ons voordrachtzaaltje verwelkomen voor zeer kwali-
teitsvolle en onderhoudende bijdragen over uiteenlopende religieuze onder-
werpen. Twee van onze leden zijn nauw verbonden met de Faculteit, de ene 
als student, de andere als docent. De Landdag 2007 van 23 september eerst-
komend, gaat niet toevallig door in de lokalen van de Faculteit. Meer nog, 
Prof. Dr. Hans Gerding, bijzonder hoogleraar ‘Metafysica in de geest van 
de theosofie’ aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Lei-
den en directeur van het Parapsychologisch Instituut te Utrecht, is even-
eens gastdocent aan de Faculteit. Redenen genoeg dus, om nader kennis te 
maken met Rector Chris Vonck, het boegbeeld van de FVG die wij tot onze 
vreugde bereid vonden voor een interview. 

proberen elkaar te verstaan zonder 
elkaar te overtreffen, geen debatten, 
geen “wie heeft de waarheid” of 
“wat is de waarheid”. Het is dus alle-
maal niet eenvoudig maar juist op 
dat gebied waren er dus in het Ant-
werpse een aantal personen, een 
Moslim, een Boeddhist,  een Jood, 
enkele Christenen – een katholieke 
Christen en een protestantse Christen 
-, die trachtten de idee van toenade-
ring en van begrip gestalte te geven. 
Het World Congress of Faiths Belgium 
is op dit ogenblik slapend.  

Het World Congress of Faiths is nooit 
zo goed van de grond gekomen om-
dat België, traditioneel Rooms-
katholiek is, met een tegenpool van 
vrijzinnigheid en deze twee polen 
waren niet meteen bereid om elkaar 
de hand te schudden. Dat was in de 
jaren ’60 en ’70 ook een evidentie. 
In Nederland of in Duitsland lag dat 

Chris Vonck, rector FVG 

Het mooie faculteitsgebouw op de campus, Bist 164, 2610 Wilrijk 
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Vervolg van pagina 9 

De Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen Wilrijk 
Sabine Van Osta & Jan De Smedt, redacteurs - afgenomen op 16/02/2007 

sten gehouden en we konden inder-
daad alles gezamenlijk doen omdat 
men uitging van het gezond verstand 
dat zei “De mens is op zich goed”, 
zoals Anne Frank dat ook zegt. De 
Duitser, de Nederlander, de Jood in 
Amsterdam, de Christen in Amster-
dam, in zich zijn ze allemaal goed, 
maar de mens wordt gemanipuleerd 
door allerlei machten, endogene en 
exogene invloeden die heel moeilijk 
uit elkaar te drukken/houden zijn.  

In het gevangeniswezen leerden col-
lega Adriaan Peel (Japanse Reine-
Landschool) en ikzelf een politicus 
kennen van het Beschermingscomité, 
een neutraal comité dat het reilen 
en zeilen volgt in het gevangeniswe-
zen. Deze man, een vrijzinnige, zei 
dat het ons nooit ging lukken met het 
WCF op die manier. “Er moet een 
Ministerieel of koninklijk besluit ko-
men. Want onze mensen, zoals de 
mens in het algemeen, wil zeker-
heid.” “Dus”, zei Hubert De Ley, 
want dat was onze eerste Voorzitter, 
“geef mij namen, geef mij een pro-
gramma en we gaan gewoonweg be-
ginnen met een faculteit.” Wij dach-
ten dat dit fantasie was, die man is 
een fantast. Maar we hebben hem 
namen gegeven en een programma.  

exclusief opstellen, in ieder geval 
een probleem hebben met de andere 
die zij minder kennen. Kennis leidt 
tot acceptatie en verdraagzaamheid 
maar vele structuren zijn niet zo ver-
draagzaam. In de naam van God, in 
de naam van Allah, ook in de naam 
van Boeddha zijn er oorlogen ge-
weest. Vanaf het eerste ogenblik is 
er wel steeds contact geweest met 
grote geesten zoals de vader van An-
ne Frank, Otto Frank, van wie ik hier 
een brief heb waarin hij zegt dat de 
Faculteit een mooi initiatief betreft 
en dat toenadering op die wijze moet 
gebeuren. Jehudi Menuhin schreef 
ons een brief, de Aga Khan, bepaalde 
professoren, al deze mensen die ver-
der denken hebben contact gehouden 
met ons. Een bestuur, dat moet zor-
gen voor subsidies en studenten, be-
kijkt zo’n zaken natuurlijk anders, 
meer economisch. Wij hadden steeds 
dat pastorale erbij, in de zin van 
“Die anderen moeten wij leren ken-
nen.”, ook in verband met nieuwe 
religieuze bewegingen: die zijn inte-
ressant want daar zijn jonge mensen, 
jong bloed en ieder jaar zien wij op-
nieuw jong bloed.  

Ik was gisteren in twee verschillende 
tempeltjes in Antwerpen, zowel bij 
boeddhisten als in de katholieke 
kerk,  en je ziet er heel weinig 
jeugd. Hetzelfde kun je vaststellen 
bij de islam en bij het judaïsme. De 
excentrieke groepen of de fundamen-
talisten die groeien, en dat is jam-
mer. Maar dat is ook evident: het is 
ook belangrijk, vooral voor jonge 
mensen, om een ideaal te hebben. In 
de jaren ’70 was ik in een bepaalde 
vereniging in Londen de jongste en 
nu ben ik er nog de jongste: dat mag 
niet. 

LWL: In feite bekleedt de Faculteit 
een unieke positie in België want er 
is geen enkele andere Faculteit in 
het land met een dergelijk aanbod. 
Is dat ook zo in het buitenland? 
CV: Niet op dezelfde basis. Blijkbaar 
zijn de verschillende groeperingen in 
Antwerpen klein genoeg om het te 

Na enkele maanden was er een ko-
ninklijk besluit. Dit nieuws kwam in 
de media en dat gebeurde in de 
maand mei of juni 1980. De invloed 
was onmiddellijk enorm. Zeer posi-
tief bij de meeste academici; niet zo 
bij de bestaande academische be-
stuursorganen, want velen gingen er 
van uit dat elk nieuw initiatief de-
structief is. We hebben vrienden ver-
loren omdat veel van onze vrienden 
dachten dat we hen de wind uit de 
zeilen gingen halen. Bepaalde groe-
peringen zagen ons als een mogelijk 
gevaar. En dat kan misschien ook zo 
wel zijn.  

De tijd van exclusief christen zijn, 
was voorbij. Mensen, vooral ook jon-
ge mensen, gingen reizen, naar Grie-
kenland, naar Azië, later naar Ameri-
ka. Priesters gingen reizen. Iedereen 
reisde zo een beetje en iedereen 
wou weten wat de ander “bezielde”, 
en daar heb je het woord 
“bezieling”. Het was gegarandeerd 
dat wij een succes zouden hebben 
maar niettegenstaande dat succes in 
de media merkten wij dat de weer-
stand toch vrij groot was. Van de 30 
inschrijvingen dat eerste jaar, waren 
er slechts twee die zich daadwerke-
lijk durfden te engageren: een jood-
se en een moslimvrouw. Die twee 
hebben het waargemaakt. Vanaf het 
begin, doceerden allemaal vrijwilli-
gers, dat is nu nog zo, ondanks dat er 
een dispatching is van binnenkomen-
de donaties. Er was een rabbijn, een 
soefi van de groep Inayat Khan in 
Nederland en in België. Het jaar na-
dien hadden we 7 studenten. En zo is 
de Faculteit blijven groeien. 

LWL: nu zijn we ongeveer 27 jaar 
later, er zijn dus mensen afgehaakt, 
jullie hebben veel vrienden verloren, 
maar ondertussen is er natuurlijk 
heel wat gebeurd, en hebben mensen 
kunnen zien waar de Faculteit voor 
staat, dat ze geëvolueerd is. Diezelf-
de groep mensen, beschouwen die de 
Faculteit nu nog als een gevaar ? 
CV: Er zullen zeker nog dergelijke 
mensen zijn omdat de gestructureer-
de godsdiensten die zich inderdaad 

Vervolg op pagina 11 

Hubert De Ley (1919-1986): “Geef mij namen, 
geef mij een programma en we gaan gewoon 

beginnen met een faculteit” 
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laten gebeuren. In de Verenigde Sta-
ten of het Verenigd Koninkrijk zijn de 
groepen zo sterk dat ieder er zijn 
eigen faculteit of afdeling heeft. Hier 
is het allemaal veel kleinschaliger en 
dat is het positieve ervan. Maar je 
hebt in het buitenland mensen als de 
onlangs overleden Dr Smart in Lan-
caster,  en Dr. Jan Knappert uit Hil-
versum, beiden professoren in de 
Vergelijkende Godsdienstweten-
schappen. Ik zou ook de jezuïet 
Frank de Graeve uit Leuven willen 
vernoemen, die durfde te zeggen: 
“Kijk, jongens en meisjes, van de 
Katholieke Universiteit van Leuven, 
ga maar eens naar een moskee en bid 
eens mee met de moslims want het 
kan geen kwaad om eens met je neus 
de aarde te voelen, want stof zijt gij 
en tot stof zult gij wederkeren. Zo’n 
geesten trokken jonge mensen aan, 
en dat is interessant. Het gaat hier 
niet om bestuurslichamen, maar om 
individuen, die voor ons zo belangrijk 
zijn, dat wij ze proberen aan te trek-
ken, zoals Mohammed Arkoun uit 
Parijs, of zoals Eugen Drewermann 
uit Duitsland.  

LWL: Uiteindelijk heeft de Faculteit 
wel “nood” aan mensen die over het 
muurtje van hun eigen vakje durven 
kijken … 
CV: Ja, en daardoor worden deze 
mensen vaak sterker in hun eigen 
vak. De rooms-katholiek die hier bin-
nen komt die gaat na vier jaar ster-
ker als rooms-katholiek buiten. Dat is 
mooi. Omdat we niet aan proselitis-
me of syncretisme wensen te doen – 
het zal wel eens voorkomen – iemand 
die een ideaal heeft, denk ook aan 
bepaalde mensen binnen de theoso-
fie waarschijnlijk, en die dat ziet als 
een sacrament, dat kun je bijna niet 
beletten, maar voorzichtigheid is 
altijd geboden. 

Faculteit voor Vergelijkende Gods-
dienstwetenschappen, Bist 164, 2610 
Wilrijk-Antwerpen. 

Publicatie: Acta Comparanda 
(jaarlijks) 

Url: http://www.AntwerpFVG.org 

Vervolg van pagina 10 

F.V.G. Wilrijk 
Sabine Van Osta & Jan De Smedt 
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Zo krijgt men een tweewekelijkse 
afwisseling met de lezingen georga-
niseerd door onze zusterloge, Loge 
Antwerpen, die doorgaan op de 
derde zondag van de maand. 

Een volledig overzicht van onze 
zondagochtendlezingen vindt u op 

Iedereen is van 
harte welkom! 

Loge Witte Lotus Antwerpen 
Jaarprogramma 2007-2008 

Hierbij stellen wij U onze activiteiten in het komende jaar voor: 

Vanaf 6 september hervatten we on-
ze wekelijkse studiebijeenkomsten 
op donderdagavond van 20 tot 22u en  
op 7 oktober hervatten we onze 
maandelijkse zondagochtendlezingen 
van 11u tot 13u. 

• Eerste donderdag: Studie in het 
boekje van Danielle Audoin, “Een 
benadering van Theosofie” waarin 
we kennis maken met met een 
meervoudig mensbeeld, bekeken 
door een theosofische bril en ge-
plaatst in een hedendaags kader. 

• Tweede donderdag: We lezen en 
bespreken samen een ethische 
klassieker, die ons kan inspireren 
tot een ethische levenswijze. Na 
de “Overpeinzingen” van Marcus 
Aurelius gaan we verder met 
“Opvoeding als Dienst” van Alcyo-
ne (pseudoniem van de jonge J. 
Krishnamurti). 

☸  Onze zondagochtendlezingen 
worden verplaatst naar de 
eerste zondag van de maand.  
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Jean Delville, De School der Stilte 

• Derde donderdag: Thema-avonden 
over basisbegrippen in de theoso-
fie. Dit wordt vooral in samen-
hang gezien met het programma 
van de eerste donderdag. Beide 
zullen elkaar op zodanige manier 
aanvullen dat ze een passend pro-
gramma bieden aan alle belang-
stellenden die willen kennismaken 
met de Theosofie. 

• Vierde donderdag: vertaalklas van 
een engelstalige theosofische 
klassieker uit 1897, “Ancient Wis-
dom” van Annie Besant, onze 
tweede internationale voorzitter. 

• Vijfde donderdag: vertaalklas (zie 
ook vierde donderdag). 



 

 

toetsen we samen deze teksten aan 
het schema en omgekeerd, in een 
dialoog met respect voor ieders me-
ning en vrijheid van denken. 

The First Principles of Theosophy 
(1921), door Curuppumullage Jinarā-
jadāsa, gepubliceerd in 1995 door 
K e s s i n ge r  P u b l i s h i n g  ( I S B N 
1564595358). Hij was de vierde inter-
nationale president van de vereniging 
van 1946 tot 1953.  

Dit werk is on-line te raadplegen op 
h t tp ://use r s .ez2.net/n i c k29/
theosophy/fp-index.htm . 

Ook andere bronnen uit de theosofi-
sche literatuur zullen worden geraad-
pleegd. 

Thema-avonden op volgende data:  

2007: 20/09, 18/10, 15/11, 20/12. 

2008: 17/01, 21/02, 20/03, 17/04, 
15/05, 19/06. 

 
Praktische informatie 
• Plaats : Milisstraat 22, Antwerpen 

• Op de aangegeven data, telkens 
van 20.00u tot 22.00u. We houden 
eraan om stipt te beginnen en te 
stoppen. 

• Er worden leesteksten ter beschik-
king gesteld tijdens het interactie-
ve gedeelte. Het bijwonen van deze 
reeks is kosteloos. 

van bewustzijn, gebaseerd op aloude 
esoterische leringen. 

Uit het boekje wordt gezamenlijk ge-
lezen waarna er gelegenheid is om 
hierover van gedachten te wisselen 
en vragen te stellen.  

Op volgende data: 

2007: 06/09, 04/10, 06/12. 

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

Op 01/11/2007 en 01/05/2008 voor-
zien wij een interactief gesprek 
rondom een vrij onderwerp. 

Thema-avonden 
Iedere derde donderdag van de 
maand, overlopen we in een comfor-
tabel tempo een aantal basisbegrip-
pen uit de theosofie. 

Komen onder meer aan bod: 

☸ het embleem van de Theosofische 

Vereniging (Adyar) 

☸ het ontstaan van de wereld, de 

mensheid, het dieren-, planten- en 
mineralenrijk 

☸ parallelle rijken die behoren tot de 

aardse sfeer 

☸ het verhaal rond sterven, reïncar-

neren, karma en vrije wil 
 
Dit alles vormt voldoende inhoud 
voor 10 bijeenkomsten. 

Iedere avond is min of meer op de-
zelfde wijze ingedeeld. In een eerste 
deel wordt het onderwerp van de 
avond zo helder en beknopt mogelijk 
uitgelegd aan de hand van een sche-
ma. 

Het tweede gedeelte is eerder inter-
actief: in verband met de voorgestel-
de materie worden toepasselijke 
stukjes tekst aangereikt, waarbij de 
deelnemers al dan niet in kleine 
groepjes worden gedeeld. Vervolgens 
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Theosofie staat voor goddelijke wijs-
heid, theo—sophia.  In onze huidige 
tijd wordt verwezen naar leringen 
zoals te boek gesteld door Helena Pe-
trovna Blavatsky in o.m. “Isis Ontslui-
erd” en haar bekendste werk “De Ge-
heime Leer”. 

Sinds de publicatie van dit opus mag-
num hebben meerdere generaties 
theosofische auteurs deze materie 
toegankelijk gemaakt voor eenieder 
die zich hiervoor interesseert. Uit de-
ze bronnen werd het materiaal geput 
voor deze reeks. 

Voorkennis is niet nodig. Dit pro-
gramma belicht een aantal basisbe-
grippen uit de theosofie, waarmee 
wij ons in het bijzonder richten tot 
mensen die zelf nog in min- of meer-
dere mate aan het begin staan van 
hun ontdekkingsreis doorheen het 
boeiende landschap van theosofie en 
esoterie. 

Een benadering van Theosofie 
Aan de hand van het boekje “Een be-
nadering van Theosofie” wordt iede-
re eerste donderdag van de maand 
kennis gemaakt met een meervoudig 
mensbeeld, bekeken door een theo-
sofische bril en geplaatst in een he-
dendaags kader. 

In eenvoudige en klare taal wordt de 
in-gewikkelde samenstelling van de 
mens uitgelegd en hoe deze zich ont-
wikkelt in gedifferentieerde lagen 

In dit programma overlopen we in een comfortabel tempo een aantal 
basisbegrippen uit de theosofie. 

Loge Witte Lotus Antwerpen studieavonden 2007-2008 eerste en derde donderdag van de maand 

Inleidingsprogramma Theosofie 2007 - 2008 
Theosofie in een notendop 

12 

Loge Witte Lotus kijkt uit 
naar uw komst ! 
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☯ Bijdragen over religieuze feesten uit verschillende tradities 

☯ Interview met mensen die begaan zijn met spiritualiteit 

☯ En nog veel meer 

☯ … 

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 doel-
einden is de enige voorwaarde 
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: 

Te verwachten in een volgende nieuwsbrief... 

In België zijn er loges te Ant-
werpen, Brussel, Charleroi, Gent 
en Luik. Zij organiseren met 
grote regelmaat voordrachten 
en studiebijeenkomsten en som-
mige, waaronder Antwerpen, 
beschikken tevens over een 
uitgebreide bibliotheek. De 
voornaamste taak van de vereni-
ging bestaat erin gelijkgestemde 
mensen bij elkaar te brengen en 
hen te stimuleren in hun zoek-
proces naar waarheid. 

De Theosofische Vereniging 
werd opgericht te New York op 
17 November 1875. Haar inter-
nationaal hoofdkwartier is ge-
vestigd te Adyar (Chennai), 
India. Zij is een ontmoetings-
plaats van zoekers naar waar-
heid en heeft afdelingen in vele 
landen over de hele 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) 

Lezingen op zondagochtend van 11:00 tot 13:00 Loge Witte Lotus 

Iedereen is van harte welkom! 

02/09/2007 Geen lezing 

07/10/2007 Lieve Opgenhaffen & Sabine Van Osta 
04/11/2007 Prof. A.J. Malinsky 
02/12/2007 Frank Stappaerts 
06/01/2008 Guido Hoste  

03/02/2008 Lieve Opgenhaffen & Sabine van Osta  
02/03/2008 Jan Jelle Keppler  

06/04/2008 Jan De Smedt  
04/05/2008 Sonia Hoste  

01/06/2008 Hugo Cardon 

- 

Tara deel I 
Judaïsme 
Humanisme 
Gilgul Neshamot: de kabbalah over trans-
migratie van de Ziel  
Tara deel II 
De tweede doelstelling van de Theosofische 
Vereniging (Adyar) 
Geluid en genezing 
Kunst en Theosofie 

Orpheus en het Orphisme 
Lijst van de zondaglezingen (onder voorbehoud) 

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

Kalender 

15/09/2007 
Nationale Ideeëndag in om 
10u00 in het hoofdkwartier in 
Brussel 
 
23/09/2007 
Landdag campus F.V.G. Wilrijk 
thema: “Ethiek als brug tussen 
Oost en West” 
 
00/09/1857 
Geboorte van Damodar K. Ma-
valankar 
 
20/09/1933 
Overlijden van Annie Besant 
 
01/10/1847 
Geboorte van Annie Wood, 
beter bekend als Annie Besant  
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Activiteiten in Antwerpen 
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

"Wie aan de vervolmaking van zijn eigen karakter werkt, heeft in het geheel geen tijd zich met de gebreken 
van anderen bezig te houden." 

Duits: "Wer an der Vollkommenheit seines eigenen Charakters arbeitet, hat gar keine Zeit, sich mit den 
Fehlern der anderen zu beschäftigen." 

Robert Saitschick 

Kalender september 2007 Kalender oktober 2007 

02/09 Geen lezing 

06/09 Danielle Audoin: een benadering van Theosofie 
13/09 Marcus Aurelius: Overpeinzingen  

20/09 Basisbegrippen uit de Theosofie 

23/09 Landdag van de Theosofische Vereniging 

27/09 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom 

 

04/10 Danielle Audoin: een benadering van Theosofie 

07/10 Tara deel I (door Lieve Opgenhaffen en Sabine van Osta) 
11/10 Marcus Aurelius: Overpeinzingen  

18/10 Basisbegrippen uit de Theosofie 

25/10 Vertaalklas Annie Besant: Ancient Wisdom 

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. 

16/09 om 11u: zondagochtendlezing over “Het Werk van Sai Baba en zijn 
Opdracht” (door Rama De Waide) 

Loge Antwerpen behoudt de intentie om zijn traditie van zondagochtendle-
zingen op de derde zondag van de maand levend te houden. Hierboven vindt u 
de aankondiging voor September. Info over volgende lezingen krijgt u wellicht 
in onze volgende nummers. 

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

A 

MA DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

  
 
 

  
 

 1 
 

2 
 

3 4 
 

5 6 
DANIELLE 
AUDOIN: EEN 
BENADERING VAN 
THEOSOFIE 

7 
 

8 9 

10 11 
 

12 
 

13 
MARCUS 
AURELIUS: 
OVERPEINZINGEN  

14 
 

15 
10U 
NATIONALE 
IDEEËNDAG 
(BRUSSEL) 

16 
HET WERK VAN 
SAI BABA EN 
ZIJN OPDRACHT 
(RAMA DE 
WAIDE) 

17 18 
 

19 20 
BASISBEGRIPPEN 
UIT DE THEOSO-
FIE 

21 
 

22 23 
LAND-
DAG 

24 25 
 

26 
 

27 
VERTAALKLAS  
ANNIE BESANT: 
ANCIENT WISDOM  

28 
 

29 30 

MA DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

1 2 
 

3 4 
DANIELLE 
AUDOIN: EEN 
BENADERING VAN 
THEOSOFIE 

5 
 

6 
 

7 
TARA DEEL I 
(L. OPGEHAF-
FEN & S. VAN 
OSTA) 

8 9 
 

10 11 
MARCUS 
AURELIUS: 
OVERPEINZINGEN  

12 
 

13 14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
BASISBEGRIPPEN 
UIT DE THEOSO-
FIE 

19 
 

20 21 
LEZING LA: 

22 23 
 

24 25 
VERTAALKLAS  
ANNIE BESANT: 
ANCIENT 
WISDOM  

26 
 

27 28 

29 30 
 

31  
 

   

zie pagina 7 

zie pagina 12 

zie pagina 11 

zie pagina 12 

zie pagina 11 

De nationale vereniging 

De opvolging van de ideeëndag van 05/05/07 jongstleden zal doorgaan op een 
bijeenkomst van leden en sympathisanten.  

Deze heeft plaats in het nationale hoofdkwartier, Handelsstraat 51, 1040 
Brussel op 15/09/07 om 10u00.  

Eerst wordt de lijst van de ideeën die werden ingediend, opgesteld. 

De oproep tot deze bijeenkomst geschiedt in de Infor-Théosophia, zoals vorige 
keer, en in de nieuwsbrieven van de andere afdelingen. 

Wees bij deze dus hartelijk welkom! 

BTVBTVBTV   


