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Het woord theosofie, dat in de naam 
van de vereniging staat, werd door de 
oprichters niet als zodanig gedefinieerd. 

 
 
 
 
 
 
 

H.P. Blavatsky en H.S. Olcott 
imagecache2.allposters.com/images/pic/BRGPOD/... 

Theosofia is een woord, dat is samenge-
steld uit de twee Griekse woorden 
'theos', dat god betekent en 'sophia', dat 
wijsheid betekent, zodat het de beteke-
nis zou kunnen hebben van goddelijke 
wijsheid, of wijsheid van God, of wijs-
heid van de goden, of wijsheid van het 
goddelijke. Op zich is deze vertaling 
niet iets, wat de beginnende theosofen, 
zij die als nieuwe leden tot de vereni-
ging zijn toegetreden, veel verder zal 
helpen bij het begrijpen waar de vereni-
ging voor staat. De oprichters hebben 
vanaf het begin daarvoor gekozen een 
aantal wat duidelijker gerichte doelstel-
lingen voor de vereniging vast te leggen.  
Eerst luidde deze als volgt:  
'Het verzamelen en verspreiden van de 
kennis van de wetten die het universum 
regeren.'  
Vier jaar later, in 1879, werden er ze-
ven doelstellingen vastgelegd, die dit 
zelfde jaar nog lichtelijk werden gewij-
zigd tot: 
1. De geestelijke intuïties van de mens 

in leven te houden; 
2. Dweperij in welke vorm dan ook, na 

grondig onderzoek en bewijs van de 
irrationele aard ervan, tegen te gaan 
en te bestrijden, of het nu is in de 
vorm van intolerant religieus sekta-
risme of van geloof in wonderen of 
in al wat bovennatuurlijk is; 

3. Het gevoel van broederschap tussen 
de volkeren te bevorderen en te 
helpen bij de internationale uitwisse-
ling van nuttige kunsten en produc-
ten, door advies, informatie en sa-

eigen zelfzuchtig gebruik aanwen-
den; schending van deze regel zal 
gestraft worden met uitzetting. 
Voordat zulke kennis op enigerlei 
wijze mag worden overgedragen, zal 
de persoon in kwestie zich door een 
plechtige eed daartoe verbinden deze 
niet voor zijn eigen zelfzuchtige 
doeleinden te gebruiken, noch deze 
bekend te maken, behalve met toe-
stemming van de leraar. 

Ruim één jaar later, in februari 1881, 
werden deze zeven doelstellingen ver-
vangen door het volgende viertal, die 
reeds heel dicht bij de uiteindelijke drie 
bekende doelstellingen staan: 

1. De kern van een Universele Broeder-
schap van de Mensheid te vormen, 
waarvan de vanzelfsprekende  filan-
tropische waarde buiten elke discus-
sie staat, terwijl de esoterische bete-
kenis van de eenheid, die op dit nivo 
gevormd wordt, door de Stichters 
om redenen, welke uit de studie van 
Oosterse filosofie voortvloeien, van 
groot belang wordt geacht; 

2. De Arische literatuur, religie en we-
tenschap te bestuderen, welke naar 
de opvatting van de Stichters zekere 
waardevolle waarheden en filosofi-
sche inzichten bevatten, waarvan de 
Westerse wereld geheel onkundig is; 

3. Het belang van dit onderzoek boven 
alle twijfel te verheffen en de mis-
vattingen waardoor het omringd en 
verduisterd wordt recht te zetten; 

4. De verborgen geheimen van de na-
tuur te ontdekken en ook de in de 
mens latent aanwezige krachten, 
waarover de Stichters menen dat de 
Oosterse filosofie in staat is zijn licht 
te laten schijnen. 

In januari 1882 zijn de doelstellingen 
gereduceerd tot drie, nagenoeg gelijk 
aan de huidige drie, luidend als volgt: 

1. De kern te vormen van een Universe-
le Broederschap der Mensheid, zon-
der onderscheid van ras, geloof of 
kleur; (sekse en kaste werden hier-
aan in december 1886 toegevoegd); 

 

menwerking met alle daarvoor in 
aanmerking komende individuen 
en verenigingen, met dien verstan-
de echter, dat geen winst of per-
centage door de Vereniging zal 
worden bedongen voor de door 
haar verleende diensten; 

4. Kennis proberen te vergaren van 
alle natuurwetten en behulpzaam 
te zijn bij het verspreiden daarvan 
en daardoor de studie aan te moe-
digen van die wetten, die het minst 
door de moderne mens worden 
begrepen en derhalve de Occulte 
Wetenschappen worden genoemd. 
Volks bijgeloof en folklore, hoe 
fantastisch ook, kunnen, wanneer 
goed uitgezocht, leiden tot de ont-
dekking van lang verloren, maar 
belangrijke geheimen van de na-
tuur. De Vereniging heeft daarom 
als doel deze onderzoeksrichting te 
vervolgen in de hoop het veld van 
wetenschappelijke en filosofische 
waarneming te vergroten; 

5. Het verzamelen voor de bibliotheek 
van de Vereniging en het op schrift 
stellen van correcte informatie 
over de verschillende oude filoso-
fieën, tradities en legendes en in 
zoverre als het Bestuur dit zal toe-
staan, deze op de meest praktische 
manieren te verspreiden, zoals 
door vertaling en publicatie van 
originele, waardevolle werken, 
uittreksels daarvan en commenta-
ren daarop, of door het mondelin-
ge onderricht van personen, die in 
hun respectieve afdelingen geleer-
den zijn; 

6. Op alle mogelijke manieren in die 
landen waar daar behoefte aan be-
staat de verspreiding van het Wes-
terse niet-sektarische onderwijs te 
bevorderen; 

7. Tenslotte, en hoofdzakelijk, de 
individuele Leden bij te staan in 
het zichzelf ontwikkelen, zowel 
intellectueel, moreel als geestelijk. 
Maar geen Lid zal enige kennis die 
hem door een lid van de Eerste 
Afdeling werd medegedeeld voor 

Lezing Loge Witte Lotus op 2 maart 2008 om 11 uur 

De Tweede doelstelling van de Theosofische Vereniging 
Jan Jelle Keppler 
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ER KOMEN VAAK VRAGEN VAN 
LOGES EN STUDIECENTRA, ZO-
WEL NIEUWE ALS LANG BESTAAN-
DE, over wat geschikt is als studiemate-
riaal, of er bezwaren bestaan tegen het 
bestuderen van deze of gene auteur, en-
zovoort. Deze vragen worden waar-
schijnlijk gesteld omdat de Theosophical 
Society een niet-dogmatische organisatie 
is en omdat de term 'theosofie' niet ge-
noemd wordt in de drie doelstellingen 
van de TS. Toch wordt de term 
'theosofie' expliciet genoemd in de naam 
van  onze Vereniging, dus aan het be-
staan van een aantal leringen onder die 
term kan nauwelijks twijfel bestaan. 
Omdat niemand met gezag voor de Ver-
eniging spreekt, kan iedereen slechts 
een persoonlijke kijk op deze zaken ge-
ven. Toch is onderstaande visie geba-
seerd op de besluiten van onze 'General 
Council' en, denk ik, op ons gezonde 
verstand.  
Het internationale hoofdbestuur van de 
TS is de 'General Council’, die bestaat 
uit de General Secretaries van alle natio-
nale organisaties, de internationale be
stuurders, en een beperkt aantal toege-
voegde leden. In de loop der jaren heeft 
de 'General Council' verscheidene ver-
klaringen doen uitgaan, waarvan er twee 
van bijzonder belang zijn. Deze twee, 
getiteld 'Vrijheid van denken' en 
'Vrijheid van de Vereniging', zijn com-
plementair en samen richten ze zich op 
vragen van bovengenoemde aard. Van-
wege het belang van deze besluiten is 
het de moeite waard ze in detail te be-
kijken en er aandacht aan te schenken.  

Vrijheid van denken  
De Theosophical Society heeft zich wijd 
en zijd over de wereld verspreid en le-
den van alle religies zijn en worden er 
lid van zonder dat ze de specifieke 
dogma's, leringen en geloofsovertuigin-
gen van hun eigen geloof opgeven, 
Daarom is het wenselijk 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, geen mening is die 
niet vrijelijk door enig lid mag worden 
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aangenomen of verworpen. Instem-
ming met de drie doeleinden ervan is 
de enige voorwaarde voor lidmaat-
schap.  
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Geen leraar of schrijver, van H.P. Bla-
vatsky tot nu toe, heeft enige autori-
teit 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 an-
der op te dringen.  

Noch een kandidaat voor enig werk. 
noch enige stemgerechtigde kan on-
verkiesbaar worden gemaakt of het 
stemrecht verliezen wegens enige op-
vatting die hij/zij heeft of wegens het 
lid zijn van een school van denken 
waartoe hij/zij zou behoren. Menin-
gen of opvattingen geven geen recht 
op voorrechten en kunnen evenmin 
aanleiding zijn om strafmaatregelen te 
nemen. De leden van de 'General 
Council' vragen elk lid van de Theo-
sophical Society ernstig om deze fun-
damentele principes van de Theoso-
phical Society te verdedigen, te hand-
haven en ernaar te handelen, en ook 
onbevreesd te zijn om eigen rechten 
te doen gelden op vrijheid van denken 
en van meningsuiting, binnen de gren-
zen van hoffelijkheid en rekening hou-
dend met anderen.  

De 'Vrijheid van Denken' verklaring 
(geschreven door Annie Besant in 
1923 en aangenomen door de 'General 
Council' in 1924) is een heldere, niet 
voor tweeërlei (of andere) ideeën naar 
keuze te aanvaarden of te verwerpen 
en lid te worden van welke organisa-
ties of scholen van denken ze maar 
willen, ook buiten de Society. Exclu-

sivistische organisaties en geloofssyste-
men trachten hun leden te verbieden 
om zich te affiliëren met andere groe-
pen of open te staan voor andere denk-
beelden; de TS is daar niet een van. In 
tegendeel, de TS heeft zich stevig ver-
bonden met het grote principe van indi-
viduele vrijheid en verantwoordelijk-
heid. In een wereld die aan veel kanten 
bedreigd wordt door bekrompen funda-
mentalisme is deze 'Vrijheid van Den-
ken' een kostbaar principe.  
De 'Vrijheid van Denken' verklaring, 
die in eerste instantie gericht is op het 
garanderen van individuele rechten, 
wordt gecomplementeerd door een an-
dere verklaring, die hoofdzakelijk ge-
richt is op het garanderen van gezamen-
lijke rechten.  

Vrijheid van de Vereniging  
Ofschoon de Theosophical Society sa-
menwerkt met alle andere instellingen 
waarvan de doelstellingen en activiteiten 
zulke samenwerking mogelijk maken, is 
en moet zij een organisatie blijven die 
daarvan geheel onafhankelijk is, die geen 
ander doel heeft dan haar eigen, en ge-
richt is op het ontwikkelen van haar ei-
gen werk 1angs de breedste en meest 
omvattende lijnen, om haar eigen doel 
te verwezenlijken, zoals aangegeven in 
het theosofisch gedachtegoed en door 
het nastreven van die doelstellingen en 
die Goddelijke Wijsheid die, in het ab-
stracte, impliciet in haar naam tot uit-
drukking komt, namelijk de Theosophi-
cal Society.  
Aangezien Universele Broederschap en 
de wijsheid ongedefinieerd en onbe-
perkt zijn, en aangezien er volledige 
vrijheid van denken en handelen bestaat 
voor elk lid van de Society, tracht de 
Society altijd haar eigen onderscheiden-
de en unieke karakter te handhaven 
door vrij te blijven van affiliatie of iden-
tificatie met enige andere organisatie.  
De 'Vrijheid van de Vereniging' verkla-
ring (aangenomen in 1949) werd oor
spronkelijk gemotiveerd door een ver-
langen om de onafhankelijkheid van de 
Society te bevestigen ten opzichte van  
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een aantal in die tijd nauw verwante be-
wegingen, zoals de gemengde Vrijmetsela-
rij en de Vrij-katholieke Kerk, die een aan-
zienlijk overlappend ledental hadden 
met de Society.  
De verwoording is echter algemeen en 
is duidelijk van toepassing op de verbin-
tenis van de Society met enige andere, 
minder nauw verwante organisaties of 
georganiseerde systemen van denken - 
hoe waardig laatstgenoemde op zichzelf 
ook mogen zijn.  
In de Sleutel tot de Theosofie zegt H.P. Bla-
vatsky dat de Theosophical Society ge-
vormd werd om te helpen de mensheid 
te laten zien dat er zoiets als theosofie 
bestaat, en om haar te helpen op te stij-
gen door haar eeuwige waarheden te 
bestuderen en te assimileren. Ofschoon 
de Society geen dogma's heeft opgelegd 
die haar leden moeten aanvaarden, is zij 
de schatkamer van een aloude Wijs-
heidstraditie, voor onze tijd geformu-
leerd door H.P. Blavatsky en haar op-
volgers. In haar rol als lesgever bestaat 
de Society om die traditie te ontvangen, 
opnieuw te formuleren en over te bren-
gen.  
De 'Vrijheid van de Vereniging' verkla-
ring bevestigt het losstaan van de Vere-
niging van andere organisaties en haar 
trouw aan haar eigen doelstelling, na-
melijk aantonen dat 'theosofie bestaat'.  
Deze twee verklaringen over vrijheid 
van denken en van de Vereniging, rich-
ten zich op de steeds terugkerende, zin-
nige vragen van theosofische groepen 
over wat zij zouden moeten bestuderen. 
Als individuen hebben theosofen het 
recht naar willekeur ieder systeem van 
denken te bestuderen en te beoefenen. 
Als officiële afdelingen van de Society 
hebben theosofische groeperingen de 
plicht om theosofie te bestuderen en te 
onderwijzen.  
Wat betekent 'het bestuderen en onder-
wijzen van theosofie'? Het omvat een 
tweeledige activiteit. Aan de ene kant 
zouden wij onze kennis van de theosofi-
sche traditie moeten verdiepen en deze 
bekend maken aan anderen. Aan de an-
dere kant zouden wij moeite moeten 
doen om vanuit een theosofisch per-
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spectief allerlei andere culturen, ge-
bruiken en benaderingen van het leven 
te bestuderen en te begrijpen.  
Een oud motto zegt: 'theosofie is alles, 
maar niet alles is theosofie', hetgeen 
betekent dat alles gezien kan worden 
vanuit een theosofisch standpunt, of-
schoon niet alle standpunten theoso-
fisch zijn. Wij kunnen ieder idee of ie-
der systeem van denken met theosofi-
sche ogen bekijken, en dat te doen is 
het bestuderen en onderwijzen van 
theosofie. Maar als wij gewoontege-
trouw niet-theosofische systemen van 
denken aanbieden op de manier waar-
op hun volgelingen ze zien, dan 
'bestuderen en onderwijzen wij geen 
theosofie', maar maken we propagan-
da voor andere systemen van denken 
binnen een theosofisch milieu.  
 
 
 
 
 
 
 
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. 
De leer der Mormonen heeft een aan
tal interessante parallellen (en een 
aantal frappante verschillen) met theo-
sofische ideeën. Als een van haar pro-
gramma's zou een theosofische groep 
een vergelijkende en kritische studie 
kunnen maken van de leer der Mor-
monen vanuit theosofisch perspectief. 
misschien met een programma dat de 
leer van Mormon onderzoekt op haar 
eigen merites in een poging om die 
benadering van religie te begrijpen. 
Dat zou een eerlijk en geschikt theo-
sofisch studiedoel kunnen zijn.  
Maar als in plaats daarvan de groep 
haar tijd zou besteden aan het bestude-
ren van het Boek van Mormon, De kostbare 
parel, Leerstellingen en Convenanten, en an
dere mormoonse teksten, en aan het 
houden van ceremonies in mormoonse 
stijl dan zou die groep opgehouden 
zijn te functioneren als een theosofi-
sche groep en zou ze een zieltjeswin-
nend orgaan voor het Mormonisme 
geworden zijn. Dan zou de groep niet 

langer het theosofische doel vervullen 
waarvoor zij werd opgericht en zou ze, 
in feite, de 'Vrijheid van de Vereniging' 
verklaring geweld aandoen.  
Individuele leden die overtuigd zijn van 
de waarde van het Mormonisme zijn vrij 
om lid te worden van een mormoonse 
kerk of hun eigen mormoonse studie
groep op te zetten, maar niet om een 
theosofische groep te bekeren tot een 
mormoonse.  
Precies hetzelfde kan gezegd worden 
van een groot aantal andere systemen 
van denken. Sommige liggen historisch 
dicht bij de theosofie, zoals bijvoorbeeld 
de Antroposofie, de Orde van de Gouden Dage-
raad (Golden Dawn), de Ik Ben Beweging, de 
Universele en Triomfale Kerk, de Bailey litera-
tuur, Astara enzovoort. Niet om te zeg-
gen dat er iets mis is met één van deze 
systemen, maar, ofschoon zij alle hun 
wortels hebben in de theosofie, is geen 
daarvan theosofie. Zij hebben hun eigen 
bijzondere leerstellingen, praktijken en 
organisaties, waartoe iedereen, volgens 
de 'Vrijheid van denken' verklaring, vrij 
is om toe te treden, maar die niet ver-
ward mogen worden met de theosofi-
sche traditie, die 'haar eigen onderschei-
dende en unieke karakter' heeft. Dat 
geldt evenzeer voor andere systemen 
zoals de Kabbala, het Soefisme, enzovoort.  
Dus luidt het antwoord op de vraag wat 
er bestudeerd moet worden, dat de fo-
cus van elke theosofische groep centraal 
gericht moet zijn op de theosofische tra-
ditie. Waarom zou de groep anders een 
theosofische zijn? Een heel duidelijke 
theosofische traditie vindt haar oor-
sprong bij H.P. Blavatsky en H.S. Ol-
cott en werd door anderen uitgewerkt, 
onder wie Annie Besant en haar colle-
ga’s en opvolgers tot en met onze huidi-
ge presidente Radha Burnier. Geen van 
deze mensen is onfeilbaar of gezagheb-
bend. Maar alles bij elkaar vormt hun 
werk een coherente hoeveelheid uitleg 
van de Aloude Wijsheid die wij de theo-
sofie noemen.  
Naast die coherente hoeveelheid lerin-
gen kan men veel andere dingen bestu-
deren, mits zij benaderd worden vanuit  
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een theosofisch standpunt omdat theo-
sofie alles omvat. 
Maar als de focus van een groep niet 
langer voornamelijk theosofisch is en in 
plaats daarvan tot iets anders verwordt, 
dient zij niet langer het doel waartoe zij 
in het leven geroepen werd, omdat niet 
alles theosofie is.  
Nationale en regionale afdelingen en 
plaatselijke groepen zijn heel terecht au
tonoom in het bepalen van wat zij gaan 
bestuderen. Maar wanneer enige groep 
behoefte heeft aan suggesties, dan kun-
nen zij hun nationale of regionale afde-
ling raadplegen. Veel nationale en regi-
onale groepen hebben uitvoerige infor-

matie en suggesties voor theosofische 
onderwerpen en manieren van presen-
tatie. En zij delen deze voorzieningen 
graag met elkaar. Het kan nuttig zijn 
als het internationale hoofdkwartier 
een zoeklijst met dergelijke informatie 
opstelt. Als daar belangstelling voor is 
kunnen we dat tot een project maken 
voor het komende jaar.  
Overvloedige en rijke bronnen zijn 
beschikbaar bij het helpen kanaliseren 
van groepsactiviteiten 'langs de breed-
ste en meest omvattende lijnen' zoals 
de verklaring van de 'Vrijheid van de 
Vereniging' het formuleert.  

Het doel van theosofische groeperingen 
is het bestuderen van theosofie en dit 
bekend te maken aan anderen. Dat doel 
kan gerealiseerd worden door zich te 
richten op de primaire theosofische tra-
ditie, niet, in enige enge zin maar in al 
haar rijkdom en verscheidenheid.  
Het kan ook gerealiseerd worden door 
de theosofische traditie te gebruiken als 
een lens waardoor we kunnen kijken 
naar een reeks andere relevante onder-
werpen. Het voornaamste dat wij in 
gedachten moeten houden is dat de the-
osofie alles  is, maar niet alles is theoso-
fie.  

Poeriem 
Lieve Opgenhaffen 

Joden kennen drie soorten feesten: de 
hoge feestdagen, die zuiver religieus van 
aard zijn, zoals Jom Kippoer of  Grote 
Verzoendag  en het joodse nieuwjaar; de 
bedevaartfeesten, die hun oorsprong vin-
den in de geschiedenis van het joodse 
volk, zoals Pesach (Pasen), Soekkoth of 
Loofhuttenfeest en Sjawouot of Weken-
feest, en tot slot de halffeesten: Chanoeka 
en Poeriem. Deze worden zo genoemd 
omdat er op deze feestdagen , in tegen-
stelling tot de andere, wel mag gewerkt 
worden. 

Poeriem (Poerim – Purim) be-
hoort dus niet tot de echte hoog-
tijdagen van het Jodendom. Het is 
een ‘halffeest’ en een andere 
naam voor Poeriem is Lotenfeest. 
Die naam verwijst naar de nieuwe loten 
die in de lente aan bomen en struiken 
ontspruiten. In het Perzisch betekent 
poer ‘lot’.  

Dit halffeest verwijst naar een ge-
beurtenis uit de geschiedenis van 
het joodse volk. Het verhaal 
speelt zich af, ongeveer 475 jaar 
voor Christus, in het toenmalige 
Perzië (huidige Iran).   

Poeriem is een bevrijdingsfeest en 
kent zo de nodige uitbundigheid 
die daarmee gepaard gaat. Ook 
herinnert het aan de vernieti-

gingsdreiging die, door de tijd 
heen, het joodse volk steeds 
lijkt te vergezellen. 

Poeriem is de viering van het 
'happy end' van de gebeurtenis-
sen waarover in het Bijbelboek 
Ester wordt verteld. Het feest 
dankt zijn naam aan een cruciaal 
moment in het verhaal van het 
joodse meisje Hadassa, bekend 
geworden als Ester. 

 

 

 

 

 

 
Megil la   -   rol  van Ester  

me2you.punt.nl/upload/megilla-esther_(WinCE).JPG 

 
Overeenkomstig de joodse dag-
indeling begint de viering van 
Poeriem - voor onze begrippen - 
de avond tevoren. Bij de joden 
begint een nieuwe dag altijd de 
avond tevoren. 
De mensen gaan naar de synago-
ge om, in een avonddienst, op 
een bijzondere zangtoon de Me-
gilla (Rol van Ester) te horen 
voorlezen. Meermaals gaat het 

er rumoerig aan toe. Telkens de 
naam Haman valt, maken de aan-
wezigen een hoop kabaal. Men wil 
de naam van die slechterik niet 
horen. Daarom stampt men met 
de voeten op de grond. Kinderen 
brengen daarom een ratel  - een  
‘Hamandraaier’ – mee, en soms 
zelfs toeters of fluitjes. Dit alles 
herhaalt zich dan nog een keer 
tijdens een ochtenddienst, de dag 
erna.  
Na de luidruchtige vieringen in de 
synagoge wordt het feest daarbui-
ten even uitbundig voortgezet. 
Giften worden aan de armen ge-
geven en geschenken worden uit-
gedeeld. Elk geschenk bestaat uit 
twee eetbare dingen. Heel vaak 
wordt ’kiesjeliesje’, het traditio-
nele  Poeriemgebak gegeven. Het 
zijn driehoekige, soms met maan-
zaad gevulde, koekjes die ook wel 
'Hamansflappen' of 'Hamansoren' 
worden genoemd. 

Buiten de synagoge is Poeriem 
echt een feest voor kinderen, die 
zich meestal verkleden als perso-
nen die in het Bijbelverhaal voor-
komen: Ester, Mordechai, de ko-
ning en zelfs de schurk Haman. 
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De kinderen brengen stukken uit 
het verhaal van Ester ten tonele 
en soms worden ook optochten 
gehouden. Poeriem vertoont dus 
trekken van carnaval, dat even-
eens in het voorjaar wordt ge-
vierd. 

 

 

 

 
Hamansflappen 

www.volkskrantblog.nl/bericht/112230 

Tijdens de viering van Poeriem 
mogen over alles grappen gemaakt 
worden, met alles wordt de spot 
gedreven. Dit halffeest laat vaak 
zien dat godsdienst niet altijd 
diep ernstig moet zijn. Dat een 
vrome glimlach en soms een scha-
terlach van tijd tot tijd echt bij 
het (godsdienstig) leven horen. 
De volwassenen mogen zo dronken 
worden, dat ze op het eind het verschil 
niet meer weten tussen 'vervloekt is 
Haman' en 'gezegend is Mordechai”.  

De joodse kalender is een 
‘maankalender’. Poeriem valt elk 
jaar op een andere dag, in het 
voorjaar. In 2008 gaat het feest 
door op vrijdag (avond) 21 maart 
en zaterdag 22 maart. 
 
Het verhaal van Ester kan u lezen op de website van 
Loge Witte Lotus: 

http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium 
 

 

Poeriem - vervolg van pagina 5 
Lieve Opgenhaffen 
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Elke 4de maandag van de maand om 20 uur 

Theosofisch Practicum 
Jan De Smedt  

Paul Pissanos, een Grieks TV-
producent en filosoof, heeft een 
prachtige confronterende en inspire-
rende reeks gemaakt getiteld: "Van 
Aristoteles tot Hawking". 
Elke aflevering van een half uur nodigt 
uit je geest te openen voor een samen-
komen van wetenschap, filosofie en 
religiositeit, met onderwerpen als: 
De voorstelling om de structuur van 
het Universum te doorgronden, de 
theorie van de oerknal, Aristoteles, 
Wat komt logischerwijze eerst: een 
gebeurtenis of een wet?, Hawking, 
Filosofen en Wetten, …. 
De volgende maanden zullen we op 
een niet strikt tempo deze ideeën toet-
sen aan wat de Theosofie hierover te 
vertellen heeft. Aansluitend zullen we 
onze eigen ervaringen hierover in 
groep toetsen aan de bevindingen van 
de andere aanwezigen. 
Dus je ziet: boeiende gespreksstof 
genoeg, die  kan worden gelardeerd 
met  praktische ervaringen  en  experi- 

menten! 
Afwisselend zullen we ook de komende 
maanden de onderwerpen bekijken, 
waar de Theosofische Vereniging (in het 
Engels) instructievideo’s heeft over ge-
maakt en die bedoeld zijn om Loges 
zoals de onze informatie en voedsel tot 
bespiegeling te geven over allerhande 
onderwerpen. 
 
 
 
 
 
 
 

Aristoteles  
www.natuurinformatie.nl/sites/nnm.dossiers/co... 

Vergeet ook niet dat dit Practicum per 
definitie open staat voor onderwerpen 
die aangebracht worden door de leden, 
want studie, experiment en ervaring zijn 
juist de opzet van deze studieavond. 

Van harte welkom! 

Lezing Loge Witte Lotus op 2 maart 2008 om 11 uur  -  vervolg van pagina 2 
De Tweede doelstelling van de Theosofische Vereniging 
Jan Jelle Keppler 

2. De studie te bevorderen van Ari-
sche en andere Oosterse literatuur, 
godsdiensten en wetenschappen en 
het belang daarvan boven alle twij-
fel te verheffen; 

3. De verborgen geheimen van de 
natuur te onderzoeken en de psy-
chische krachten die latent in de 
mens aanwezig zijn. 

Zo blijkt, dat in de eerste tien jaar na 
de oprichting van de Theosofische 
Vereniging, haar doelstellingen een 
nogal heftige ontwikkeling hebben 
doorgemaakt. Met het meer uitgebrei-
de aantal doelstellingen, dat volgde op 
die eerste, enige, simpele doelstelling, 
zouden we heden ten dage beslist veel 
meer uitleg verschuldigd zijn aan de 
niets vermoedende buitenstaanders 
dan we nu met de huidige drie doel-
stellingen gewend zijn te geven. 

Opvallend is, dat de tweede doelstel-
ling de enige is, die vanaf de oprich-
ting bestaat en - slechts met enkele 

wijzigingen in de vorm - is blijven be-
staan. Het is dan ook in deze doelstel-
ling, dat de essentie besloten ligt van de 
Vereniging en van het begrip theosofie, 
of goddelijke wijsheid, wat hetzelfde is 
als de geheime leer of de synthese van 
wetenschap, religie en filosofie. De Ver-
eniging werd opgericht om aan de 
mensheid te verkondigen, dat er zo iets 
als theosofie bestaat. Maar kennis is 
macht en voordat de macht gegeven 
wordt, moet alle zelfzucht verwijderd 
worden. De inzichten in de verborgen 
wetten of geheimen van de natuur en de 
ontwikkeling van de latente krachten in 
de mens komen als onafwendbare gevol-
gen toe aan die, voorlopig nog, weini-
gen, die zich door zelfstudie ontplooien 
en verbeteren in het belang, niet van 
zichzelf, maar van en tot redding van de 
gehele mensheid. Het is de taak van de 
Vereniging ervoor te zorgen, dat zoveel 
mogelijk mensen aan deze zelfontplooi-
ing gaan werken. 

Loge Witte Lotus 
 verwelkomt een nieuw lid 

Sinds enkele maanden kon ons team 
genieten van de aanwezigheid van een 
zeer enthousiaste Patrick Van Hauwe. 
Begin dit jaar besliste hij dat de tijd rijp 
was om lid te worden van de Theosofi-
sche Vereniging. 
We heten Patrick heel hartelijk welkom 
en zijn ervan overtuigd dat hij een waar-
devolle bijdrage zal leveren aan onze open 
en dynamische groep.  

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/112230�
http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium�
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In België zijn er loges te Ant-
werpen, Brussel, Charleroi, 
Gent en Luik. Zij organiseren 
met grote regelmaat voor-
drachten en studiebijeenkom-
sten en sommige, waaronder 
Antwerpen, beschikken te-
vens over een uitgebreide 
bibliotheek. De voornaamste 
taak van de vereniging 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 
internationaal hoofdkwartier 
is gevestigd te Adyar 
(Chennai), India. Zij is een 
ontmoetingsplaats van zoe-
kers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen 
over de hele wereld.  

In Europa is een Internatio-
naal Theosofisch Centrum 
gevestigd te Naarden 
(Nederland). 

Loge Antwerpen werd opge-
richt in 1899. 

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 onder-
zoekers van waarheid. 

De Belgische Theosofische Vereniging 

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

Iedereen is van harte welkom! 

02/03/2008 Jan Jelle Keppler  De tweede doelstelling van de Theosofi-
sche Vereniging  

06/04/2008 Jan De Smedt Geluid en genezing 

04/05/2008 Sonia Hoste  Kunst en Theosofie 

01/06/2008 Hugo Cardon Orpheus en het Orphisme 

Vrijwillige bijdrage 
Info: (0476) 867 401 
en (0486) 631 997 
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Vrijheid van denken 
waarde voor lidmaatschap. 

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

Noch een kandidaat voor 
enig werk, noch enige stem-
gerechtigde kan onverkies-
baar gemaakt worden of het 
stemrecht verliezen wegens 
enige opvatting die hij/zij 
heeft of wegens het lid zijn 
van een school van denken 

De Theosophical Society 
heeft zich wijd en zijd over de 
wereld verspreid en leden 
van alle religies zijn en wor-
den er lid van zonder dat ze 
de specifieke dogma's, lerin-
gen en geloofsovertuigingen 
van hun eigen geloof opge-
ven. Daarom is het wenselijk 
het feit te benadrukken dat er 
geen enkele lering, geen en-
kele mening is, door wie ook 
onderwezen of gekoesterd, 
die in enig opzicht voor enig 
lid van de Vereniging bin-
dend 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 voor-

waartoe hij/zij zou behoren. 
Meningen of opvattingen 
geven geen recht op voor-
rechten en kunnen evenmin 
aanleiding zijn om strafmaat-
regelen te nemen. 

De leden van de 'General 
Council' vragen elk lid van de 
Theosophical Society ernstig 
om deze fundamentele prin-
cipes van de Theosophical 
Society te verdedigen, te 
handhaven en er naar te han-
delen, 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 ande-
ren. 

Het Witte Lotusblad  

Pluk geen bloemen, het 
houdt u tegen op uw 
weg  

en onder 't gaan zullen 
zij verwelken. 

Zie ze aan en bewonder 
hun schoonheid 
en op uw reis zullen zij 
u begeleiden met een 
groetende glimlach. 
 
INAYAT KHAN  
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Activiteiten in Antwerpen 
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Mijn leer is dat een mens trouw moet zijn aan de eigenschappen van zijn natuur, en ze goedaardig uitvoeren ten 
opzichte van anderen.  

The Theosophist, Volume I, september, 1880, p302 [a few extracts from the writings of Confucius)  

Kalender maart 2008 Kalender april 2008 

02/03 De Tweede Doelstelling van de Theosofische Vereniging                            
(Jan Jelle Keppler) 

06/03 Danielle Audoin: Een benadering van Theosofie 

13/03 Alcyone: Opvoeding als Dienst   

20/03 Basisbegrippen uit de Theosofie 

24/03 Theosofisch Practicum  

27/03 Vertaalklas  

03/04 Danielle Audoin: Een benadering van Theosofie 

06/04 Geluid en Genezing (Jan De Smedt) 

10/04 Alcyone: Opvoeding als Dienst   

17/04 Basisbegrippen uit de Theosofie 

24/04 Vertaalklas 

28/04 Theosofisch Practicum 

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. 

16/03 Yoga en Filosofie  
            (Rama De Meester) 
 
20/04 Op zoek naar de Graal 
 

 

 

 

 

 

 

Loge Antwerpen heeft de intentie om zijn traditie van zondagochtend-
lezingen op de derde zondag van de maand levend te houden. Hierbo-

A 

MA 
20:00-22:00 

DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

 1  
 

2 3 
DANIELLE 
AUDOIN: EEN 
BENADERING VAN 
THEOSOFIE 

4  5 
 

6 
GELUID EN 
GENEZING 

7 8 
 

9 10 
ALCYONE: 
OPVOEDING 
ALS DIENST 

11 
 

12 13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
BASISBEGRIPPEN 
UIT DE  
THEOSOFIE 

18 
 

19 20 
OP ZOEK 
NAAR DE 
GRAAL 

21 22 
 

23 24 
VERTAALKLAS 
 

25 
 

26 27 

28 
THEOSOFISCH 
PRACTICUM 

29 
 

30     

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma’s 
kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53. 

Meer op pagina 2  
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MA 
20:00-22:00 

DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

   
 

    1 
 

2  
2DE DOELSTEL-
LING VAN DE 
THEOSOFISCHE 
VERENIGING 

3 4 
 

5 6 
DANIELLE 
AUDOIN: EEN 
BENADERING 
VAN THEOSO-
FIE 

7 
 

8 9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
ALCYONE: 
OPVOEDING 
ALS DIENST 

14 
 

15 16 
YOGA EN 
FILOSOFIE 

17 18 
 

19 20 
BASISBEGRIP-
PEN UIT DE  
THEOSOFIE 

21 
 

22 23 

24 
THEOSOFISCH 
PRACTICUM 

25 
 

26 27 
VERTAALKLAS  
 

28 29 30 

 31 
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