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Alle activiteiten van de BTV-loges te 
Antwerpen gaan door in de Milisstraat 22, 
2018 Antwerpen, tenzij anders vermeld. 

Voor de inhoud van de artikels zijn enkel 
de auteurs verantwoordelijk, hij vormt 
geen uitdrukking van enig standpunt van 
de BTV en haar afdelingen. 
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Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op 
Facebook en Twitter (http//twitter.com/LogeWitteLotus) 
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Intuïtief en energetisch schilderen 
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drukking van de diepste gedachten en 

gevoelens. Zonder remming, zonder 

angst, zonder dwang, die innerlijke 

wereld zijn vrije beloop laten gaan, 

vorm geven aan problemen, blokkades, 

moeilijke ervaringen.  

Intuïtief schilderen is het maken van een 

bijzondere, innerlijke reis, alles heel 

even vergeten, op zoek gaan naar jezelf 

en jezelf ontdekken.  

Intuïtief schilderen, is schilderen vanuit 

het hart. 

Aarzel niet! Schrijf je in en maak 

jouw uniek kunstwerk! 

De workshop gaat door in het OC 

Katrinahof, Fromentinstraat 1 te 

2050 Antwerpen-linkeroever, op 

zondag 4 mei 2014 om 11.00 uur. 

Einde workshop is voorzien tus-

sen 15.00 en 16.00 uur. 

Voor de materialen wordt een bij-

drage van € 15 gevraagd. 

Alle verdere informatie en aan-
melden voor deelname kan via 
GSM 0476 879 968 of via mail: 

 secretary@logewittelotus.be 

Net als ieder jaar tracht Loge Witte Lo-

tus een meer praktische zondag in te 

richten. 

Ook dit jaar is het gelukt! 
Op zondag 4 mei 2014 steken we de 
handen uit de mouwen en gaan we    
 

“intuïtief en energetisch 
 schilderen” 

Schilderen lijkt voor velen een heel 

moeilijke opgave. Velen denken dat men 

een ‘kunstenaar’ moet zijn om iets 

moois, vooral dan voor anderen, op het 

doek te krijgen.  

Wanneer we het dan hebben over 

‘intuïtief en energetisch’ schilderen, lijkt 

dit een nog moeilijker te volbrengen 

opdracht. 

Toch is iedereen een ware kunstenaar, 

heeft iedereen zijn heel eigen talenten,  

ook  bij het  tot uitdrukking brengen van 

wat zich diep in hemzelf afspeelt.  

Intuïtief schilderen is een creatieve uit-
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geniet als Witte Lotusdag, en geeft hij 
de volgende officiële order en aanbe-
veling: 

1. Om 12 uur op 8 mei 1892 en op 
dezelfde dag van ieder volgend jaar 
zal er een herdenkingsbijeenkomst 
gehouden worden in het hoofd-
kwartier, waarbij uittreksels uit 
bovenvermelde werken (voor) 
gelezen worden en korte voor-

drachten gehouden worden 
door de voorzitter van de bij-
eenkomst en anderen die dat 
graag zouden willen. 

2. Uitdeling van voedsel zal uit 
haar naam plaatsvinden aan 
de arme vissers van Adyar 
en hun gezinnen. 

3. De vlag zal halfstok hangen 
van zonsopgang tot zonson-
dergang, en de Convention 
Hall zal versierd worden 
met witte lotusbloemen. 

4. Leden die buiten Madras 
wonen,   kunnen   afspraken 

 over hun eten maken door zich 
tenminste één week tevoren aan te 
melden bij de Recording Secretary. 

5. Ondergetekende doet de aanbeve-
ling aan alle secties en afdelingen 
wereldwijd om jaarlijks op de ver-
jaardag bijeen te komen en op een 
eenvoudige, onsektarische en toch 
waardige wijze, waarbij alle slaafse 
verering en loze complimentjes 
vermeden worden, het algemene 
gevoel van liefdevolle eerbied tot 
uitdrukking te brengen voor haar 
die ons het charter bracht van het 
steile pad dat leidt tot de toppen 
van kennis. 

Kopieën hiervan werden terstond ge-
stuurd naar de hoofdkwartieren in 
Londen en New York, waarna ze van-
daaruit verspreid werden over de af-
delingen.   

Dat is de betekenis van Witte Lotus-
dag en dat is ook wat alle afdelingen 
van de Theosophical Society doen: 
samenkomen en (voor)lezen uit de 
boeken die door H.P. Blavatsky wer-

Over de hele wereld wordt elke jaar 
opnieuw, op 8 mei, Witte Lotusdag 
gevierd. Hoewel we als theosofen wel 
weten wat dit betekent, is het toch nut-
tig om er zo nu en dan een artikeltje aan 
te wijden. 

Op 8 mei 1891 ging H.P. Blavatsky 
over van een wereld van beproevingen, 
verdriet en pijn naar een toestand van 
hoger leven, licht en Liefde.  

In zijn Oude Dagboekbladen (IV. 26,p 
452-454) schreef H.S. Olcott, de toen-
malige Internationale President van de 
Theosophical Society: 

“Daar wij de verjaardag van de dood van 
HPB nu al acht jaar gedenken, en daar 
de ceremonie ongetwijfeld zal worden 
voortgezet, is het misschien wel goed 
om de inhoud vast te leggen van de Exe-
cutive Notice van 17 april 1892, die 
leidde tot het herdenken van de gebeur-
tenis. Deze bevatte de volgende tekst: 

‘In haar laatste wil gaf H.P. Blavatsky 
haar wens te kennen dat jaarlijks, bij de 
verjaardag van haar dood, een aantal 
vrienden “bijeen zou komen in het 
hoofdkwartier van de Theosophical 
Society en een hoofdstuk zou (voor) 
lezen uit Het Licht van Azië en 
(uittreksels uit) de Bhagavad Gita”; en 
daar het passend is dat haar overleven-
de collega’s de herinnering fris zouden 
houden aan haar dienstbetoon jegens de 
mensheid en haar toegewijde liefde 
voor onze Society, suggereert onderge-
tekende dat de verjaardag bekendheid 

den aangegeven. Een 
herdenken aan de ver-
wezenlijkingen, het 
karakter en het dienst- 
betoon van H.P. Bla-
vatsky. 

In the Theosophist van 
mei 2008 verscheen 
een artikel van John 

Algeo over Witte Lotusdag en wat het 
voor ons betekent. Voor hem is het niet 
enkel een datum op de kalender maar 
tevens een heilig tijdstip. 

We geven hieronder de tekst geven die 
verscheen in Theosofia in april 2009: 

Een heilige tijd 

Maar in welke zin zouden wij Witte 
Lotusdag ook kunnen beschouwen: als  
een ‘heilig tijdstip’?  

Zo’n manier van naar die gebeurtenis 
kijken, wordt niet rechtstreeks geassoci-
eerd met HPB zelf. De kolonel wilde 
vooral dat de Theosophical Society iede-
re ‘heldenverering’ zou vermijden, zo-
wel met betrekking tot de stichters als 
tot anderen. 

‘Heiligheid’ wordt veeleer geassocieerd 
met de symbolische betekenis van de 
witte lotus en met een behoorlijk be-
grijpen van wat heilig betekent.  

Laten wij eerst eens kijken naar het laat-
ste punt. Ons gewone gevoel van heilig 
verbindt dit met georganiseerde religie, 
goddelijkheid, toegewijdheid en vroom-
heid, maar in het geval van dit woord is 
het, zoals met zoveel woorden, nuttig 
om aandacht te besteden aan de etymo-
logie ervan. De term etymologie komt 
uit het Grieks, waarin het letterlijk be-
tekent ‘de studie van wat waar is’. Dus 
wat is er waar aan ‘heilig’? 

Het Engelse woord ’holy’ komt van een 
wortel waaruit ook de woorden hale 
(gezond), hallow (heiligen, vereren), 
heal (genezen), health (gezondheid), 
healthy (gezond), whole (geheel), en 
wholesome (gezond, heilzaam) ontstaan 
zijn.  Fysiek, emotioneel, mentaal en 
spiritueel welzijn, zijn alle onderling 
verbonden; en ze zijn alle afhankelijk 

Vervolg op pagina 4 

H.P. Bavatsky & H.S. Olcott 

nl.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

John Algeo 
www.jalgeo.com 

nl.wikipedia.org
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AmQkDl3W8DiKhM&tbnid=gop6BgPqDh70eM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.jalgeo.com%2F&ei=C_lDU-myEsbeOc6dgEA&bvm=bv.64367178,d.ZWU&psig=AFQjCNHiy2NT9PyGLZEY5754ddrpYRTvVA&ust=
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In de Egyptische symboliek staat de 
lotus naar men zegt voor seksualiteit. 
Maar seksualiteit is gewoon de intiem-
ste en meest bekende manifestatie van 
het kosmische principe van polariteit. 
Alles in het universum ontstaat als 
gevolg van de interactie van de polaire 
tegengestelden, de dualiteit van sam-
sara. Aldus staat de lotus voor creati-
viteit, leven en dood, geboorte en 
wedergeboorte, de belofte van ver-
nieuwing en van continuïteit. 

Het bekendst is de lotus misschien 
omdat zij in ons leven staat voor de 
vier menselijke werelden: de fysieke, 
de emotionele, de mentale en de spiri-
tuele. De wortels van de lotus zitten 
in de drassige, stoffelijke modder on-
derin de vijver. De steel van de lotus 
rijst op door het opbruisende water 
van de emoties. De bloesem van de 
lotus gaat open in de frisse lucht van 
het mentale. Die bloesem kijkt om-
hoog naar het felle zonlicht van spiri-
tuele inspiratie die erop neerschijnt. 

Zo is de lotus een symbool van heilige 
heelheid, van de yoga-eenheid die alle 
aspecten van ons wezen verenigt in 
harmonieuze eenheid. Men zegt dat 
lotusbloemen roze zijn, of blauw of 
wit. Roze en blauwe lotussen staan 
respectievelijk voor de zon en de 
maan, dat wil zeggen, alle comple-
mentaire polariteiten. Maar net zoals 
wit licht alle kleuren combineert en 
verenigt, zo is de witte lotus een pas-
send symbool van de ultieme verenig-
de heelheid van alle leven. 

Witte Lotusdag zelf kan gezien worden 
als een weergave van de eenwording van 
dualiteiten. Enerzijds als een gedachte-
nis aan het leven van HPB en haar pres-
taties bij de herdenking van haar dood, 
staat Witte Lotusdag voor tijd en onvol-
maaktheid. HPB was een grootse 
vrouw. Maar zij was een mens, en alle 
menselijke wezens zijn onvolmaakt tot 
zij de staat bereiken van zevende ronde 
evolutie. Kolonel Olcott benadrukte 
twee dingen: dat HPB een onvolmaakt 
mens met zwakke plekken was en dat zij 
een grootse leraar was en een bewonde-
renswaardige exponent van de weg naar 
heiligheid, dat wil zeggen, de weg naar 
de eenheid van zijn. 

Anderzijds, als een symbool van juist die 
eenheid van zijn, waarheen HPB de weg 
wees, staat Witte Lotusdag voor het 
eeuwige en het volmaakte. De witte 
lotus symboliseert de heiligheid of heel-
heid die het te bereiken doel is van de 
menselijke evolutie. Wij zijn net als de 
lotusbloem geworteld in stoffelijkheid, 
vaak een heel duistere en smerige toe-
stand. Wij moeten net als die bloem 
onszelf omhoog brengen, met een vast-
beraden, stevige steel door emotionele 
wateren om tot bloei te komen in de 
zuivere intellectuele lucht van begrij-
pen. Wij kunnen feitelijk nog niet de 
stralende zon van spiritualiteit bereiken, 
maar wij kunnen ons wel openstellen 
voor zijn warmte; wij kunnen zijn ener-
gie absorberen. 

Dus laten wij op Witte Lotusdag vooral 
die grote ziel, H.P. Blavatsky, met res-
pect gedenken. Maar laten wij ook de 
les van de witte lotus opnemen in ons 
diepste wezen. Laten wij, net als zij, 
ernaar streven de tegengestelden te ver-
enigen, worden wat wij allen bestemd 
zijn te worden – heel en heilig. 

Nota: Dr. John Algeo was internationaal vice-president 
van de TS van 2001 tot 2008 en emeritus hoogleraar 
van de University of Georgia in de VS. Hij is vele 
malen academisch onderscheiden. 

Loge Witte Lotus: Viering Witte 
Lotusdag op donderdag 8 mei  om 
20.00 uur, Milisstraat 22 te 2018 
Antwerpen. 

van ons één zijn binnenin onszelf en 
verenigd met de goedheid van het uni-
versum. Dat is ook de bedoeling van 
yoga. Yoga, dat rechtstreeks verbonden 
is met het Engelse woord yoke (juk) en 
indirect (via het Latijnse iungere) aan 
join (verbinden), betekent letterlijk unie 
(eenheid). Heilig zijn betekent het doel 
van yoga bereikt te hebben, om geheel 
en verenigd te zijn binnenin onszelf en 
met het grote leven van de kosmos. 

De witte lotus is bovenal een symbool 
van heelheid, van eenheid. De lotus-
bloem bevat een symbolische boodschap 
in het hindoeïsme, het boeddhisme, de 
Egyptische religie en elders in de we-
reld. Aangezien de lotus traditioneel 
wordt afgebeeld met acht bloembladen, 
stelt zij de acht windrichtingen van het 
kompas voor en aldus de totaliteit of 
heelheid van de ruimte, daar acht het 
getal is van kosmisch evenwicht.  Er zijn 
acht spaken in het boeddhistische wiel 
van de wet, die het nobele achtvoudige 
pad aanduiden, en acht trigrammen in 
de Chinese I Tjing. De gnostische og-
doad, of groep van acht, bestaat uit acht 
goddelijke wezens of aeonen. In het 
shintoïsme zijn er naar men zegt acht 
wereld wijsgeren. Al deze groepen van 
acht geven, net als de lotus zelf, heel-
heid en universaliteit weer. 

In het hindoeïsme slaapt Vishnu op het 
opgerolde lichaam van de slang van de 
eeuwigheid, die drijft op de kosmische 
oceaan. Uit zijn navel groeit een lotus-
plant, uit de bloem waarvan de god 
Brahma ontstaat, die een nieuwe wereld 
schept. De Boeddha en de bodhisattva’s  
zitten op lotusbloesems. De boeddhisti-
sche mantra mani padme, ‘het juweel in 
de lotus’, geeft de eenheid van tegenge-
stelden weer: de lotusbloem is van 
voorbijgaande aard en teer, terwijl het 
diamanten juweel blijvend is en de aller 
hardste der substanties. Die mantra is 
ook een diepgaand inzicht, want wij 
ontdekken het eeuwige en het werkelij-
ke in het hart van het tijdelijke en het 
illusoire. Nirvana en samsara zijn één en 
hetzelfde. Universaliteit is hier; eeuwig 
is nu. 

www.flowerpicturegallery.com 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zk9D87yKplaWYM&tbnid=nRAocdrpypSkHM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.flowerpicturegallery.com%2Fv%2Flotus-flowers-gallery%2Fwhite%2Blotus%2Bwith%2Bgolden%2Beye.jpg.html&ei=
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ondergeschikt aan de hemel. De grootste en 
helderste hemellichamen werden daarom in 
zijn oog de belangrijkste en hoogste mach-
ten: als zodanig golden de planeten, die de 
gehele oudheid als een zevental aangaf. In 
de loop der tijden werden zij in zeven god-
heden omgezet. De Egyptenaren hadden 
zeven oorspronkelijke en hogere goden; de 
Phoeniciërs zeven kabiri's: de Perzen zeven 
heilige paarden van Mithra; de Parsi's 
zeven engelen, staande tegenover zeven 
demonen, en zeven hemelse verblijven, 
evenwijdig lopende met zeven lagere regio-
nen. Om dit denkbeeld nog duidelijker in 
zijn concrete vorm weer te geven, werden de 
zeven goden dikwijls als een zevenhoofdige 
godheid voorgesteld. De ganse hemel was 
aan de zeven planeten ondergeschikt; daar-
vandaan vinden wij in bijna alle godsdien-
stige stelsels zeven hemelen."  

Het geloof in de sapta loka van de 
Brahmaanse godsdienst is trouw geble-
ven aan de archaïsche wijsbegeerte; en 
wie weet, of het denkbeeld zelf zijn 
oorsprong in Aryavarta had, deze ba-
kermat van alle filosofieën en moeder 
van alle opvolgende godsdiensten! 
Terwijl het Egyptische dogma van de 
metempsychose of zielsverhuizing 
leerde dat er zeven toestanden van 
zuivering en voortgaande volmaking 
waren, is het ook waar, dat de Boed-
dhisten van de Ariërs in India, en niet 
van Egypte, hun denkbeeld overna-
men van de zeven stadia van progres-
sieve ontwikkeling van de ontlichaam-
de ziel, verzinnebeeld door de zeven 
verdiepingen en zonneschermen, die 
geleidelijk kleiner worden in de rich-
ting van de top hunner pagoda's.  

Bij de geheimzinnige verering van 

Mithra waren "zeven poorten", zeven 
altaren, zeven mysteriën. De priesters 
van vele Oosterse naties waren in zeven 
graden onderverdeeld; zeven treden 
leidden naar de altaren en er brandden 
in de tempels kaarsen in zevenarmige 
kandelaars. Verscheidene Maçonnieke 
Loges hebben tot op deze dag zeven en 
veertien treden.  

De zeven planeetbollen dienden als mo-
del voor staatsindelingen en organisa-
ties. China was in zeven provincies ver-
deeld; het oude Perzië in zeven satrapie-
en. Volgens de Arabische legende ver-
koelen zeven engelen de zon met ijs en 
sneeuw, opdat hij de aarde niet tot as 
zou verbranden; en zeven duizend enge-
len winden de zon elke morgen op en 
brengen hem in beweging. De twee 
oudste rivieren van het Oosten - de 
Ganges en de Nijl - hadden elk zeven 
mondingen. Het Oosten had in de oud-
heid zeven hoofdrivieren (de Nijl, de 
Tigris, de Euphraat, de Oxus, de Yaks-
art, de Arax en de Indus); zeven be-
roemde schatten; zeven steden, vol met 
goud; zeven wonderen van de wereld, 
enz. Eveneens speelde het getal zeven 
een vooraanstaande rol bij de architec-
tuur van tempels en paleizen. De be-
roemde pagode van Churingham wordt 
omgeven door zeven vierkante muren, 
in zeven verschillende kleuren geschil-
derd, en in het midden van elke muur is 
een piramide met zeven verdiepingen; 
juist zoals in de antediluviaanse dagen de 
tempel van Borsippa, thans de Birs-
Nimrud, zeven trappen had, de zinne-
beeldige voorstelling van de zeven con-
centrische cirkels van de zeven werel-
den, waarvan ieder opgebouwd was met 
tegels en metalen, die overeenkwamen 
met de kleur van de heersende planeet 
van de aangeduide wereld. 

Ons wordt gezegd: dit zijn allemaal 
"overblijfselen van het heidendom", 
sporen "van oude bijgelovigheden, die, 
als de uilen en vleermuizen in een don-
kere onderaardse ruimte, wegvliegen 
om niet meer terug te keren voor het 
heerlijke licht van het Christendom" - 

In de grijze oudheid werd aan getallen 
een diepe betekenis gehecht. Er was 
geen volk met iets als filosofie, of het 
bracht getallen op de voorgrond in hun 
toepassing op godsdienstige gebruiken, 
de vaststelling van feestdagen, symbo-
len, dogma's en zelfs de aardrijkskundi-
ge indeling van rijken. Het geheimzinni-
ge getallenstelsel van Pythagoras was 
niets nieuws, toen het veel vroeger dan 
600 jaren v. Chr. verscheen. De occulte 
betekenis van cijfers en hun combinaties 
maakte deel uit van de overpeinzingen 
van de wijzen uit elk volk; en de dag is 
niet veraf, dat ons nu sceptische ongelo-
vige Westen, gedwongen door de eeu-
wige cyclische afwisseling der gebeurte-
nissen, zal moeten erkennen, dat er in 
die regelmatige periodiciteit van steeds 
terugkerende gebeurtenissen iets meer 
zit dan louter blind toeval. Onze Wes-
terse geleerden beginnen dit reeds op te 
merken. In de laatste tijd hebben zij de 
oren gespitst en zijn aangevangen over 
cycli, getallen en dat alles bespiegelin-
gen te houden, die zij slechts weinige 
jaren geleden naar de vergetelheid ver-
bannen hadden, in oude boekenkasten, 
die nooit ontsloten werden dan met het 
doel om over de zonderlinge en onzin-
nige bijgelovigheden van onze onweten-
schappelijke voorouders te grinniken.  

Als een teken van dat nieuwe inzicht 
heeft het oude en nuchtere Duitse blad 
Die Gegenwart een ernstig en geleerd 
artikel gepubliceerd over "de betekenis 
van het getal zeven", dat als een 
"Cultuurhistorisch Opstel" de lezers 
wordt aangeboden.  

Nadat wij er enkele uittreksels van heb-
ben aangehaald, zullen wij er misschien 
nog iets aan toevoegen. De schrijver 
zegt:  

"Het getal zeven werd niet alleen heilig 
geacht door al de beschaafde volken der oud-
heid en van het Oosten, maar werd zelfs met 
de grootste eerbied door de latere volken van 
het Westen beschouwd. De astronomische 
oorsprong van dit getal is buiten enige twijfel 
vastgesteld. De mens, die zich sinds onheug-
lijke tijden van de hemelse machten afhanke-
lijk voelt, hield altijd en overal de aarde Vervolg op pagina 6 
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Sultans ingenomen."  

Naar de gedachten van Oosterse vol-
ken zijn de zeven planeetbollen voor-
gesteld door zeven ringen, die de 
vrouwen dragen op zeven plaatsen van 
het lichaam - het hoofd, de hals, de 
handen, de voeten, aan de oren, aan 
de neus en rondom het middel - en 
deze zeven ringen of cirkels worden 
tot op deze tijd door de Oosterse vrij-
ers aan hun bruiden aangeboden; ter-
wijl de schoonheid der vrouw is aan-
gegeven in de Perzische gezangen met 
zeven toverwoorden.  

Aangezien de zeven planeten steeds op 
dezelfde (gemiddelde) afstand van 
elkaar blijven en op dezelfde weg 
rondgaan, ligt hierin opgesloten het 
denkbeeld van de eeuwige harmonie 
van het heelal. In dit verband was het 
getal zeven bijzonder heilig voor de 
astrologen en behield dit immer haar 
betekenis. De Pythagoreërs beschouw-
den het cijfer zeven als het beeld en 
model van de goddelijke orde en har-
monie in de natuur. Het was het getal, 
dat tweemaal het heilige getal drie of 
de "triade" bevatte, waaraan de "één" 
of goddelijke monade werd toege-
voegd: 3 + 1 + 3. Evenals de harmo-
nie der natuur op het klavier der ruim-
te weerklinkt tussen de zeven plane-
ten, zo is er harmonie van hoorbare 
klank op een kleiner plan binnen de 
toonschaal van de steeds terugkerende 
zeven tonen. Vandaar zeven pijpen in 
de fluit van de god Pan (of natuur), 
met hun trapsgewijze kleiner worden-
de vormen, die de afstanden tussen de 
planeten, en tussen de laatste en de 
aarde voorstellen -, en de zevensnarige 
lier van Apollo.  

Aangezien het getal zeven uit de vereni-
ging van het getal drie (het symbool van 
de goddelijke triade bij alle volken, 
Christelijke zowel als heidense) en het 
getal vier (het zinnebeeld van de kosmi-
sche krachten of elementen) bestaat, 
wijst het symbolisch op de vereniging 
van de Godheid met het heelal; dit Py-
thagorische denkbeeld werd door de 
Christenen, in het bijzonder tijdens de 
Middeleeuwen, toegepast, die het getal 
zeven in ruime mate gebruikten in de 
symboliek van hun gewijde bouwkunst. 
Zo vertonen b.v. de beroemde Kathe-
draal van Keulen en de Dominicaner 
kerk in Regensburg dit getal in de klein-
ste architectonische details.  

Dit mystieke getal is niet minder van 
gewicht in de wereld van het intellect en 
de filosofie. Griekenland had zeven wij-
zen, de Christelijke Middeleeuwen ze-
ven vrije kunsten (spraakkunst, rhetori-
ca, dialectiek, rekenkunde, meetkunde, 
muziek, sterrenkunde), De (Mohamme-
daanse) Sheikh-ulIslam laat voor elke 
belangrijke bijeenkomst zeven 
"ule'ma's" roepen.  

In de Middeleeuwen moest een eed 
worden afgelegd voor zeven getuigen en 
degene, van wie zij werd afgenomen, 
werd zevenmaal met bloed besprenkeld. 
De processies rondom de tempels had-
den zevenmaal plaats, en de gelovigen 
moesten zevenmaal knielen, voordat zij 
een gelofte deden. De Mohammedaanse 
pelgrims gaan bij hun aankomst zeven-
maal rondom de Kaäba. De heilige vaten 
werden van goud en zilver gemaakt, dat 
zevenmaal was gezuiverd. De plaatsen 
van de oude Duitse rechtbanken werden 
door zeven bomen aangewezen, waar-
onder zeven “ Schoffer" (rechters) wer-
den geplaatst, die zeven getuigen nodig 
hadden. De misdadiger werd met een 
zevenvoudige straf bedreigd, en een 
zevenvoudige zuivering werd vereist, 
terwijl een zevenvoudige beloning aan 
de deugdzamen beloofd werd. Iedereen 
weet, hoe groot belang in het Westen 
werd gehecht aan de zevende zoon van 
een zevende zoon. Alle mythische per-

een bewering, die heel gemakkelijk 
weerlegd kan worden. De schrijver van 
het boven aangehaalde artikel heeft hon-
derden voorbeelden verzameld om aan 
te tonen, dat niet alleen de Christenen 
het getal zeven hebben bewaard. In 
werkelijkheid zouden er wel duizenden 
kunnen worden gevonden. Om maar te 
beginnen met de astronomische en 
godsdienstige berekening van oudsher 
van de heidense Romeinen, die de week 
in zeven dagen verdeelden en de zeven-
de dag als de heiligste beschouwden, de 
Sol of Zon-dag van Jupiter, en waaraan 
al de Christelijke volken, in het bijzon-
der de Protestantse, tot op deze dag eer 
bewijzen. Indien ons wellicht geant-
woord wordt, dat wij het niet van de 
heidense Romeinen, maar van de mono-
theïstische Joden hebben overgenomen, 
waarom wordt dan niet de Zaterdag of 
de werkelijke "Sabbath" in ere gehou-
den, in plaats van de Zondag of Sol's 
dag?  

Als in het Rámáyana zeven yards ver-
meld worden in de verblijven der In-
dische koningen en zeven poorten in 't 
algemeen leidden tot de vermaarde 
tempels en steden in oude tijden, waar-
om zouden dan de (Oost) Friezen in de 
tiende eeuw van de Christelijke jaartel-
ling strikt aan een zevenvoudige inde-
ling van hun provincies hebben vastge-
houden en er op hebben gestaan, dat 
zeven "pfennings" aan bijdragen zouden 
worden betaald? Het heilige Roomse en 
Christelijke keizerrijk had zeven Keur-
vorsten of Kiezers. De Hongaren emi-
greerden onder de leiding van zeven 
hertogen en stichtten zeven steden, die 
nu Semigradya (thans Transylvanië) 
genoemd worden. Terwijl het heidense 
Rome op zeven heuvelen was gebouwd, 
had Constantinopel zeven namen 
(Byzantium, Antonia, Nieuw-Rome, de 
stad van Constantijn, de Scheider der 
Werelddelen, de Schat van de Islam, 
Istanbul) en werd zij ook de stad op de 
zeven heuvelen genoemd, en als aan-
hangsel bij anderen de stad der zeven 
torens. "Zij werd door de Muzelman-
nen zeven maal belegerd en na zeven 
weken door de zevende der Turkse Vervolg op pagina 7 

http://www.astrozeeland.nl/zeven.html 
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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. 

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavat-
sky 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 den-
ken welke hij/zij wenst te kiezen, maar 
hij/zij heeft geen recht om die keuze aan 
een ander op te dringen. 
Noch een kandidaat voor enig werk, noch 
enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar 
gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij 
heeft of wegens het lid zijn van een school 
van denken waartoe hij/zij zou behoren. 

Vrijheid van denken 

     Loge Witte Lotus   

   Programma werkingsjaar 2013-2014 

Meningen of opvattingen ge-
ven geen recht op voorrechten 
en kunnen evenmin 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 meningsui-
ting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en 
rekening houdend met anderen. 

 

 

 
 

04/05/2014 Janine Bogaerts Workshop: intuïtief en energetisch schilderen 

01/06/2013 David Roef De Monade 

Voordrachten op zondagochtend van 11.00u tot 13.00u  

Locatie:    OC Katrinahof  -  Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen Linkeroever 

Zondaglezingen en studieklassen voor leden en geïnteresseerden 
Iedereen van harte welkom ! 

Zondaglezingen: vrije bijdrage 
Info: (0486) 631 997 en (0476) 879 968 

sonages worden gewoonlijk met zeven 
zonen begiftigd. In Duitsland kan de 
koning, nu de keizer, niet weigeren als 
peet op te treden bij een zevende zoon, 
zelfs al is deze het kind van een bede-
laar. Wanneer in het Oosten een twist 
bijgelegd wordt of een vredesverdrag 
wordt gerekend. wisselen de leiders of 
zeven of negenenveertig (7 X 7) geschen-
ken uit.  

Het zou een bibliotheek vereisen om te 
proberen alle dingen te vermelden, die in 
dit mystieke getal besloten liggen. Wij 
zullen eindigen met nog enkele aan te 
halen uit de sfeer van het demonische. 
Volgens de autoriteiten in die zaken - de 
oude Christelijke geestelijkheid - moest 
een contract met de duivel zeven paragra-
fen bevatten, voor zeven jaar afgesloten 
worden en door de contractant zevenmaal 

getekend worden; alle magische dran-
ken, die gemaakt werden met behulp 
van  de vijand des mensen, bestonden 
uit zeven kruiden; dàt lot in een loterij 
wint, dat door een kind van zeven jaar 
getrokken wordt. Legendarische oorlo-
gen duurden zeven jaren, zeven maan-
den en zeven dagen; en het aantal strij-
dende helden bedraagt zeven, zeventig, 
zevenhonderd, zevenduizend en zeven-
tigduizend. De prinsessen in de sprook-
jes bleven zeven jaren onder betovering, 
en de laarzen van de beroemde kat - de 
Markies de Carabas - waren zevenmijls-
laarzen. De ouden verdeelden het men-
selijk lichaam in zeven delen: het hoofd, 
de borst, de maag, twee handen en twee 
voeten; en 's mensen leven was in zeven 
perioden ingedeeld. Wanneer de Hin-
does aan hun Manoe denken en in het 
geheugen terugroepen wat de oude 

Vervolg van pagina 6 

Het getal zeven 
H.P. Blavatsky  -  Verspreide Geschriften II, pag. 141 

Shastra' s bevatten, zullen zij ongetwijfeld 
de oorsprong van al deze symboliek vin-
den. Nergens speelde het getal zeven 
zulke een in 't oog vallende rol als bij de 
oude Arya' s in India. Wij behoeven maar 
te denken aan de zeven wijzen - de Sapta-
Rishi's: de SaptaLoka - de zeven werel-
den; de Sapta-Pura - de zeven heilige 
steden; de Sapta-Dvipa - de zeven heilige 
eilanden; de Sapta-Samudra - de zeven 
heilige zeeën; de Sapta-Parvatta - de ze-
ven heilige bergen; de Sapta-Aranya - de 
zeven woestijnen; de Sapta-Vriksha - de 
zeven heilige bomen; enz.,  om de waar-
schijnlijkheid van de hypothese te zien.  

De Arya's leenden nooit iets, evenmin de 
Brahmanen, die daarvoor te trots en ex-
clusief waren. Vanwaar dan het mysterie 
en de heiligheid van het getal zeven? 

Uit: Theosophist Vol I, juni 1880 



Jaargang 9—nummer 5 

mei 2014 

8 

Loge Witte Lotus 
Zondaglezingen gaan door in het OC Katrinahof  - Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen   
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

“Wees mild gestemd als je naar anderen kijkt en denk:  
Het is door hen dat ik de boeddhanatuur zal realiseren.”   

Dalai Lama  -  De weg tot rust 
Pag. 71  -  isbn 90-5501-800-7 

Kalender mei 2014 Kalender juni 2014 

Voor meer informatie omtrent de programma’s kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997. 

01/06/2014: Lezing: De Monade 
05/06/2014: Grondbeginselen der theosofie  
12/06/2014: Ethiek: Vivekacudamani    
19/06/2014: De sleutel tot de Theosofie 
21/06/2014: Algemene Ledenvergadering  

Belgische Theosofische Vereniging  
26/06/2014: Geen bijeenkomst 

 

Het Witte Lotusblad  

01/05/2014: Grondbeginselen der theosofie 
04/05/2014: Workshop: Intuïtief en  

energetisch schilderen  
08/05/2014: Viering Witte Lotusdag  
15/05/2014: De sleutel tot de Theosofie 
22/05/2014: Algemene Ledenvergadering  

Loge Witte Lotus  
29/05/2014: Geen bijeenkomst  

Loge Witte Lotus  - mei 2014 Loge Witte Lotus  -  juni 2014 

De Belgische Theosofische Vereniging 

De Theosofische Vereniging werd opgericht 
te New York op 17 November 1875. Haar 
internationaal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Zij is een ontmoe-
tingsplaats van zoekers naar waarheid en 
heeft afdelingen in vele landen over de hele 
wereld.  
In Europa is een Internationaal Theosofisch 
Centrum gevestigd te Naarden (Nederland). 
In België zijn er loges te Antwerpen, Brus-
sel, Charleroi, Gent en Leuven. Zij organi-
seren met grote regelmaat voordrachten en 

studiebijeenkomsten en sommige, waar-
onder die in Brussel en Antwerpen, be-
schikken tevens over een uitgebreide bibli-
otheek. De voornaamste taak van de ver-
eniging bestaat erin gelijkgestemde men-
sen bij elkaar te brengen en hen te stimu-
leren in hun zoekproces naar waarheid. 
Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. 
Loge Witte Lotus was tot voor kort 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. 
 
 
 
 
 
 
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te 
vinden op onze website: 

 www.logewittelotus.be 
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