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Er is op zich niets bij-
zonders aan de Indo-
Europeeërs, behalve dat 
ze als taalgroep de helft 
van de wereldbevolking 
uitmaken en dat hun 
talen sinds tweehonderd 
jaar het voorwerp uit-

maken van grondige studie, zodat een 
zeer volledig beeld van deze taalfamilie 
ontwikkeld is. Hun wereldbeeld is inte-
ressant, maar dat is dat van andere ge-
meenschappen ook, en allemaal behoren 
ze tot één stamboom. Het ongewoon 
belang van het Indo-Europees ligt vooral 
op politieke vlak, in de moderne ge-
schiedenis van zowel Europa als Iran en 
India. 

Lijsten van kernwoorden in de 
verschillende talen illustreren 
deze verwantschap, bv. eka/
heis/unus/één, dva/duo/duo/
twee, tri/treis/tres/drie, ca-
tur/tettares/quattuor/vier, 
pañca/pente/quinque/vijf, enz. 
Behalve de genoemde talen 
kwamen daar nog Albanees, 
Armeens, Baltisch en Slavisch 
bij, en werden sporen van uit-
gestorven takken ontdekt, 
waaronder het Anatolisch 
(Hittitisch, Trojaans) en het 
Tochaars. 

Thuisland 

Het eerste geponeerde thuisland waar 
het Proto-Indo-Europees gesproken zou 
zijn, en waar alle Indo-Europese talen 
vandaan komen, was India (1808). 
Spoedig werd deze optie verlaten, en 
tegen 1830 was de overtuiging veran-
kerd dat Midden- of Oost-Europa het 
thuisland vormde. In uitbreidingsgebie-
den zoals West-Europa zou een kleine 
minderheid van Indo-Europeesspreken-
den door hun maatschappelijk en cultu-
reel prestige de inheemse meerderheid 
vanaf ca. 4000 v.Chr. ertoe gebracht 
hebben, de nieuwe taal over te nemen. 
De ontleningen aan verschillende in-
heemse talen zouden het snelle uiteen-
vallen van het Indo-Europees in taal-
groepen verklaren. In de jaren 1990 

kreeg Colin Renfrews theorie van een 
Anatolisch thuisland wat steun, waar-
bij de verbreiding van de landbouw 
het voertuig van de Indo-Europese 
expansie zou geweest zijn. Taalkundi-
ge overwegingen maken dat echter 
onwaarschijnlijk, bv. de massa 
(inheemse) leenwoorden in het Anato-
lisch, het gebruik van het inheemse 
Hatti als liturgische taal, en de nage-
noeg volledige overname van inheem-
se familietermen (omdat de Hittieten 
als krijgsbende het land veroverd had-
den). Een thuisland op de Russische 
steppen wordt door bijna alle westerse 
geleerden aanvaard, en alleen uitge-
daagd door een hernieuwde Indiase 

thuislandtheorie. Het Indo-Europees 
bevat alle termen uit de veeteelt, daar 
waar termen uit de landbouw vaak 
door de dochtertalen aan substraatta-
len ontleend zijn, wat beantwoordt 
aan het scenario dat zij als veetelers 
binnenkwamen bij een bevolking die 
reeds de landbouw kende. 

De Oost-Europese Thuislandtheorie 
impliceert dat het Iraans en het Indo-
Arisch één taal en cultuur vormden, 
ergens in Centraal-Azië, en daarna in 
hun historische habitat aankwamen. In 
werkelijkheid wijst de Rg-Veda erop 
dat de Iraanse traditie later begonnen 
is dan de Indo-Arische, en een samen-
leven van de twee is India veronder-
stelt, waarna de Iraniërs in bekende 
want beschreven omstandigheden naar 
het westen getrokken zijn. In Iran 

kwamen zij pas later, lang was Afghanis-
tan het hartland van de Iraanse bescha-
ving, waar ook Zarathoesjtra woonde. 
De Avesta bevat een lijst van zestien 
gebieden die voor Iranische bewoning 
geschikt waren: die zijn de verschillende 
streken van Afghanistan, enkele gebie-
den in het noordelijke grensgebied, en 
twee ten oosten: Hapta Hendu, het 
―zevenstromenland‖ ofte Panjab, en Ai-
riianam Vaejo, ―het zaad van de Ariërs‖, 
Kasjmir, dat volgens Indiase teksten het 
pre-Vedische stamland van de eerste 
Iraniërs was.   

Ook archeologisch is er nooit een bewijs 
gevonden voor de Ariërs die India bin-
nendringen. Daarom is er vanaf ca. 

1990 een nieuwe argumentatie 
voor een Indiase Thuislandtheo-
rie opgekomen. Deze is door de 
meeste Indiase archeologen aan-
vaard en werd spoedig door het 
hindoe-nationalisme omarmd.  

Mythologie 

De Indo-Europese mythologie 
kent vier generaties goden, vier 
tijdperken, een scheiding van 
hemel en aarde, een eindtijd, een 
verhaal van de mens die zijn 
tweelingbroer doodt/offert om 
de wereld te stichten/scheppen, 
en het verhaal van de drakendo-

der. Typisch is ook de driedeling, die 
bv. in de maatschappij de drie standen 
voortbrengt. Wij vinden er een spoor 
van terug in haar integratie in het chris-
tendom, nl. de Drievuldigheid. Ook in 
de hindoe-wijsbegeerte staat zij cen-
traal, maar ook in andere Euraziatische 
wereldbeelden komt zij in uiteenlopen-
de vormen voor. Tot in de hedendaagse 
cultuur vindt men haar motieven op 
allerlei plaatsen terug.   

Wie graag meer wil weten over dit 
onderwerp nodigen we van harte 
uit op de lezing, die doorgaat op 
zondag  3 november 2013 om 11 
uur in het OC Katrinahof, Fro-
mentinstraat 1 te 2050 Antwer-
pen. 

http://dnghu.org/indoeuropean/indo-europees.htm 
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De organisatie van de TOS 

Het organigram dat we hieronder ge-
ven, gaat uit van een volledig ontplooide 
TOS. In praktijk zullen in de meeste 
landen niet alle functies en departemen-
ten kunnen worden opgevuld. 

Toelichtingen op het Organigram 

De Internationale President van de TS is 
de iure Voorzitter van de TOS. 

De relatie tussen de TOS en de TS 
wordt op volgende manier geformu-
leerd in het TOS International Handbook, 
dat gewoon van het net te downloaden 
is. “At the international level, the TOS is 
managed by the International Secretary as an 
autonomous department of the Theosophical 
Society under the inspiration and guidance of 
the International President of the TS who is 
ex officio the President of the TOS. The Sec-
retary is appointed by the President for the 
period s/he determines.” 

De Nationale Afgevaardigde van de TOS 
is de iure lid van het Hoofdbestuur van 
de TS in zijn land. Hij zal rapporteren 
aan de Internationale TOS, zowel als 
aan het Hoofdbestuur en de Algemene 
Vergadering van de Nationale Sectie, 
waaronder hij ressorteert. 

De TOS bestaat in elk land uit 7 depar-
tementen, waarvan de leiders werken in 
overleg met de Nationale Afgevaardigde 

van de TOS. De verschillende locale 
initiatieven worden verondersteld hun 
eigen bestuur te vormen. Indien dus in 
een stad 3 groepen een project zouden 
hebben, de ene voor ziekenbezoek, de 
andere voor bejaardenbezoek en de 
derde voor vegetarisme, dan moeten 
ze elk hun eigen comité vormen, on-
der leiding van de leider van het res-
pectievelijke Departement. Zo wordt 

in het Adyarbulletin van april 1908 
(p.102) gemeld. Het lijkt dat de be-
doeling was, de groepen zo veel mo-
gelijk vrijheid van initiatief en werking 
te geven. 

1. Sociaal Werk 

Dit departement zal zich vooral bezig-
houden met de problemen die aan het 
begin van dit artikel werden aange-
raakt: armoede, eenzaamheid, versla-
ving, ongeletterdheid. Er zijn echter 
nog veel meer mogelijkheden, zoals 
gevangeniswerk, ziekenhuiswerk, be-
jaardenwerk, blinden- en gehandicap-
tenhulp, zelfmoordpreventie en alles 
wat te maken heeft met problemen 
van kinderen en jongeren. In deze tijd 
komt nog bij de hulp aan slachtoffers 
van huiselijk- en straatgeweld en ver-
krachting. 

2.Dierenwerk 

Belangrijke themata hierin zijn dieren-

leed, dierenopvang, vivisectie, dierproe-
ven, vegetarisme, diervriendelijke kle-
dij, milieubewustzijn, enz. 

3.Wereldvrede 

Werken voor wereldvrede kent een 
objectief en een subjectief luik. 

Objectief is er de samenwerking met 
bestaande organisaties voor vrede en 
tegen oorlog. Daarnaast is er de promo-

tie van transnationale organisa-
ties, zoals de Verenigde Naties, 
de Europese Unie, e.d. die zich 
tot doel stellen de volkeren in 
vrede te laten leven met elkaar. 
Het bestrijden van racisme en 
religieuze intolerantie kunnen 
worden gestimuleerd door sa-
menwerking met organisaties die 
zich inzetten voor actief pluralis-
me. 

Subjectief is het stimuleren van 
meditaties voor vrede en geweld-
loosheid. 

4.De Uitkijk of Waker 

Dit departement doorzoekt actief 
en permanent de verschillende 
aspecten van de samenleving en 
tracht na te gaan, waar de TOS 
nog zou kunnen helpen. Dit ge-

beurt voornamelijk door de verschillen-
de media in de gaten te houden. De 
leider van dit departement zal telkens 
wanneer nodig de Nationale Afgevaar-
digde op de hoogte stellen van nieuwe 
mogelijkheden tot dienst. 

5.Kunst en Kunstambacht 

Dit departement heeft verschillende 
doelstellingen. In enkele kernachtige 
bewoordingen geformuleerd: Kunst als 
middel tot broederschap. Schoonheid 
om de mens te veredelen. Verbroede-
ring van al wie actief is in de verschillen-
de kunstdisciplines. Revaloriseren van 
de kunstambachten. Integratie van kunst 
en kunstambacht in ons leven. Leven in 
harmonie. 

Kunst als propaganda voor theosofische 
ideeën en idealen, door middel van 
schilderijen, toneel, enz. 

 

Ex-archivo: Christian Vandekerkhove 
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6.Gezondheid en Genezingsdienst 

De vervreemding van de natuur terug 
draaien. Promotie van een natuurlijke 
leefwijze in voeding, kleding, tijdsbeste-
ding, beweging, ecologie, land- en tuin-
bouw en stadstuinen, transitie, enz. 

Daarnaast het stimuleren van groepen 
van Genezingsdienst en indien wenselijk 
ook persoonlijk genezingswerk uitoefe-
nen. 

7.Burgerzin en Burgerplicht 

De mensen aanzetten tot verantwoorde 
burgerzin. Ethiek als de normale leef-
wijze propageren. Competitiegeest ver-
vangen door samenwerkingsgeest. 

Het werk van deze 7 departementen 
heeft zowel locale als globale aspec-
ten. Locaal zal gewerkt worden met 
individuen en in samenwerking met 
kleine organisaties en verenigingen. 
Globaal kan worden gewerkt aan men-
taliteitswijzigingen van het publiek en 
lobbyen bij de wetgever, waar de wet-
ten van het land dienen aangepast voor 
deze idealen. 

Wie kan lid worden van de TOS? 

In principe kan iedereen zich aanslui-
ten, maar er zijn soorten leden: 

1. De Broeders en Zusters: De Nationale 
Afgevaardigde van de TOS en de 

Hoofden der Departementen moeten 
verplicht lid zijn van de Theosofische 
Vereniging. 

2. De Dienaars: Daarnaast zijn er nog de 
leden van de Departementen, die al 
dan lid van de TV kunnen zijn. 

3. Aangesloten Leden: Dit zijn sympathi-
santen, die niet over de tijd en/of de 
mogelijkheden beschikken om zich 
daadwerkelijk in te zetten voor de 
TOS, maar wel bereid zijn financieel 
te helpen. 

De TOS in Verleden en Toekomst 

De maatschappij verandert constant en 
de problemen dus ook. De TOS moet 
daarom dynamisch zijn en zich aan deze 
veranderende noden aanpassen. In de 
iets meer dan een eeuw van haar bestaan 
zijn niet enkel de noden veranderd, 
maar ook de maatschappelijke oplossin-
gen. Waar de TOS vroeger in haar een-
tje moest strijden om bepaalde noden te 
lenigen, kan ze zich nu steeds meer asso-
ciëren met bestaande organisaties of 
initiatieven.  

In de beginperiode van de TOS werden 
in vele landen talloze initiatieven in haar 
schoot ontwikkeld, waaronder een pro-
pagandaprogramma voor de theosofi-
sche ideeën en jeugdwerking. 

De facto is in een aantal landen dat jeugd-
werk overgegaan naar de onafhankelij-
ke, maar historisch met de TV gelieerde 
Orde van de Tafelronde. Een instroom-
programma voor de jeugd in de TV be-
staat feitelijk niet meer, met als gevolg 
een vergrijzing van het ledenbestand. 

Daarnaast ontstond een Braille Liga, een 
Esperanto Liga, een Broederschap van 
Genezers, een Anti-Vivisectie-Liga, 
gebedsgroepen, veel initiatieven voor 
armoedebestrijding, Dierenbescher-
ming, Vrouwenrechten, Opvoeding, 
Mensenrechten, enz. 

Sommige departementen hebben/
hadden enkel zin in bepaalde landen. In 
India bijvoorbeeld, kende men liga‘s 
voor meisjesopvoeding, stimulering van 
buitenlandse reizen, voor hygiëne, voor  
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pers, enz. Een deel daarvan heeft in 
onze tijd geen zin meer, terwijl andere 
noden de kop opgestoken hebben. 

Veel van deze initiatieven zijn verdwe-
nen, omdat ze niet meer nodig waren of 
omdat ze opgenomen zijn in externe 
organisaties. 

In een aantal landen, waaronder België 
was de TOS ooit zo uitgebreid dat ze uit 
een aparte vereniging zonder winst be-
stond, naast, maar onder toezicht van de 
Belgische Theosofische Vereniging. 
Toen dit niet meer nodig was, werd 
deze vzw gesaldeerd en werd de TOS 
een activiteit van de Vereniging. De 

toekomst zal uitwijzen welke vorm en 
middelen ze zal aannemen. 

Aanspreekpunt 

Wie zich geroepen voelt zijn schou-
ders mee onder de TOS te zetten, 
neemt best contact op met de Natio-
nale Afgevaardigde van de Orde van 
Dienst, of via een Bestuurslid dat naar 
hem zal doorverwijzen. Het is goed 
tegelijk te vermelden voor welk(e) 
departement(en) je je wil inzetten. 

Wie eerst wil verkennen hoe de TOS 
werkt, kan de internationale website 
raadplegen: 

 http://international.theoservice.org/ 

Er bestaat ook een tijdschrift: The Servi-
ce Link en een nieuwsbrief: in-
touch.online, te verkrijgen via die web-
site. 

De theosoof Giordano Bruno 

Jean Delville  -  Revue Théosphique Belge 1911  

Jean Delville (1867-1953) kennen we als 
een Belgisch, aanvankelijk realistisch, doch 
later symbolistisch kunstschilder. Hij was 
echter ook dichter, occultist en theosoof. Hij 
was voorzitter van de Belgische sectie van de 
Theosofische Vereniging van 1911 tot 1913.  

In de Revue Théosophique Belge uit 1911 
vonden we dit artikel over een heel eenvoudi-
ge doch veelzijdige monnik:   

Giordano Bruno 

De voordracht die Annie Besant on-
langs, in het grote Amfitheater van de 
Sorbonne, voor verschillende duizenden 
luisteraars gaf over Giordano Bruno is, 
we mogen dit zeggen, een historische 
voordracht. Ze is inderdaad belangrijk 
in de geschiedenis van de moderne Eu-

ropese Theosofische beweging en te-
vens zal ze ook haar stempel drukken 
in de annalen van de filosofische ge-
dachte in het begin van de XXe eeuw. 

Al wie aandachtig heeft geluisterd, zal 
in staat zijn zich rekenschap te geven 
over de betekenis van deze voor-
dracht. De idealist Bruno is een figuur 
net als al diegenen die een wereld van 
ideeën belichamen en die een schitte-
rend licht werpen op de grote slagvel-
den van de menselijke geest. Dit om-
dat ze krachtige bevestigingen zijn, 
logisch, gegrond en van de hoogste 
uitdrukking van de mens: de vrij-
heid van denken.  

Tot op vandaag werd de herinnering 
aan deze nobele figuur nooit zo duide-
lijk uiteengezet. Geen enkel redenaar 
heeft voor de aanhoorders een zo dui-
delijk beeld kunnen brengen over de 
meest karakteristieke lijnen van deze 
nobele Nolaanse denker als deze pro-
minente theosofe. Misschien is het wel 
goed hier enkele details van het bewo-
gen en zo tragische leven van een van 
de grootste figuren van de filosofische 
en religieuze geschiedenis in de XVIe 
eeuw aan te halen.  

Op een zo magistrale en suggestieve 
manier vestigt Annie Besant hierop – 

op wat de grote misdaad was: het doen 
herleven van de antieke Wijsheidfiloso-
fie – ook de aandacht van de denkende 
wereld. Dit wil zeggen: het onderricht 
van Plato en Pythagoras, in een tijd 
waarin de theologie het licht onder de 
korenmaat zette en niet zocht om de 
wereld meer te verlichten dan in het 
duistere schijnsel van de brandstapels.  

We vinden de jonge filosofische monnik 
als vogelvrij verklaarde Italiaan, ge-
vlucht naar Frankrijk van 1582 tot 1586, 
waar hij de universiteiten van Parijs, 
Lyon, Toulouse, Montpellier bezoekt. 
Net zoals het merendeel van  de grote 
Italianen van de Renaissance - zoals 
Dante, Boccaccio, Petrarca, Tasso, enz. 
- dit deden. Giordano Bruno die in Pa-
rijs verbleef, droeg -  net als zij - zoals 
men zegt, bij aan het verrijken van de 
literatuur en de filosofie van die tijd. 
Het was juist in die tumultueuze en 
bloedige tijd van de religieuze antagonis-
ten, toen papisten en Hugenoten niet 
enkel twistten over Frankrijk, maar over 
geheel Europa. Hijzelf schreef in een 
van zijn brieven over de “woelige en boze 
van Frankrijk”. Overal brak het fanatisme 
uit en  het  bloed  van  de  martelaren  
ver-  
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mengde zich met het bloed van de fana-
tiekelingen. Alle wreedheden van de 
Bartholomeusnacht waren verborgen. In 
de kerken droegen de priesters de mis 
op, met onder de stola en de kazuifel 
een stalen harnas, een kruis in de hand, 
een dolk in de andere, terwijl de Huge-
noten zich in het geheim verzamelden in  
hun geïmproviseerde tempels, de bijbel 
in een hand en het zwaard in de andere. 

Ziedaar wat de theologie had gemaakt 
van de christelijke religie. Het is in deze 
atmosfeer van religieuze haat, in dit 
duistere en bloederige milieu van het 
menselijk denken, struikelend over lij-
ken, tussen de rode rook van de ketter-
verbrandingen dat, in het aangezicht van 
de Vaticaanse orthodoxie en de universi-
teiten, Giordano Bruno komt verklaren 
dat de ‗waarheid misschien nieuwer is dan 
ouder’. Hij verkondigde de toen verdach-
te leer van de beweging van de aarde en 
de oneindigheid van de werelden. In de 
universiteiten heerste een verbeten 
strijd tussen het theologische verleden 
en filosofische emancipatie. In Parijs 
vertegenwoordigde de Sorbonne en het 
Collège Royal de France de twee anta-
gonistische tendensen. De pauzen en de 
koningen waren ongerust over de ge-
sprekken, die gevoerd werden in de 
universiteiten, over de wettelijkheid van 
de methodische twijfel van Descarte. 

Men zegt dat Bruno in 1582, dankzij de 
bescherming van koning Henrik III en 
van zijn beheerder Henri d‘Angoulème, 
toelating kreeg om te onderrichten aan 
de universiteit van Parijs, waar de luid-

ruchtige en enthousiaste jeugd van de 
‗Faculteit voor Kunst‘ hem aanhoor-
den. Hij stond steeds recht, sprekend 
met een buitengewoon redenaarsta-
lent. Iedereen die hem aanhoorde, 
onderging de kracht van zijn logische 
redeneringen en de charme van zijn 
woord, net zoals ze ook de fijne trek-
ken met de zachte ogen, gevuld met 
een inwendige vlam, die zacht en 
krachtig de hardnekkigheid van het 
gelaat verlichtten,  bewonderden. 

Bruno verscheen in een woelige over-
gangsperiode. Bij de Aristotelische ge-
leerden, bij de Peripatetische ortho-
doxie van de kerk en zelfs bij de Ver-
niewing, stonden denkers zoals Ramus   
(1515-1572) en Vanini (1585-1619) te-
genover de filosofische geest en het 
vrij onderzoek. Het was het conflict 
tussen de religieuze routine en de ver-
nieuwing in het domein van de ideeën. 
Zonder ophouden stonden, in de me-
tafysische discussies, de autoritaire 
argumenten in de weg van het recht 
op vrij onderzoek. De geleerden die 
de universiteiten beheerden, onder-
worpen aan de dominante en sektari-
sche wensen van de Romeinse Joden, 
verdroegen geen enkel tegengesteld 
woord aan het gevestigde onderricht. 
De grote nachtmerrie van deze ortho-
doxe tijden was de ketterij, de mis-
daad der misdaden! Het controversië-
le, de symposia, waren voor het me-
rendeel  buitengewone, onoprechte 
welsprekendheden om te vermijden 
zich als ketter beschuldigd te zien, de 
meest gevaarlijke stigma die de men-
sen van die tijd moesten ondergaan 
door de triomfantelijke en uitvoeren-
de katholiciteit. De universiteit en het 
Parlement gehoorzaamden aan de the-
ologen en de prelaten. Nooit zou het 
fanatisme van de tijdgenoten van Bru-
no een dergelijke waanzin en ver-
schrikking bereiken. Niet enkel de 
Kerk toonde zich niet-aflatend en gru-
welijk in zijn vervolging tegen de pro-
testanten; de protestanten zelf toon-
den zich behoorlijk wreed en ook ver-
foeilijk in het vervolging tegen al wie  
hun geloof niet deelden. Het is tussen 

de katholieke tirannie en de protestantse 
tirannie, d.w.z. in het midden van het 
beleid van de meest wrede der onver-
draagzaamheden dat Bruno de principes 
van het vrij onderzoek durfde te bevesti-
gen, door tegenover de dogma‘s en de 
verouderde teksten, de vrije en levende 
intuïties van het bewustzijn, de logica 
van de filosofische rede en het rationele 
onderzoek van de wetenschap, te plaat-
sen. Op dat tragische moment in de 
geschiedenis, toen de slachting van de 
Sint-Batholomeusnacht losbarstte, toen 
die andere denker Ramus - die hij had 
verdedigd - zo laf werd vermoord, sprak 
hij nog aan de Sorbonne.   

En wat Bruno in die tijden van religieu-
ze anarchie onderrichtte - toen de ker-
ken rood zagen, toen het Geloof naar 
moord rook, toen de gelovigen bezeten 
waren, in die tijden van religieuze anar-
chie, onderrichtte Bruno - aan de stude-
rende jeugd, zo‘n vier eeuwen geleden - 
niets anders dan de theosofie onder de 
Alexandrische vorm, hellenistisch en 
pantheïstisch, het meest idealistische en 
het meest spirituele van het Pythagoris-
me en het Platonisme. ―De universele 
aanwezigheid van het goddelijke verklaart de 
harmonie van de wereld‖, onderrichte hij. 

―Het religieuze geloof, zei Bruno, toont God 
buiten deze wereld; het is zijn missie. De 
filosofie moet het tonen in de vormen en het 
bestaan van het universum, waar hij zich 
weerspiegelt met al zijn perfecties. Dat men 
begint met het herkennen van de universele 
kracht in de creatie, alvorens zich op te hef-
fen tot de hoogte waar de theologie het arche-
type van de wezens laat leiden.” Het is 
steeds tegen hen, die hij de ‗valse 
filosofen‘ en de ‗valse theologen‘ noem-
de, dat hij zijn duidelijke en geleerde 
woorden sprak. Deze vrije monnik, 
deze metafysische dominicaan was in 
werkelijkheid een aanhanger van de 
occulte leer, een telg van de geïnitieerde 
sekte van het Rozenkruis, hermetisten 
en kabbalisten, leerling van de theorieën 
van Raymond Lulle, de verlichte dok-
ter, auteur van de ‗Ars Magna‘.  

Wordt vervolgd …. 
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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. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich 
te verbinden aan elke school van denken 
welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij 
heeft geen recht om die keuze aan een 
ander op te dringen. 
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. 
Meningen of opvattingen geven geen recht 
op voorrechten en kunnen evenmin aan-
leiding zijn om strafmaatregelen te ne-
men. 

Vrijheid van denken 

     Loge Witte Lotus   

   Programma werkingsjaar 2013-2014 

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. 

Sinds september 2013 heeft de Europese Federatie van de Theosofische Vereniging 
(Adyar) haar eigen website: www.ts-efts.org  

Behalve de doelstellingen en heel wat informatie, kan men er ook reeds alle inlichtingen vinden 
over het 37ste Europees Congres dat zal doorgaan in Parijs van  

30 juli tot 3 augustus 2014  

Thema van dit Congres is:  

Bridging science and spirituality 

Wie interesse heeft om deel te nemen raden zich tijdig in te schrijven en op zoek te gaan naar 
overnachtingsmogelijkheden. Inschrijvingsformulier is te vinden op:  

http://www.ts-efts.org/congress.html 

 

 

We willen hier ook even van de gelegenheid gebruik maken om 
de aandacht vestigen op het Internationaal Theosofisch Cen-
trum, geleden in Naarden, Nederland. waar heel regelmatig 
activiteiten doorgaan. Alle informatie is te vinden op de website: 

http://www.itc-naarden.org/blog/ 

 

 
 

 

03/11/2013 Koenraad Elst De Indo-Europese beschaving: wat, waar, wanneer? 

01/12/2013 Lieve Opgenhaffen Het Martinisme 

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 

 

 

 

 

 

 

 
Naarden—Nederland 

 

http://www.ts-efts.org
http://www.ts-efts.org/congress.html
http://www.itc-naarden.org/blog/
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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 

“Wij zijn niet op aarde om gelukkig te zijn. Als wij geluk hebben,  

is het om anderen ervan te laten profiteren.” 
Maître Philippe de Lyon 

P127-  Isbn 97 89081 582704 

Kalender november 2013 Kalender december 2013 

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

01/12/2013: Het Martinisme  
05/12/2013: Grondbeginselen der theosofie 
12/12/2013: Ethiek: Vivekacudamani    
19/12/2013: De sleutel tot de Theosofie 
26/12/2013: Geen bijeenkomst 
 
 

 

Het Witte Lotusblad  

03/11/2013: De Indo-Europese beschaving: wat, waar, 
wanneer?  

07/11/2013: Grondbeginselen der theosofie 
14/11/2013: Ethiek: Vivekacudamani    
21/11/2013: De sleutel tot de Theosofie 
28/11/2013: Toegepaste Theosofie 
 
 

Loge Witte Lotus  - november 2013 Loge Witte Lotus  -  december 2013 

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 bi-
bliotheek. De voornaamste taak van de 
vereniging bestaat erin gelijkgestemde 
mensen bij elkaar te brengen en hen te 
stimuleren in hun zoekproces naar waar-
heid. 
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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