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Bij de start van haar derde activiteiten-
jaar, opent Loge Witte Lotus haar deu-
ren.  

Sympathisanten, geïnteresseerden, be-
langstellenden, of de gewone voorbij-
ganger  - iedereen kan die dag een kijkje 
nemen in de lokalen van de loge en ken-
nis maken met de leden van deze loge. 
Leden van de Theosofische Vereniging 
worden verwacht voor een gezellige 
babbel. 

De deuren gaan open op: 

7 september 2008 
Van 10.30u. Tot 16.30u. 

 

We hopen u allen te mogen verwelko-
men!  

  

 
  

 
 
 

 

De voorbije maanden 
werd hard gewerkt 
aan het verwezenlij-
ken van een wens, 
een idee, een stukje 
toekomst. En, wan-
neer die wens, dat idee, werkelijkheid 
wordt, kan men terecht tevreden zijn. 

De Belgisch Theosofische Vereniging 
kan u met voldoening melden dat van-
af 

15 september 2008 

een nieuwe website zal opengesteld 
worden: 

www.theosophical.be 

We hopen dat deze website, waarin 
alle Belgische Loges hun plaatsje vin-
den, een bron van informatie zal zijn 
voor iedereen die zoekt naar waar-
heid.   

Loge Witte Lotus  - 7 september 2008   

Opendeur-  
& Najaarsdag 
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Contact met geesten:  

Spiritisme versus Occultisme 
P. Van Hauwe 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van de Belgisch Theosofische Vereni-
ging, gehouden op 21 juni 2008, werd 
beslist om het lidgeld  - zijnde 40,00 
euro - ook voor het nieuwe werkings-
jaar te behouden.  

De leden worden eraan herinnerd dat 
het lidgeld voor het werkingsjaar 2008-
2009 uiterlijk tegen eind oktober 2008 
betaald moet zijn. Het rekeningnum-
mer om het lidgeld tijdig te kunnen 
hernieuwen, is te vinden op de voorpa-
gina. 

Dank bij voorbaat vanwege de penning-
meester. 

Vernieuwing lidgeld 
 

Belgisch Theosofische Vereniging 
vzw 

Een nieuwe website 

Hoewel spiritisme en Occultisme zich 
beiden bezig houden met dezelfde feno-
menen, verschillen ze echter fundamen-
teel in de manier waarop ze deze feno-
menen verklaren. (G.F.). Vooraleer 
hier dieper op in te gaan,  nemen we 
even enkele definities ter hand. 

Occultisme (1) is een ruim verzamel-
begrip van verschillende praktijken en 
rituelen die gebaseerd zijn op esoteri-
sche kennis, gericht op de werking en 
beïnvloeding van transcendente 
(buitenzintuiglijke, bovennatuurlijke) 
krachten.  

Het woord “occultisme” komt van het 
Latijn occultus, dat verborgen betekent. 
Hoewel occulte kennis in oude tijden 
inderdaad verborgen (geheim) werd ge-
houden, heeft deze verborgenheid tegen-
woordig vooral betrekking op de diepe 
geestelijke veronderstelde werkelijkheid 
die niet kan worden begrepen met het 
materialistisch ingestelde verstandelijke 
denken, dat ten grondslag ligt aan de 
moderne natuurwetenschappen. 
 

Het woord occultisme wordt vaak in 
een  bredere context  gebruikt.  In  de   
theosofie en antroposofie wordt onder 
occultisme de esoterische wijsbegeerte 
verstaan. In het dagelijks spraakge-
bruik wordt occultisme ook wel als 
synoniem van esoterie gebruikt. 
 
Iemand die zich actief bezighoudt met 
occultisme wordt een occultist ge-
noemd. 

www.freewebs.com/nataschaspiritueel/geesten.htm 

Het spiritisme (2) is een theorie die 
stelt dat de mens na zijn dood als geest  
 

voort bestaat, en dan in staat is om met 
andere, nog levende mensen te commu-
niceren. Spiritisme gaat er van uit dat de 
dood geen wezenlijke verandering in de 
geest van de mens teweegbrengt. Door 
de dood scheiden lichaam en geest zich, 
het fysieke lichaam blijft achter. 

Een aanhanger van het spiritisme wordt 
spiritist genoemd. 

Het spiritisme werd reeds aangehangen 
in bijvoorbeeld het Oude Indië, Tibet en 
Egypte. Socrates en Plato beschreven 
hun contacten met geesten. In de Mid-
deleeuwen werd van heksen soms be-
weerd dat zij contacten hadden met 
geesten. Wetenschappers die spiritisme 
beschreven of bestudeerd hebben zijn 
onder andere Emanuel Swedenborg 
(1688-1772), Isaac Newton, Nobelprijs-
winnaar professor Charles Richet, Cesa-
re Lombroso, Sir Oliver Lodge, profes-
sor Julien Ochorowicz, Camille Flam-
marion,  professor Théodore Flournoy  

http://www.freewebs.com/nataschaspiritueel/geesten.htm�
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en William Crookes. Een bekende spiri-
tist was bijvoorbeeld Arthur Conan 
Doyle. Halverwege de 19e eeuw ont-
stond het "moderne" spiritisme. 

De oudste Nederlandse vereniging van 
spiritisten, opgericht in 1888, noemt 
zichzelf Vereniging van Spiritualisten 
Harmonia. Ook in de Engelse taal wordt 
het woord spiritualism gebruikt, zowel 
voor het Nederlandse woord spiritualis-
me als wel voor spiritisme. 

Spiritistische verschijnselen zijn bijvoor-
beeld automatismen (automatisch gaan 
schrijven, tekenen, spreken), medede-
lingen door Kruis en bord (zie ook ouij-
abord), geestverschijningen, psychome-
trie, teleplasmavorming (of ectoplasma-
vorming). 

Iemand die contact kan krijgen met 
geesten, wordt een medium genoemd. 
Een in Nederland bekend medium is 
Jomanda. In de 19e eeuw was Daniel 
Dunglas Home een bekend medium. 
Nederlands bekendste spiritiste is de 
pedagoge, feministe en schrijfster Elise 
van Calcar. Zelf had zij geen paranorma-
le gaven, maar ging wel voor in spiritis-
tische diensten en organiseerde seances 
bij haar thuis. 

Wat zijn de grootste verschillen tussen 
het occultisme en spiritisme inzake con-
tact met geesten van geesten van overle-
denen? 

Geoffrey Farthing onderschrijft 7 funda-
mentele verschillen aangaande de ver-
klaringen met betrekking tot de ‘contact 
met overledenen’ van de ware occultist 
versus de spiritist. 

Wie heeft nu gelijk, de spiritist of de 
occultist ? Dit is aan de lezer zelf om te 
bepalen.  

H.P.B. is zich reeds zeer vroeg beginnen 
te distantiëren van het spiritisme, maar 
dit was ook voornamelijk dat ze het 
praktiseren ervan niet goedkeurde daar 
het veelal in onwetendheid gebeurde 
zoals ook Geoffrey Farthing in zijn boek 
weergeeft.   
Een vraag waar ikzelf bijvoorbeeld als 
theosoof mee zit is het volgende: als de 
mens zijn fysiek lichaam verlaat bij de  

  

Leven na de dood: een beschouwing 
Sabine Van Osta 

Levende wezens worden voortdurend 
geboren en sterven, dit al sinds ontel-
bare eeuwen, in alle culturen, in alle 
landen, ongeacht of men rijk is of arm, 
wijs of dom, geletterd of niet, los van 
iedere sociale status, geloof, kleur, 
etc… Het fenomeen “dood” over-
schrijdt zelfs de grenzen van het men-
senrijk, immers ook mineralen, plan-
ten en dieren zijn op hun tijd onderhe-
vig aan het stervensproces, van het 
kleinste tot het reuzachtigste organis-
me, van de meest eenvoudige tot de 
meest complexe structuur.  
Een grote meerderheid van de mensen 
beschouwt de dood echter als de grote 
onbekende en ook de grote inspirator 

tot angst en/of verdriet. De Goddelijke 
Wijsheid leert ons, via verschillende 
religieuze of filosofische tradities en 
leerstellingen, dat deze vrees en dit ver-
driet hun oorsprong vinden in onze on-
wetendheid omtrent de eigenlijke aard 
van de dood, en zij leert ons eveneens 
dat we de dood geenszins moeten vre-
zen, maar dat hij tegemoet kan worden 
getreden, op het juiste ogenblik, als een 
vriend, en het leven na de dood als een 
soort van “zomervakantie”. Theosofen 
behoren tot de gelukkige groep van 
mensen die een rechtstreeks dan wel 
onrechtstreeks contact hebben met de 
Goddelijke Wijsheid,  een contact dat  
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7 fundamentele verschillen door Geoffrey Farthing (3) 

Johfra  -  De overgang (1989)  

http://www.bosschaerts.be/genealogy/histories/07nl_schilders-9_bosschart-johfra.php 

SPIRITISME OCCULTISME 
Geesten = ‘echte’ overleden mensen zoals 
ze waren toen ze nog leefden in een fysiek 
lichaam. 

Geesten = ‘lege schillen’ van overleden 
mensen (echte mens zit in zijn Devachan), 
veelal beïnvloed door elementalen. 

Enkel via een ‘medium’ mogelijk Occultist kan zelf bij zgn. niet-mediums 
dergelijke fenomenen laten oproepen. 

Medium veelal in ‘trance, onbewust’ Occultist steeds bij ‘volledig bewustzijn’ 
Medium heeft geen controle over het ge-
beuren, ondergaat het onbewust. De gees-
ten hebben controle over het medium. 

Occultist heeft ‘volledige controle’ over het 
gebeuren, stuurt het bewust. Occultist 
heeft controle over de zgn. geesten 

Medium meestal ‘blind en onwetend’ wat 
achter het schijnbare gebeuren ligt. Men 
wacht af tot iemand zich meldt. 

Occultist ‘ziet & weet’ meestal wat er ach-
ter het schijnbare gebeuren ligt. Men instru-
eert, roept op. 

Mediums = relatief ‘veel’  en meestal 
onbescheiden 

Praktiserende occultisten = zeer ‘zeldzaam’ 
& veelal extreem bescheiden 

Mediums met goede intenties zoals trach-
ten te helpen, ... Versus Mediums met 
minder goede intenties zoals winstbejag; 
sensatie; oplichting; ... 

Occultisten met enkel goede intenties = 
witte magiërs versus Occultisten met slech-
te intenties = zwarte magiërs 
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hen in staat stelt om, beetje bij beetje 
voor de enen en met rasse schreden 
voor de andere, hun onwetendheid inza-
ke de dood te doen oplossen en de dood 
te aanvaarden als die vriend. Zo hebben 
sommigen ons getuigenis nagelaten van 
hun ervaringen en onderzoeken van de 
wereld na de dood. Wij verwijzen hier, 
voor wat de theosofische traditie be-
treft, naar mensen zoals mevrouw Bla-
vatsky, dr. Annie Besant en Charles 
Leadbeater. 
Door kennis te nemen van theosofische 
leerstellingen, komt men algemene 
principes tegen die de eerder ontspan-
nen houding van theosofen ten opzichte 
van de dood kunnen verklaren. Zo is er 
bijvoorbeeld het principe om het leven 
en de dood te zien als uitdrukkingen van 
de wet van periodiciteit of ook wel cy-
cliciteit. In De Geheime Leer, meer be-
paald in de tweede van de drie funda-
mentele grondbeginselen, verwoordt 
mevrouw Blavatsky het als volgt: 

De eeuwigheid van het Heelal in toto als een 
grenzeloos gebied, periodiek ‘het toneel van 
talloze Heelallen die zich onophoudelijk 
manifesteren en weer verdwijnen’ en die ‘de 
zich manifesterende sterren’ en ‘de vonken 
van de eeuwigheid’ worden genoemd. ‘De 
eeuwigheid van de pelgrim’ is als een oog-
wenk van het Zelf-bestaan (Boek van Dzy-
an). ‘Het verschijnen en weer verdwijnen van 
werelden is als een regelmatig getij van eb en 
vloed.’ 
Mevrouw Blavatsky voegt eraan toe: 

Deze tweede stelling van de Geheime Leer 
betreft de algemene geldigheid van die wet 
van periodiciteit, van eb en vloed, van neer-
gang en opkomst die de natuurwetenschap op 
alle gebieden van de natuur heeft waargeno-
men en beschreven. Een afwisseling zoals 
tussen dag en nacht, leven en dood, slapen en 
waken is een feit dat zo gewoon is, zo volko-
men algemeen en zonder uitzondering, dat 
het gemakkelijk is te begrijpen dat wij er een 
van de werkelijk fundamentele wetten van het 
heelal in zien. 
Ziehier al een eerste element dat troost 
zou kunnen bieden aan diegenen die 
dachten meteen in het onbekende ge-
worpen te worden: het leven voor en na 
de dood maken deel uit van één en de- Vervolg op pagina 5    

zelfde manifestatie, twee zijden van 
dezelfde munt om zo te zeggen, die 
“volkomen algemeen en zonder uit-
zondering” zijn, een uitdrukking van 
de “werkelijk fundamentele wetten 
van het heelal”.  
In essentie baseren het leven zowel als 
de dood zich op dezelfde principes, 
net zoals de andere genoemde mani-
festaties van de cyclische wet in de 
natuur. 
Vertaald in meest eenvoudige bewoor-
dingen: bij het overgaan van de ene 
zijde naar de andere zijde van het Be-
staan moet men zich aan niet te veel 
nieuwigheden verwachten, wel in 
tegendeel. Terwijl wij ons huidige 
leven leven, brengen wij iedere secon-
de ons toekomstig leven voort, zowel 

dat leven dat ons wacht hier op aarde, 
als dat leven dat ons wacht na de 
dood. Onze daden van nu hebben, op 
een of andere manier en of we het 
begrijpen of niet, gevolgen voor de 
verschillende stadia van het leven na 
de dood.  
Meer nog, die hindernissen die wij 
tijdens ons leven niet konden nemen 
zullen niet plotsklaps overwonnen zijn 
door het eenvoudige feit van het over-
lijden. Dit is slechts één reden – er 
zijn er voorzeker nog andere – om 
medemensen met zelfmoordplannen 
van hun voornemen te doen afzien: 
voor deze groep wacht er zeker geen 
“grote vakantie” aan de overzijde, hoe 
zeer zij zichzelf dit ook gewenst mo-
gen hebben.(1) Het bord dat u niet 
hebt opgegeten en verteerd tijdens dit 
leven, zal u zo lang als nodig is, op-
nieuw aangeboden worden opdat u het 
op een dag toch volledig verwerkt zult 

hebben. Het is dus raadzamer om alle 
lessen die het bestaan voor u in petto 
heeft, te leren. Niet alleen blijven wij 
ermee geconfronteerd tot het moment 
waarop de les werkelijk geleerd werd, 
het betreft vaak lessen die wij onszelf 
hebben voorbereid door onze daden in 
het verleden van dit leven of een voor-
gaand leven. Dit is een manier waarop 
die andere universele en onpersoonlijke 
wet haar werking bloot geeft, die wet 
die naast de reeds genoemde cyclische 
wet, de ruggengraat vormt van het hele 
bestaan: de wet van karma, ofwel de 
wet van oorzaak en gevolg. 
De kernfactoren van onze huidige per-
soonlijkheid zullen dus nog hun rol blij-
ven spelen in onze reis doorheen de 
astrale en mentale sferen van het 
“hiernamaals”: zij vormden het gereed-
schap dat ons op een of andere manier 
hielp om de hindernissen op ons pad te 
nemen en zij zullen in zekere zin die 
functie blijven vervullen tijdens de eer-
ste twee perioden na het afleggen van 
het fysieke lichaam, wanneer de verwer-
king van het voorbije leven aanvangt. 
Het fenomeen kan het beste worden 
weergegeven door middel van de term 
“neigingen”. Diegenen die geneigd zijn 
zich vast te klampen aan het fysieke of 
bijvoorbeeld emotionele aspect van het 
bestaan, ondervinden mogelijks bij het 
sterven en daarna wel wat hinder bij het 
doorgaan van de verschillende stadia en 
substadia. In het bijzonder op astraal 
vlak en het lagere mentaal gebied kun-
nen geneigdheden en natuurlijke ten-
densen behoorlijk krachtig blijven alvo-
rens af te nemen en uiteindelijk op te 
lossen. Zelfs voor de meerderheid die 
de moed en het geduld hebben opge-
bracht om hun natuurlijke levenseinde af 
te wachten, begint de “vakantie” niet 
onmiddellijk. Alvorens in Devachan 
terecht te komen en daadwerkelijk van 
de voor de devachanische wereld zo 
kenmerkende rust en de gelukzaligheid 
te genieten in de mate dat wij dit voor 
onszelf hebben voorbereid door onze 
handelingen en onze houding in al de 
voorgaande stadia, werd het wezen van  
 

users.skynet.be/.../Temoignage_apres_vie.htm 
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de mens gezuiverd, gelouterd en ver-
fijnd. In Devachan wordt alleen het bes-
te van ons menselijk wezen toegelaten, 
omdat alleen het meest verhevene, ede-
le, het meest altruïstische ook, het 
waard is om voort te duren.  
Waarom is dit zo ? In een poging om dit 
te begrijpen, verplaatsen wij ons beter 
van het standpunt van dat van het per-
soonlijke “ik” naar dat van het onper-
soonlijke “ik” of beter het Hogere Zelf, 
ook wel de Individualiteit of de Godde-
lijke Pelgrim genoemd. Deze “Pelgrim” 
die in ieder van ons huist, gaat over van 
leven naar leven op zoek naar ervarin-
gen van uitlopende aard met als doel alle  
aspecten te kunnen ontwikkelen en om 
zichzelf uit te drukken teneinde zichzelf 
te perfectioneren en haar goddelijke 
aard volledig te ontplooien. Dit Hogere 
Zelf, dat onpersoonlijk van aard is, kan 
ons op dit ogenblik erg onwaarschijnlijk 
of onrealistisch voorkomen maar, zelfs 
indien men sceptisch zou blijven, be-
staan er evenwel te veel getuigenissen 
van om het concept Hoger Zelf onver-
richter zake terzijde te schuiven.  
In het kader van het leven na de dood 
helpt het begrip van het Hogere Zelf de 
bedoeling van  opeenvolgende mensen-
levens te verduidelijken. Immers de 
vaak enorme hoeveelheid aan ervaring 
die het persoonlijke zelf hier op het fy-
sieke plan opdoet, vindt(2) op een of 
andere manier haar weg naar het Hogere 
Zelf. Beiden zijn met elkaar verbonden, 
kunnen als het ware communiceren, en 
deze “brug” staat in de esoterie bekend 
als het Antahkarana. Via dit kanaal 
wordt de essentie van de levenservaring 
van een bepaalde persoonlijkheid over-
gedragen in het Hogere Zelf. Meestal 
gaat het hier over louterende levenser-
varing, de moeilijke en harde lessen van 
het leven die bij machte zijn om de per-
soonlijkheid bij te schaven, te veredelen 
en te verfijnen en om de verbinding met 
het Hogere Zelf te verstevigen en uit te 
bouwen.   
En zo kan dus ieder leven hier op aarde 
beschouwd worden als een vat vol kan-
sen voor het Hogere Zelf om zich te 
ontplooien en de goddelijke aard uitein-

woorden, alleen wanneer wij dit leven 
en deze persoonlijkheid achter ons zou-
den kunnen laten, zonder spijt of ver-
driet, zonder emotionele ge-hechtheid 

van welke aard 
dan ook, alleen 
dan kunnen wij 
ons volledig 
engageren op 
het Pad en het 
lagere persoon-
lijkheid achter 
ons laten. Dit 
moment komt 
voor ieder van 
ons, een gege-

ven dat zo zeker is als de werking van de 
reeds eerder genoemde universele wet-
ten. Maar voor het zover is, hebben de 
meesten van ons nog een lange weg af te 
leggen en omdat de weg nog zo lang is, 
is het interessanter om hier en nu te 
beginnen, tijdens het leven dat we nu 
leven, met het overwinnen van de ob-
stakels en het oplossen van onze eigen 
problemen tot voordeel van het grootst 
mogelijk aantal medewezens.  En omdat 
dit werk zo hard kan zijn, krijgt de mens 
af en toe “adempauzes” om de opgedane 
levenservaring te herkauwen en te ver-
teren. Vanuit dit standpunt bekeken is 
de Dood werkelijk een vriend, en het 
leven na de dood, vooral dan het stadi-
um doorgebracht in Devachan, een ech-
te vakantie. 
 

(1) Wel in tegendeel, de elementen die vaak inspire-
ren tot het besluit om een einde aan het eigen 
leven te stellen, bevindt zich zeer vaak op psycho-
logisch niveau – in theosofische termen uitge-
drukt, op het astrale en het mentale vlak. Het 
stervensproces houdt onder meer in het zich 
terugtrekken op juist dit psychologisch niveau – 
eerst op het astrale vlak, vervolgens op het menta-
le vlak – dat niveau dus waar het probleem zich 
oorspronkelijk situeert. Eerder dan een einde te 
stellen aan de ellende, is de kans zeer groot dat 
men zich dieper in de ellende heeft geworpen 
waarbij men zich bovendien afgesneden heeft van 
de mogelijkheden aangereikt door het bestaan in 
de fysieke wereld om zich boven een problemati-
sche situatie uit te werken dankzij een volledige 
persoonlijkheid, dat wil zeggen fysiek, anstraal, 
mentaal, boeddhisch, atmisch, ...  

(2) In het derde deel van De Geheime Leer, wijdt 
mevrouw Blavatsky aandacht aan het Antahkarana, 
maar ook andere theosofische auteurs hebben hier 
veel aandacht aan besteed. Een zo’n voorbeeld is 
Dr. Douglas Baker.  

 

delijk te realiseren. Het mechanisme 
van het stervensproces is zodanig door 
de natuur opgevat dat alleen het beste 
van de levensoogst zijn weg zal vinden 
naar en in dit Hogere Zelf. En bij het 
samenstellen van deze oogst telt elke 
levensdag en iedere handeling, beleef-
de emotie of gedachte, de aangename 
maar ook de minder aangename. 
Daarbij is het helaas zelfs zo, dat de 
minder aangename, zeg maar harde 
levenslessen, vaak meer groeipotenti-
eel in zich dragen ten voordele van 
zowel de lagere persoonlijkheid als het 
Hogere Zelf, dan de aangename le-
venslessen. 
“Men kan geen enkele trede overslaan van 
de ladder die leidt tot kennis.”, schrijft 
mevrouw Blavatsky in het derde deel 
van de Geheime Leer. Met andere 
woorden, iedere fase dient netjes en 
volledig te worden afgewerkt. Herin-
neren wij ons wat eerder gezegd werd 
over het leren van onze lessen in dit 
leven en het feit dat iedere niet-
geleerde les telkens weer wordt aan-
geboden, totdat de daadwerkelijke 
verwerking heeft plaatsgevonden. Het 
gaat er dus in de eerste plaats om, van 
hier en nu ons eigen leven in handen 
te nemen met moed en verantwoorde-
lijkheidszin. Ons huidige leven is ons 
gegeven omdat het in dit stadium van 
ontwikkeling van ons Hogere Zelf, de 
meest geschikte levenslessen inhoudt, 
exact die ervaring die nodig is opdat 
het zichzelf op een dag volledig mag 
realiseren. Zichzelf te snel een wijze 
of gerealiseerde wanen, heeft in dit 
opzicht geen enkele zin maar komt 
neer op zelfbedrog of is, indien het 
gepaard zou gaan met ver gevorderde 
occulte beoefening zonder behoorlijke 
begeleiding, ronduit gevaarlijk. Het 
gevaar van te verdrinken in de diepten 
van het universele bestaan is niet on-
denkbeeldig. 
“Alleen wanneer wij onlosmakelijk verbon-
den zijn met de essentie van de Goddelijke 
Gedachte, alleen dan kan het Antahkarana 
opgeheven worden.”, zo schrijft mevrouw 
Blavatsky iets verder in het derde deel 
van de Geheime Leer. Of, met andere 

Leven na de dood: een beschouwing  - vervolg van pagina 4 

Sabine Van Osta 
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Loge Witte Lotus   
Jaarprogramma 2008-2009 

Donderdagavond 20.00u  

1ste donderdag: 
Inleiding tot de Theosofie 
Tijdens de eerste van 9 studieavonden 
stellen we onze eigen vereniging voor, 
de Theosophical Society, met hoofdzetel 
in Adyar (Chennai) te India en werpen 
we een korte blik op haar illustere ge-
schiedenis en haar huidige activiteiten in 
binnen- en buitenland. Tijdens de daar-
opvolgende avonden bekijken we een 
aantal hoofdthema’s aan de hand van 
teksten, schema’s en/of presentaties: sa-
menstelling van de mens, karma, reïn-
carnatie en geboorte, het stervensproces 
en de dood, doel van een mensenleven 
in het bijzonder en van de mensheid in 
het algemeen.  
Op basis van deze thema’s zullen we in 
groep een ontdekkingsreis kunnen on-
dernemen doorheen het hele bestaan en 
proberen te achterhalen waarom dat 
soms in elkaar zit zoals het is en of het 
wel in elkaar zit zoals het ons toeschijnt. 
Tijdens iedere avond is er vanzelfspre-
kend gelegenheid tot het stellen van vra-
gen.  

2e donderdag: 
Ethica: De Vier Inzichten 
Wees onberispelijk in je 
woorden; vat niets per-
soonlijk op; ga niet uit 
van veronderstellingen; 
doe altijd je best… 

Zo luidt het Tolteekse re-
cept om een gelukkig en 
vrij mens te worden. De-
ze verrassend eenvoudige, maar doel-
treffende leefregels, gebaseerd op de 
oude Tolteekse wijsheid, worden ons 
voorgesteld door Don Miguel Ruiz de 
auteur van dit boek en zelf van Tolteek-
se afkomst.   
Als we deze vier inzichten radicaal en 
doeltreffend toepassen in ons dagelijks 
leven, gaan we alles door een heel ande-
re bril bekijken. We zien in dat wijzelf 
de enigen zijn die ons eigen geluk en 
welzijn kunnen creëren.  Nu leggen we 
de verantwoordelijkheid daarvoor vaak 
nog graag bij anderen. 
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Liefde is daarbij een overkoepelende 
energie, een allesdoordringende 
kracht die het leven kan veranderen 
van een hel in een hemel. De manier 
waarop Ruiz ons dit laat zien ligt zo 
voor de hand dat je je afvraagt hoe het 
mogelijk is dat we met zoiets eenvou-
digs niet allang een begin hebben ge-
maakt.  

Note: De Vier Inzichten  -  Don Miguel Ruiz 
 ISBN 978-90-202-8198-9. 

3e donderdag: 
De Stem van de stilte 
Toen H.P. Blavatsky het 
schrijven van haar mees-
terwerken had voltooid, 
richtte zij haar aandacht 
meer in het bijzonder op 
de behoeften van men-
sen die ernstig ernaar 
verlangen de situatie waarin de mens-
heid zich bevindt te verbeteren. Het 
resultaat was De Stem van de Stilte, 
een klassiek boekje van onvergelijkelij-
ke schoonheid en kracht, waarover zij-
zelf ooit opmerkte dat het haar belang-
rijkste werk was.  
De schrijfster had oude regels uit het 
Boek van de Gulden Voorschriften - 
ontleend aan dezelfde archaïsche bron 
als de Stanza's van Dzyan waarop De 
Geheime Leer is gebaseerd - uit het 
hoofd geleerd en heeft een aantal daar-
van in dit boekje vertaald; ze maakt 
duidelijk wat het essentiële verschil is 
tussen de twee paden van geestelijke 
volmaking. Het ene wordt gevolgd 
door hen die waarheid zoeken voor 
hun eigen bevrijding; het andere vol-
gen sinds mensenheugenis zij van wie 
het enige motief bestaat uit mededo-
gen met en bezorgdheid om het lot 
van de gehele mensheid. 

Note: De Stem van de Stilte  -  H.P. Blavatskty 
           ISBN 90-70328 54 2. 

4e donderdag: 
Vertaalgroep 
Tijdens deze studieavond vertalen 
we teksten die later gepubliceerd 
worden op de website en/of in de 
nieuwsbrief. Dit samen werken,  

Het Witte Lotusblad  

met elkaar leren omgaan en elkaar 
beter leren kennen en begrijpen, is 
het doel dat deze vertaalgroep be-
oogt.   

Maandagavond 20.00u. 

4e maandag 
Theosofisch Practicum 
Een vast onderdeel van het jaarprogram-
ma is het Theosofisch Practicum. 
Diverse theosofische onderwerpen wor-
den bekeken vanuit  het wetenschappe-
lijk standpunt, of vanuit de eigen erva-
ringen. 
Een studieavond waarbij de ‘praktijk’ de 
bovenhand haalt. 

Vervolg van pagina 4 

Spiritisme versus 
Occultisme 
P. Van Hauwe 

dood, verblijft hij volgens de theosofie 
(o.a. The Mental Body by A.E. Powell 
p.186-187) toch nog enige tijd 
(gemiddeld van 5 tot 50 jaar) in de as-
trale wereld om nog resterende aardse 
begeertes en verlangens te verbranden. 
De overleden persoonlijkheid is dan nog 
niet in Devachan... Zou het dan niet 
kunnen dat er toch contact mogelijk is 
met de ware persoonlijkheid zolang de 
mens niet in zijn Devachan is gegaan? 
Want... de occultist spreekt over lege 
schillen, zijnde de achterblijfselen van 
de lagere lichamen van de overleden 
mens die in zijn Devachan zit, maar de 
gemiddelde mens gaat niet onmiddellijk 
over in Devachan...  

Een advies hier is niet onmiddellijk voor 
het één of het ander te kiezen maar eerst 
zelf verder en diepgaander (zelf)
onderzoek te doen, want door lezen 
vergaart men enkel kennis, slechts door 
ervaring vergaart men wijsheid. 
 
1) http://nl.wikipedia.org/wiki/Occultisme 
2) http://nl.wikipedia.org/wiki/Spiritisme 
3) Exploring the Great Beyond” by Geoffrey Farthing 
p. 107-120 
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In België zijn er loges te Ant-
werpen, Brussel, Charleroi, 
Gent en Luik. Zij organiseren 
met grote regelmaat voordrach-
ten en studiebijeenkomsten en 
sommige, waaronder Antwer-
pen, 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-

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 waarheid 
en heeft afdelingen in vele lan-
den over de hele wereld.  
In Europa is een Internationaal 
Theosofisch Centrum gevestigd 
te Naarden (Nederland). 

proces naar waarheid. 
Loge Antwerpen werd opge-
richt 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 

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

Iedereen is van harte welkom! 

Vrijwillige bijdrage 
Info: (0476) 867 401 
en (0486) 631 997 
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Vrijheid van denken 
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 stemgerechtig-
de kan onverkiesbaar gemaakt 
worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die 
hij/zij heeft of wegens het lid 

De Theosophical Society heeft 
zich wijd en zijd over de wereld 
verspreid en leden van alle reli-
gies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke 
dogma's, leringen en geloofs-
overtuigingen van hun eigen 
geloof opgeven. Daarom is het 
wenselijk het feit te benadruk-
ken 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 verwor-
pen. 
Instemming met haar drie doel-

zijn van een school van denken 
waartoe hij/zij zou behoren. 
Meningen of opvattingen geven 
geen recht op voorrechten en 
kunnen evenmin aanleiding zijn 
om strafmaatregelen 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 rekening 
houdend met anderen. 

Het Witte Lotusblad  

Kalender 
07/09/2008 
Opendeur & Najaarsdag  

14/09/2008 
Wandeling  

20/09/2008 
Algemene Ledenvergade-
ring Loge Witte Lotus 
 

 
Theosofisch 
Practicum 

22/09/2008 
Pissanos: Van Aristoteles 
tot Hawking  -  Deel 5 & 6 

07/09/2008 Geen lezing 
05/10/2008 Koen Elst   
02/11/2008 Lieve Opgenhaffen 
07/12/2008 Prof. A.J. Malinsky 
04/01/2009 Mieke Van Der Cruysse 
01/02/2009 Guido Hoste    
01/03/2009 Patrick Van Hauwe 
05/04/2009 Chris De Lauwer  
03/05/2009 Sabine Van Osta 
07/06/2009  

Opendeur & Najaarsdag 
Vergelijkende Indo-Europese mythologie 
Nagarjuna 
Joodse Humor 
Stervensbegeleiding 
Een kabbalistisch universum 
De Mens en zijn Lichamen 
Jainisme 
Theosofie en Literatuur 
Nog in voorbereiding 

Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur  Loge Antwerpen 

21/09/2008 Gerald Van Waes  Cult figuren in de muziek (1)  
19/10/2008 Rama de Meester Gayatri Mantra 
16/11/2008 Ronald Engelse  Apavarga (bevrijding uit de kringloop 

van geboorten) 
21/12/2008 Geen voordracht Kerstviering  -  Gezellig samenzijn 

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

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, 
maar het moet voorwaarts worden geleefd. 

Kierkegaard 
(Bron: www.sorenkierkegaard.nl) 

Kalender september 2008 Kalender oktober 2008 

04/09 Basisbegrippen uit de Theosofie   

07/09 Opendeur- & Najaarsdag 

11/09 Ethiek: De Vier Inzichten  

18/09 De stem van de stilte 

20/09 Algemene Ledenvergadering 

22/09 Theosofisch Practicum 

25/09 Vertaalgroep 

02/10 Basisbegrippen uit de Theosofie   

05/10 Vergelijkende Indo-Europese Mythologie 

09/10 Ethiek: De Vier Inzichten  

16/10 De stem van de stilte 

23/10 Vertaalgroep 

27/10 Theosofisch Practicum 

30/10 Vrij onderwerp 

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. 

09/09 Mahama Brieven 

21/09 Cult fiuren in de muziek 

23/09 Mahatma Brieven 

14/10 Mahatma Brieven 

19/10 Gayatri Mantra 

28/10 Mahatma Brieven 

 
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand 
van 11.00u tot 13.00u: Mahatma Brieven 
Startdatum: 9 september 2008 
Verantwoordelijke voor deze activiteit: Eva Schut. 
 

Loge Antwerpen heeft de intentie om zijn traditie van zondagochtend-
lezingen op de derde zondag van de maand levend te houden. Hierbo-
ven vindt u de aankondiging voor wat al vastligt. Info over volgende 
lezingen krijgt u wellicht in onze volgende nummers. 

A 

MA 
20:00-22:00 

DI 
 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

   
 

1 2 
INLEIDING TOT 
DE THEOSOFIE  

3 4 5 
VERG. INDO-
EUROPESE 
MYTHOLOGIE 

6 7 
 

8 9 
ETHIEK: 
DE VIER 
INZICHTEN 

10 
 

11 12 
 

13 
 

14 
MAHATMA 
BRIEVEN 

15 
 

16 
DE STEM VAN 
DE STILTE 
 
 

17 
 

18 19 
GAYATRI 
MANTRA 
 

20 21 
 

22 23 
VERTAALGROEP 
 
 

24 
 

25 26 

27 
THEOSOFISCH 
PRACTICUM 

28 
MAHATMA 
BRIEVEN 

29 30 
VRIJ ONDERWERP  
 

31   

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

3 4 
INLEIDING TOT 
DE THEOSOFIE  

5 6 7 
OPENDEUR- & 
NAJAARSDAG 

8 9 
MAHATMA 
BRIEVEN 

10 11 
ETHIEK: 
DE VIER 
INZICHTEN 

12 
 

13 14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
DE STEM VAN 
DE STILTE 
 
 

19 
 

20 
ALGEMENE 
LEDENVERGA-
DERING 

21 
CULT FIGUREN 
IN DE MUZIEK 

22 
THEOSOFISCH 
PRACTICUM 

 

23 
MAHATMA 
BRIEVEN 

24 25 
VERTAALGROEP 
 
 

26 
 

27 28 

29 
 

30 
 

     

Meer op pagina 2   



1  

Dit  betreft een uitzonderlijk record, 
waarvoor zij ons aller respect en bewon-
dering zou mogen ontvangen. 
Wij wensen haar dan ook van ganser 
harte geluk met en vooral ook veel 
sterkte bij haar zo duidelijke herverkie-
zing en zouden graag zien, dat zij daarbij 
zou mogen voortgaan alle voor de uitoe-
fening van deze hernieuwde zware ver-
antwoordelijkheid benodigde deugden 
te vervolmaken.  

De president is er voor alle leden van de 
vereniging slechts één. Voor het een-
drachtig en harmonisch reilen en zeilen 
van het vaartuig dat de Theosofische 
Vereniging is op weg naar het ideaal om 
een kern van de broederschap der mens-
heid te vormen, is het te hopen dat alle 
leden, elkeen voor zich, in gedachte, 
woord en daad hun loyale steun en soli-
dariteit zouden betonen aan de opnieuw 
herkozen voorzitster. 

Presidentsverkiezingen juli 2008   

 Jan Jelle Keppler 
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Hierna volgende cijfers van de verkie-
zingsuitslag komen uit “The Theosop-
hist” van juli 2008, het officieel orgaan 
van de president van de Theosofische 
Vereniging.  
De leden konden dit voorjaar kiezen 
tussen twee genomineerde kandidaten.  
Enerzijds was daar als kandidaat de vice-
president John Algeo, tevens oud-
voorzitter van de Theosofische Vereni-
ging in de Verenigde Staten van Ameri-
ka en gepensioneerd universitair hoogle-
raar in de Engelse taal.  
Anderzijds was daar als kandidaat de 
zittende voorzitster, Radha Burnier, die 
reeds vier ambtstermijnen van zeven 
jaar achter de rug had, nadat zij van 
1954 tot 1980 directeur van de “Adyar 
bibliotheek en onderzoekcentrum” was-
geweest en tevens van 1960 tot 1978 
Secretaris Generaal van de Indiase Theo-
sofische Vereniging. 
 

Eigenlijk spreken deze statistieken 
voor zich, want daaruit blijkt dat de 
zittende president met een comforta-
bele twee derden meerderheid van het 
aantal geldig uitgebrachte stemmen 
werd herkozen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met ingang van 17 juli 2008 is de Pre-
sident van de Theosofische Vereni-
ging, Radha BURNIER, derhalve be-
gonnen aan haar vijfde ambtstermijn 
van zeven jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra bijlage 

Verkiezingsuitslagen van de Presidentsverkiezingen 2008 

Vervolg op pagina 2  - extra 

Volg 
Nr. 

Naam  verenigingen, secties Aantal stem-
gerechtigden 

Ontvangen 
stemmen 

Stemmen 
John 

Stemmen  
Radha 

Ongeldige stem-
men 

1 Africa, E.Central 229 141 28 113   
2 Africa, South 233 156 153 3   
3 Africa, West 196 45 6 39   
4 America, Central *   14   14   
5 Argentina 238 187 39 140 8 
6 Asia, South East ** 148 91 25 64 2 
7 Australia 908 408 238 158 12 
8 Austria 56 29 20 9   
9 Belgium 79 44 41 3   
10 Bolivia 92 71 59 10 2 
11 Brazil 572 379 66 306 7 
12 Canada ***           
13 Chile 20 18 14 4   
14 Colombia 40 33 32 1   
15 Costa Rica 45 33 4 29   
16 Cuba 303 201 179 22   
17 Dominican Republic 38 33 16 14 3 



2
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Presidentsverkiezingen juli 2008   -  vervolg van pagina 1  - extra  
Jan Jelle Keppler 

* Het was alleen in EI Salvador mogelijk de verkiezing te organiseren 
** Niet van alle gebieden in de S.E. Asia Presidential Agency werden verkiezingsresultaten ontvangen 
*** Het was niet mogelijk verkiezingen te organiseren in Canada 

Aldus naar waarheid opgemaakt op 1 July 2008:  
 (getekend) Mary Anderson  (getekend) Keshwar Dastur  (getekend) Dr C.V. Agarwal  
 Election Committee Member  Election Committee Member  Election Committee Member 

 Volg 
Nr. 

Naam verenigingen, secties Aantal stem- 
gerechtigden 

Ontvangen 
stemmen 

Stemmen 
John 

Stemmen 
Radha 

Ongeldige 
stemmen 

18 England 675 348 244 101 3 
19 Finland 382 219 157 62   
20 France 249 147 107 35 5 
21 Germany 98 68 44 24   
22 Greece 46 23 7 16   
23 Hungary 25 19 5 14   
24 Iceland 360 58 41 17   
25 India 9061 6861 729 6110 22 
26 Indonesia 150 81 50 29 2 
27 Ireland 34 26 21 5   
28 Italy 1087 432 287 142 3 
29 Ivory Coast 10 10 4 6   
30 Mexico   141 14 127   
31 Netherlands 357 166 120 46   
32 New Zealand 583 292 188 93 11 
33 Norway 14 9 1 6 2 
34 Pakistan 124 69 5 64   
35 Peru 21 20 1 19   
36 Philippines 152 76 51 23 2 
37 Portugal 135 69 64 4 1 
38 Puerto Rico 43 20 14 6   
39 Scotland 92 34 18 16   
40 Slovenia 63 53 14 36 3 
41 Spain 261 148 95 50 3 
42 Sri Lanka 158 67 7 60   
43 Sweden 109 52 41 5 6 
44 Switzerland 41 19 16 3   
45 Togo           
46 U.S.A. 2757 1234 968 253 13 
47 Uruguay 34 18 14 4   
48 Venezuela 12 10 1 9   
49 Wales 36 26 21 5   
  Lodges attached to Adyar           
50 Croatia (Zagreb) 11 10 1 9   
51 Israel (Tel Aviv) 59 31 20 11   
52 Japan (Tokyo) 40 21 11 10   
53 Singapore 202 193 6 187   
54 Ukraine (Kiev & Yalta) 15 15 0 15   
55 Ecuador (El Sol)           
56 Fellows at Large 31 25 16 9   
  GRAND TOTALS 20724 12993 4323 8560 110 
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