
De Belgische Theosofische Vereniging vzw 
Loges in Antwerpen 

BELGIE/BELGIQUE 

P.B./P.P. 

2000 ANTWERPEN 
GROENPLAATS 

BC 30217 

De Theosofische Vereniging kent de volgende doeleinden:  

1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, 
zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur. 

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en 
wetenschap. 

3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de 
vermogens die in de mens latent aanwezig zijn. 

De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van 
denken na. Instemming met bovenstaande drie doeleinden is de enige voorwaarde 
voor lidmaatschap.  

De drie doelstellingen 

 

Lodge Witte Lotus 

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 
Secretariaat: Molenkouter 13 Bis, 2890 Sint-Amands 

Telefoon: (0476) 879 968 of (0476) 867 401 

Website: http://spaces.msn.com/wittelotusbelgium 
E-mail: witte.lotus@hotmail.com 

KBC 736-0013927-23 tnv Vandekerkhove & Van Osta & 
Keppler   

Antwerp Branch 

Bijeenkomsten - secretariaat: 
Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Telefoon: (03) 827 43 62 of (03) 272 58 53 

Nieuwe Website: http://theosophic.homestead.com 
E-mail : logeantwerpen@gmail.com  

KBC 738-0273607-89 tnv Eva Schut &  
Liene Ong Liyanta & Eddy Doms 

Jaargang 4—nummer 7/8 

Zomermaanden 2009 

H e t  W i t t e  L o t u s bl a d  
Belgische Theosofische Vereniging vzw 
Lodge Witte  Lotus  

Colofon: 

Maandblad 
Erkenningnummer 
P708093 
Verschijnt niet in juli en augustus. 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 
zetelt in 1000 Brussel, Handelsstraat 51. 

Verantwoordelijke uitgever :  
Jan Jelle Keppler 
p/a Molenkouter 13 Bis 
2890 Sint-Amands 
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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Zomermaanden 2009 
Het Witte Lotusblad  

Theosofie werd in België geïntrodu-
ceerd aan het einde van de negentien-
de eeuw, door Wilhem Kohlen, af-
komstig uit Nederland, en door Dok-
ter Ernest Nyssens. Deze laatste kwam 
uit de Verenigde Staten van Amerika, 
waar hij homeopathie had gestudeerd. 

De Belgische Theosofische Vereniging 
kreeg haar oprichtingscharter toen 
voldaan was aan het vereiste quorum 
van zeven loges of takken. Het charter 
werd getekend door Annie Besant, 
internationaal president van de Theo-
sofische Vereniging, op 7 juni 1911.   

De zeven takken die de aanvraag tot 
oprichting van de Belgische sectie in-
dienden waren: 

Branche de Bruxelles: 
Deze loge werd in 1897 opgericht 
door Ernest Nyssens, Juffrouwen 
Eyckholt, de heer Cartier en de heer 
Deswarte. 

Een bekend voorzitter van de loge was 
van den Graaf, een Brussels antiquaar. 
De bijeenkomsten gingen door in het 
antiquariaat aan de Malibranstraat 53 
te Elsene.  

De activiteiten van de loge liepen in 
drie eeuwen. Opgericht in 1897, haal-
de ze nog net het begin van de 21ste 
eeuw. De loge werd ontbonden, na 
collectief ontslag van de meeste leden. 

Branche Centrale: 
Deze loge, opgericht in 1898, werkte 
jarenlang onder het voorzitterschap 
van  dokter Voûte, afkomstig uit Ne-
derland. Hij werd opgevolgd door 
mevrouw Stadtsbader, juffrouw Lucie 
De Vos en tenslotte door Reynold 
Welvaert. 

Deze nog actieve loge is een Franstali-
ge Brusselse tak die zich voornamelijk 
bezighoudt met het vertonen en be-
spreken van video-opnamen van Jiddu 
Krishnamurti. 

Antwerp Branch: 
De eerste loge in Antwerpen, en de 
derde loge in België, werd opgericht 
in 1899. het officiële charter 
(28/11/1899) draagt de handtekening  

van o.a. George Mead. (1) 

De loge werd geleid door Wilhem 
Kohlen, Armand Maclot, Jean Claes-
sens, John Van de Wouwer, andreas 
Vervoort, Paul Nauwelaerts en Liene 
Ong Liyanta. 

Le Lotus Blanc: 
Deze loge werd opgericht in Brussel in 
1903 en was vooral actief inzake het 
verspreiden van de theosofie onder de 
jeugd. Voornamelijk jongeren en kinde-
ren van de ‘Gouden Ketting’. 

Bekende logevoorzitters waren dokter 
H. van der Hecht en Berthe Nyssens. 

De loge verdween met de Tweede We-
reldoorlog.  
(1) George Mead, geboren op 22/03/1863 en 

overleden op 28/09/1933, was schrij-
ver,vertalen en filosoof. Meer informatie is 
te vinden op: http://nl.wikipedia.org/
wiki/George_Mead 

 

 

 

 

 

 

 

Beste lezers, 
 
Ook dit jaar besliste de redactieraad van 
de Het Witte Lotusblad een extra 
nieuwsbrief ‘Zomermaanden 2009’ sa-
men te stellen. 

Net als vorig jaar kreeg ook dit nummer 
een heel apart thema, nl. Een stukje 
geschiedenis van de Theosofische Loges 
in België.  

Dit bleek geen eenvoudig thema te zijn. 
Toch zijn we er in geslaagd om, op een 
beperkt aantal pagina’s, enkele artikels 
te bundelen.  

Dit onderwerp geeft ons de kans om aan 
de nieuwe leden van onze vereniging, 
een stukje ‘geschiedenis’ door te geven. 
Een andere, positieve kant van dit on-
derwerp, is het feit dat de verschillende 
loges van deze gelegenheid gebruik kon-
den maken om nog eens in de archieven 
te duiken. En in die archieven werden 
ook, heel onverwacht, een aantal specia-
le foto’s gevonden; pareltjes uit de 
‘goede oude tijd’. 

Het opzoeken, bundelen en verwerken 
van de gegevens is nu voorbij. De 
nieuwsbrief Het Witte Lotusblad - Zo-
mermaanden 2009 is klaar en het voltal-
lige redactieteam wenst al haar lezers  
veel kijk- en leesplezier. 

Aan iedereen een heel fijne, rustgevende 
en liefdevolle vakantieperiode toege-
wenst. 

De Redactie.  

Rukmini Devi in Antwerpen 
Archief Antwerp Branch 

 

Gouden Ketting 
Eddy Doms 
 
De" gouden ketting" was een vereniging/
beweging die de Orde van de Tafelronde 
voorafging. Vooral in Engeland en de 
omringende landen heel populair. Deze 
vereniging was speciaal bestemd voor jon-
geren en heel jonge kinderen. Zij werden 
ingedeeld in leeftijdgebonden groepen. 
Elke groep stond voor een der eigenschap-
pen van de ridderlijke idealen. In dit 
teken werden spelen en rituelen gehouden 
tijdens vergaderingen. Kampen werden 
ingericht met de bedoeling de jongeren en 
kinderen te laten proeven van de gezonde 
buitenlucht, buiten de steden. Tevens 
trachtte men de ellende van de oorlogstijd 
even aan de kant te zetten. 

Deze groep waaide over naar het vaste-
land of, misschien door soldaten meege-
bracht, ontstonden in Antwerpen en in 
Gent dergelijke groepen. Na korte tijd 
werd deze vereniging vervangen door de 
meer bekende ‘Orde van de Tafelronde’. 

Vervolg op pagina 3   
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Lieve Opgenhaffen 
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Zomermaanden 2009 
Het Witte Lotusblad  

Branche Isis: 
Loge opgericht in 1903 en reeds ver-
dwenen voor de Eerste Wereldoorlog. 

Branch Blavatsky: 
Deze Franstalige loge, opgericht in 
Brussel in 1910, is nog steeds actief.  Ze 
had volgende voorzitters: de schilder 
Jean Delville, Marcel Lemesre, mevr. 
Gaston Polak, de heer Gaston Polak, 
Mevr. Nyssens en dokter H. van der 
Hecht. 
Doel van deze loge: Studie van de Ge-
heime Leer. 

Loge Persévérence: 
Opgericht in Antwerpen, in 1910 ver-
dween deze loge in 1963, bij het overlij-
den van haar bezieler Frans Wittemans. 
Hoewel Wittemans half Nederlander en 
half Vlaming was, leidde hij deze tak in 
de Franse taal.  

Overige loges die vóór 1911 werden 
opgericht zijn:  

Branche Anglo-Belge: 
Over deze loge zijn heel weinig gegeven 
bekend. Ze  werd opgericht in 1905 en 
verdween in 1934.  In deze loge kunnen 
de eerste vertegenwoordigers der An-
troposofie in België gevonden worden.   

Branche Annie Besant: 
Loge opgericht in Luik door Theodore 
Chapellier. Ze kende, gedurende vele 
jaren de zeer dynamische voorzitter 
Léonard Puraye. 

Na 1911 werden, in België, nog een 
aantal loges opgericht die nu nog 
steeds actief zijn: 

Tak Vrede: 
In 1925 werd in Gent een loge opge-
richt door o.a. Antoon De Pauw en 
Clara Hallet, weduwe van een Engels 
consul. De eerste voorzitter van deze 
loge werd Clara Hallet. Later zou ook 
Antoon De Pauw nog voorzitter wor-
den.  

Branche Science de la Vie: 
Deze loge verkreeg haar charter op 24 
juni 1975 en was het resultaat van een 
samensmelting van twee bestaande 
groepen, die zich wensten aan te slui-
ten bij de Theosophical Society. De 
eerste groep was ’Science de la Vie’, 
enkele mensen rond de heer Henri 
Moreau. De tweede groep was 

’Cercle d’études philosop-
hiques de Charleroi”, 
voorgezeten door de heer 
Raymond Lebrun.  Deze 
groep werd opgericht in 
1915 door de heer Ed-
mond Wietrich, een Frans 
filosoof, oprichter van 
’l’Elan spirituel’ in Parijs 
en in 1936 van ’Foyer de 
l’âme’ in Charleroi.  

Branche Lumière: 
Loge werd opgericht in 
1898.  
De Franstalige activiteiten 
van deze loge zijn: Studie 
over de Yoga-soetra’s van 
Patanjali en studie van de 

esoterische astrologie. 
De Nederlandstalige activiteiten zijn: 
studie van de Geheime Leer van H. P. 
Blavatsky. 

Om zo volledig mogelijk te zijn, wor-
den hieronder de loges opgesomd wel-
ke momenteel verdwenen zijn: 

Branche Alcyone: 
Deze Brusselse loge werd opgericht in 
1912 en bestond tot het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Als devies had 
deze tak: ‘het offer’. 

Om het goede voorbeeld te geven, be-
perkte de loge haar aantal leden toe 21. 

Branche Arundale: 
Deze Brusselse loge bestond van 1971 
tot in de jaren 80. Haar grote bezieler 
was Maurice Warnon. 

De Orde van de Tafelronde 
Christian Vandekerkhove 

De Internationale 
Orde van de Tafel-
ronde werd een eeuw 
geleden opgericht. 
Dit gebeurde in Lon-
den in 1908. 

Deze orde kan best worden om-
schreven als een jeugdbeweging in 
de geest van ridderschap en zoek-
tocht naar de Graal. 

Ontstaan van de Tafelronde 
Rond dezelfde tijd als Baden-Powell 
het scoutswezen inrichtte, 
werd door een vriend van hem, G.  
H. Whyte, samen met enkele ande-
ren in Londen de Internationale 
Orde van de Tafelronde opgericht 

De bedoeling van deze Orde was en 
is nog steeds de kinderen en jonge-
ren van een omkadering te voorzien, 
waarin broederschap en spirituali-
teit een belangrijke rol spelen. 

Doelstellingen van de Tafelronde 
Haar leden de tradities van het al-
oude ridderschap door te geven. 
Condities te scheppen voor een har-
monische ontwikkeling van de mens 
in de verschillende perioden van 
groei, met als doel een broederschap 
van Ridders te vormen. 

Inspiratie 
De Orde haalt haar inspiratie deels 
uit het klassieke ridderschap en de 
legenden van Koning Arthur.  

 

 
Vervolg op pagina 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annie Besant ontmoet de Loge Antwerpen in Brussel  

links van Annie Besant, de voorzitter van de loge: J. Claessens  -  
rechts van Annie Besant: Frans Wittemans 

Archief Antwerp Branch 

Vervolg op pagina 6 
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Antwerp Branch wordt 110 jaar !  
Gerald Johan Van Waes 
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Zomermaanden 2009 
Het Witte Lotusblad  

Op 28 november 1899 werd in Antwer-
pen een loge opgericht. Zij was een 
afdeling van de Engelse sectie der Theo-
sofische Vereniging, dit 10 jaar na de 
oprichting van de vereniging in Enge-
land. Hoewel op het logecharter Ant-
werp Branch staat vermeld, werd toen 
de naam ‘Antwerp Lodge’ gebruikt, 
naar de plaats waar de tak gevestigd 
was. Een Belgische afdeling zou pas op-
gericht worden in Brussel in 1911. 

Stichtende leden van Antwerp Branch 
waren: Armand Maclot, A. Schenck, 
J.A. Strijmans, Louis Istas, C. Lambert, 
J. Craeye, G. de Laet en P. Lachappelle. 
De heer Kohlen werd overgangsvoorzit-
ter (ook in Brussel).  

Opeenvolgende voorzitters: 
Armand Maclot, van 1900 tot 1909. 
Jean Claessens, van 1911 tot 1925 & van 
1946 tot 1954. 
John Van de Wouwer, van 1967 tot 
1980 
Andreas Vervoort, van 1983 tot 1988. 
Paul Nauwelaerts, van 1988 tot 1990. 
Liene Ong Lyanta, van 1994 tot heden. 

Bij de oprichting telde de loge 32 leden. 
Na de Wereldoorlog tot 1954 schom-
melde het aantal leden rond de 40. Van-
af de jaren 1960 telde de loge ongeveer 
20 leden.  

Belangrijke bezoekers in Antwerpen 
waren o.a. Rukmini Devi die hier een 
internationaal kunstcentrum oprichtte 
dat actief was tot 1955, Henry S.Olcott 
en C.Jinarajadasa.  

Er waren kunstenaars die zeker onder 
invloed van de theosofie stonden, alle-
maal symbolisten. De belangrijkste 
was uiteraard Jean Delville in Brussel, 
die daar nog secretaris was. In Ant-
werp Branch was Armand Maclot ac-
tief (woonde in de provinciestraat), 
maar ook Jan Claessens, Ernest Wel-
vaert, Emile Van Doren, Rudolf 
Meerbergen, Stan Baele en Karel 
Goeyvaerts als musicus stonden onder 
de invloed van de theosofie.  
In 2006 telde de Antwerpse loge een 
30-tal leden. Door een aantal leden 
van Antwerp Branch werd toen een 
nieuwe loge opgericht: Lodge Witte 
Lotus. 

Toen ik in de jaren 1980 
naar de Theosofische 
Vereniging kwam, ont-
dekte ik dat er in de loge 
toch een unieke benade-
ring en toepassing van 
theosofie mogelijk was. 

De ‘Loge Antwerpen’, 
zoals ze momenteel ge-
noemd wordt, tracht 
vooral de pijlers van de 
theosofie in praktijk te 
brengen: broederlijk-
heid, geen onderscheid 

van geloof of ras, een onderzoek naar 
de mogelijkheden en evoluties van de 
menselijke geest met als hulpmiddel 
enkele theosofische geschriften naar 
keuze. Ieder werkt naar zijn eigen 
vermogen, maar dan ook met deze 
kleine richtlijnen in het achterhoofd. 
Niet iedereen is even begaafd maar het 
leerproces gebeurt zo goed en kwaad 
het kan ook zonder vooroordeel en 
zeker zonder egoïstische motieven. 
Uiteraard hebben wij allemaal last van 
conditioneringen, gevoed vanuit op-
voeding of zelfs vanuit een religieuze 
achtergrond. Iedereen in de loge mag 
deze voorkeuren of wat men geleerd 
heeft vanuit een bepaalde religie of 
eventueel zelfs atheïsme behouden, 
maar omdat geloof slechts een geloof 
is, mag dit een lid niet weerhouden 
om  onderzoekend  te  blijven naar  de  

 

 

 

 

 

 

 

 

waarheid. En nu komen we stilaan tot 
de uniekheid van deze loge. Het onder-
zoek gebeurt wel met de hulp van theo-
sofische boeken, als onderzoeker zelf 
mag je je eigen weg bepalen. Deze weg 
wordt door deze loge dus niet alleen 
theoretisch aangegaan, maar er wordt 
ook altijd gekeken naar wat je er in 
praktijk van verstaat. Niemand neemt 
hierbij een autoriteit. De theorie wordt 
eerst rationeel bekeken, maar de erva-
ring, of wat het oproept, is daarbij ook 
belangrijk, en wordt eveneens bespro-
ken en in groep gedeeld. Wij trachten 
immers allemaal deze studie op zo’n 
manier te ondergaan om er ook als eer-
lijkere en bewustere mens uit te komen. 
Dit is niet altijd gemakkelijk. Voor ons 
zijn mensen die over theosofie schrijven, 
praten of lezingen geven nog lang geen 
theosofen zolang zij de praktijk niet op 
zijn minst eerlijk trachten goed te doen, 
voor het geheel van de groep. Onze 
tekortkomingen mogen niet als scha-
duwspel meespelen, maar worden even-
eens in de ring gegooid. Iedereen ziet en 
kent onze tekortkomingen, en in feite 
mogen wij op dit feit ook fier op zijn, 
omdat niets in het verborgene of achter 
de rug van een ander gebeurt. Wij wil-
len theosofie ook uitdragen in praktijk. 
We erkennen de hulpmiddelen die we 
gekregen hebben, maar dankzij de ont-
wikkeling van onszelf en ons theosofisch 
bewustzijn kunnen wij het ook aan om 
gelijk welk on-derwerp theosofisch te 
bekijken. Dankzij dit ontstaat ook die 
mogelijkheid. Dat maakt de loge Ant-
werpen als iets uniek, een verwezenlij-
king waar we fier over mogen zijn. 

Met dank aan Eddy Doms 

Photographie faite en 1909 dans l’atelier de M. Maclot, 
fondateur de la Branche Antwerp Lodge  

Archief Antwerp Branch 

Armand Maclot 
Archief Antwerp Branch 



5 

Tak Vrede 
Roger Peere 
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Zomermaanden 2009 
Het Witte Lotusblad  

Onze loge werd op 21 februari 1925 
opgericht door o.a. onze  ex-voorzitter 
Antoon De Pauw. Openeenvolgende 
voorzitters zijn: Clare Hallet ( ook actief 
in Antwerpen, mevr. De Sweemer-
Cornand, Antoon De Pauw, Marc Heb-
belinck en Roger Peere (waarnemend), 
Over het ledenaantal zijn geen gegevens 
bekend.   

Gegevens zijn er wel voor de vroege 
jaren 1960 (the good old days). Toen 
kende de loge 45 à 50 leden. Later zou 
dit aantal fel afslanken: ouderen haakten 
af, jongeren kwamen de rangen vervoe-
gen, doch velen van hen bleven niet 
konen.   
Antoon De Pauw gaf lezingen over the-
osofische aangelegenheden die  hijzelf 
opstelde. Maandelijks werd, en wordt 
nog steeds, een programmablad opge-
steld: SHANTI  - een Sanskrietwoord 
dat betekent: Innerlijke Vrede. In dit 
maandblad worden theosofische artikels 
opgenomen en de secretaris zorgt zelf 
voor de verspreiding.  
Later werd een nieuwe secretaris aange-
steld. Hij verzorgde tevens de taak van 
penningmeester. 
Na het overlijden van Antoon De Pauw, 
25 jaar geleden, werd de secretaris full 
time verantwoordelijk voor alles wat  de 
werking van de Loge betreft.   
De bijeenkomsten gingen, oorspronke-
lijk door in een zaal(tje) van de toneel-
vereniging “Van Crombrugghe Genoot-
schap”, in het centrum van de stad. Het 
zaaltje werd verwarmd door 1 mazout-
kachel. Wie dicht bij de kachel plaats-
vond, had het min of meer warm, de 
anderen zaten er vaak verkleumd bij.  

Met de fusie van de gemeenten in 
1978, kwamen een aantal deelge-
meenten, waaronder ook Sint-
Amandsberg onder stadvoogdij.  Voor 
haar bijeenkomsten verhuisde de Loge 
toen naar het Groot Begijnhof, waar 
het CuItureel Centrum “De VIier” 
gevestigd is. Sinds 10 april 1979 vin-
den daar de bijeenkomsten plaats. 
Net als in het verleden worden ook nu 
nog sprekers aangetrokken om lezin-
gen te houden over theosofische on-
derwerpen. Ook worden mensen uit-
genodigd om een voordracht te hou-
den over godsdienst. Hier denken we 
b.v. aan Baha'i, Soefi, Zen-Boed-
dhisme, Protestantse meningen, Islam 
en nog andere.  
Ook de leden van onze loge 1aten zich 
ook niet onbetuigd en voorzien onze 
agenda van lezingen, meestal theosofi-
sche onderwerpen, maar daarnaast 
ook actue1e onderwerpen. 
De loge beschikt over een uitgebreide 
verzameling boeken, die slechts wei-
nig worden uitgeleend. Toch wordt 
uit die verzameling heel vaak geput 
om studiedagen te verzorgen, met als 

uitschieter ‘De Geheime Leer’ van 
Helena Petrovna Blavatsky.  
Een aangename herinnering voor de 
leden van onze loge zijn de jaar1ijkse 
Landdagen die doorgingen in ons land-
je of in Nederland. Door de jaren heen 
verdwenen zij ook, met als uitzonde-
ring op de  rege1: de Landdag te Ant-
werpen in 2007.  
Loge Gent beschikt tevens, sinds ver-
scheidene jaren, over een eigen websi-
te. 
 

http://www.vcg.be/index.html 
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De Orde van de Tafelronde 
Christian Vandekerkhove 

Vervolg van pagina 3 
 
Onafhankelijkheid 
De Orde van de Tafelronde ver-
bindt zich niet met een of andere 
religieuze stroming. In tegendeel 
zijn leden van diverse religies, ras-
sen en culturele achtergrond broe-
derlijk in haar schoot verenigd. 

Tafels 
De kinderen en jongeren komen 
samen in groepen, die Tafels wor-
den genoemd. In de praktijk vere-
nigen ze zich ook vaak rond ronde 
tafels, symbool van gelijkwaardig-
heid van alle leden. De Tafel is het 
symbool van de Koningin. De zetel 
van de Koning is leeg. 

Graden 
De graden staan niet boven el-
kaar, maar maar naast elkaar. De 
indeling is als volgt: 

Page  -   Schildknaap  -  Jonker  -  
Ridder. 

De Page 
Vanaf 5 jaar. 
Symbolische kleur: Blauw 
Symbool: Kristallen schaaltje, zui-
verder dan de dauwdrop 
Gave: Blijheid 
Leuze: Het kristal groeide in de 
rots. Zo is in ieder mens iets heel 
moois verborgen. 
 
De Schildknaap 
Vanaf 9 jaar. 
Symbolische kleur: Groen 
Symbool: Het schild; de goede wil, 
sterker dan de rots 
Gave: Vriendschap 
Leuze: Zoals het takje een deel is 
van de boom,zo zijn we allen deel-
tjes van het ene leven. 
 
De Jonker 
Vanaf 13 jaar. 
Symbolische kleur: Rood 
Symbool: De speer of lans; inzicht, 
begrijpen, juist voelen 
Gave: Hulpvaardigheid 
 

Vervolg op pagina 7 

Groot Begijnhof  -  Sint-Amandsberg 
wandelrecreatie.files.wordpress.com/2009/04/s.. 
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Verdwenen takken in Antwerpen 
Christian Vandekerkhove  

 

Jaargang 4—nummer 7/8 

Zomermaanden 2009 
Het Witte Lotusblad  

De Theosofische Vereniging heeft in totaal 
5 loges gehad in Antwerpen, waarvan op 
een bepaald moment drie simultaan actief 
waren. Anno 2009, zijn er nog twee ac-
tief, Antwerp Branch (1899) en Lodge 
Witte Lotus (2006). De Antwerpse loges 
kwamen bijeen op verschillende adressen, 
soms deelden ze een pand. Bekende adres-
sen zijn onder meer, Provinciestraat 300, 
Groenplaats, Haringrodestraat 5, Isabella-
lei en ook op het Zuid. Bijna alle internati-
onale presidenten van de TV bezochten de 
Antwerpse loges. Vanaf april 1901 heeft 
Antwerpen een eigen tijdschrift, met als 
hoogtepunt het speciaal nummer van ja-
nuari 1902, gewijd aan de aura en de ge-
dachtenvormen, die hiermee in ons land 
werden geïntroduceerd. Het is een be-
werking, met kleurplaten, van de artikels 
van Annie Besant in de Theosophical Re-
view. Hoewel dit tijdschrift door de Ant-
werp Branch werd uitgegeven, kunnen we 
veronderstellen dat ze voor alle Antwerp-
se theosofen bedoeld was, ook diegenen 
die later de andere takken zouden stich-
ten, want het tijdschrift is geheel in het 
Frans geredigeerd. 

Over de evolutie van het aantal leden in 
Antwerpen weten we niet zo veel. Se-
dert het einde van de Tweede Wereld-
oorlog hebben we wel globale cijfers. In 
de jaren 1945 tot en met 1953 schom-
melt het aantal tussen de 44 en de 53. 
Vanaf 1954 is er een trage, maar zekere 
terugval. Vanaf de jaren negentig begint 
het getal weer te stijgen. 

De Tak Raja Yoga werd gesticht in 
september 1912. Over deze tak weten 
we niet veel. Wel staat vast dat ze nog 
bestond bij het begin van de Eerste We-
reldoorlog. De archieven van de Belgi-
sche Theosofische Vereniging bevatten 
nog enkele gegevens over deze tak. 

De Branche Olcott werd opgericht in 
1925 door Armand Maclot van de Ant-
werp Branch. Het is totnogtoe niet ge-
weten wat zijn motieven waren om deze 
tak op te richten. Hij was overigens de 
enige voorzitter van Olcott, van de 
stichting tot aan zijn overlijden in 1957, 
wat ook het einde van deze tak beteken-
de. Na de Tweede Wereldoorlog waren 
er nog slechts 5 leden in deze tak. Ze 

wordt evenwel vermeld in de annex 
van het verslag van de Annual Con-
vention of the British Section uit 
1925. 

De Branche Persévérance, wat 
zoveel betekent als “volharding” werd 
gesticht in juni 1910 door Frans Wit-
temans. Ik wil me hier enkel beperken 
tot deze loge en later een volledig 
artikel wijden aan Frans Wittemans, 
omdat deze persoon van immens be-
lang is in de geschiedenis van de esote-
rische bewegingen. Net zoals de Bran-
che Olcott, was Persévérance een 
dochter van Antwerp Branch. Hier 
was de bedoeling een loge op te rich-
ten voor alle anderstaligen, onder 
meer Franstaligen, Engelstaligen en 
Portugezen. 

Wittemans was geboren in Antwerpen 
op de Belgiëlei (toen nog Leopoldslei) 
in 1872. Zijn vader was een handelaar 
uit Antwerpen en zijn moeder kwam 
uit Den Haag. Wittemans zelf was 
meertalig, maar gebruikte vaak het 
Frans als “langue d’élection”. De ove-
rige stichters van de Loge waren de 
kunstschilder Frans Van Halle, de 
beeldhouwer Alphons Strijmans, Clara 
Hallet, weduwe van de Engelse consul 
in Gent. (zij was overigens ook de 
eerste presidente van de tak Vrede in 
Gent), Marie en Hélène Adams, Geor-
ge Robinson en Gordon Hallett. Het 
eerste werkingsjaar was Van Halle 
voorzitter. Daarna, tot het einde was 
dit Frans Wittemans. Het is niet dui-

delijk of de loge tijdens de eerste wereld-
oorlog actief is gebleven, want Wittemans 
leefde toen bij de familie van zijn moeder 
in Den Haag, alwaar hij toen zijn wereld-
beroemde boek “Geschiedenis de Roze-
kruisers” scheef, dat in 1919 zou verschij-
nen. Persévérance was overigens de enige 
Belgische theosofische loge die tijdens de 
tweede wereldoorlog actief bleef. Na de 
oorlog hervatte Loge Antwerpen ook haar 
bijeenkomsten en vele jaren waren ze 
beide actief op minder dan 500 meter van 
elkaar. Loge Antwerpen bij kunstschilder 
Jan Claessens in de Isabellalei en Branche 
Persévérance aan de overzijde van de Bel-
giëlei ten huize van advocaat Frans Witte-
mans, Haringrodestraat, 5. Het huis is 
bewaard gebleven. 

Over Frans Wittemans, dus later, nog 
veel meer! 

Branch Unité: 
Deze Brusselse loge werd opgericht in 
1971 en kende slechts een korte levens-
duur. Ze verdween in 1975. Voorzitter 
was de toenmalige secretaris-generaal 
van de Belgische Theosofische Vereni-
ging: Jean Barreiro. 

Branche Russe du Lotus Bleu: 
Deze Brusselse loge werd opgericht in 
1931 en werkte in de Russische taal. 
Voorzitter was: mevr. Kowalesky. 

Branche Lotus Bleu: 
Loge opgericht in Brussel in 1923. Ze 
bestond tot in het begin van de jaren 70. 

Branche Krishna: 
Loge opgericht in Brussel in 1920. En-
kele van haar beroemde voorzitters zijn 
Marcel Hastir en Serge Brisy. De loge 
verdween in het begin van de jaren 50. 

Branche Dharma: 
Bezieler van deze Brusselse loge was de 
kunstschilder Marcel Hastir. Een be-
langrijke activiteit van deze loge was het 
promoten van het werk van de Indaise 
filosoof Jiddu Krishnamurti. 

 

Frans Wittemans & Jiddu Krishnamurti 
Ex-archivo Christian Vandekerkhove  

Belgische Theosofische 
Vereniging  - vervolg van pagina 3 

Vervolg op pagina 8 
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Lodge Witte Lotus  
Lieve Opgenhaffen 

 

Jaargang 4—nummer 7/8 

Zomermaanden 2009 
Het Witte Lotusblad  

In 2006 telde Antwerp Branch onge-
veer 23 leden. Eenmaal per maand 
was er de zondagochtendlezing en de 
studieklassen vonden plaats op dinsdag 
en op donderdag.  

De intentie om een tweede loge op te 
richten in Antwerpen, hing al een tijd-
je in de lucht en, op 8 mei 2006 kwa-
men een aantal leden van Antwerp 
Branch bijeen. Deze bijeenkomst werd 
een ‘oprichtingsvergadering’, geheel 
toegespitst op het oprichten van een 
nieuwe loge: Lodge Witte Lotus.  

Diezelfde maand mei volgden nog een 
aantal vergaderingen waarop o.a. het 
logebestuur, het intern reglement en 
een vooruitblik op het programma 
voor het volgende werkingsjaar wer-
den besproken. 

De aanvraag tot oprichting van ‘Lodge 
Witte Lotus’ werd door de Raad van 
Bestuur van de Belgische Theosofische 
Vereniging goedgekeurd op 27 mei 
2006.   

Eind augustus 2006 kon Lodge Witte 
Lotus officieel van start met haar 
werkzaamheden. Het logecharter, 
getekend op 25 augustus 2006 -  door 
Radha S. Burnier, Internationaal Presi-
dent van de Theosofical Society -  kon, 
in de lokalen in de Milisstraat 22, op-
gehangen worden.  

De maanden juni, juli en augustus 
zaten de oprichtende leden echter niet 
stil en op 07 september 2006 verwel-
komde het bestuur van de kersverse 

loge haar eerste leden en 
geïnteresseerden. 

Een idee dat tijdens de eer-
ste vergaderingen werd 
geuit, kende het daglicht in 
oktober 2006, nl. de 
nieuwsbrief ‘Het Witte 
Lotusblad’.  

De eerste nummers van dit 
maandblad kenden een heel 
voorzichtige, sobere start. 
Nu, enkele jaren later, mo-
gen we de initiatiefnemers 
oprecht danken. Het Witte 
Lotusblad is momenteel 

uitgegroeid tot een nieuwsbrief die, elke 
maand, nieuwe geïnteresseerden aan-
trekt.  

Een andere initiatief van de jonge loge is 
de website, een poort naar de ‘wereld’, 
waar iedereen, elke geïnteresseerde, 
informatie en kennis kan vinden.  

Het jaar 2007 werd ook gekenmerkt 
door de organisatie van een Landdag in 
Antwerpen. Thema van de dag: Ethiek, 
brug tussen Oost en West.  

Achter de schermen werd hard gewerkt 
om die dag tot een succes te maken: het 
zoeken naar een geschikte locatie, het 
uitwerken van een programma, sprekers 
contacteren, enz.   

Op 7 september 2007 was het dan zo-
ver. In de lokalen van de Faculteit voor 
Vergelijkende Godsdienstwetenschap-
pen in Wilrijk werden de gasten en ge-
interesseerden ontvangen.  

De dag begon heel aangenaam, het pu-
bliek aanhoorde de sprekers  met volle 
aandacht. Heel even verdween, door 
onvoorziene omstandigheden, ‘de zon’ 
achter donkere onweerswolken, doch 
het belangrijkste van die dag  -  de lezin-
gen, het gespreksforum  - deden de on-
gemakken snel vergeten. De Landdag in 
Antwerpen kan worden samengevat als 
een dag waarop iedereen kon genieten 
van de inzichten van anderen. Een dag 
waarop we, als broeders en zusters, 
elkaar beter leerden kennen door naar 
elkaar te luisteren en met elkaar te pra-
ten. Een dag waarop iedere aanwezige 
de overtuiging kreeg dat ‘universele 
broederschap’ ook werkelijk realiseer-
baar is. 

Tot zo ver een kleine greep uit het korte 
bestaan van Lodge Witte Lotus en, ook 
al is het soms moeilijk, toch blijven be-
stuursleden en leden ijveren om deze 
jongste loot uit de Theosofische Vereni-
ging een vruchtbare en leerrijke toe-
komst te geven. 

De Orde van de Tafelronde  
Christian Vandekerkhove   

vervolg van pagina 5 
 
De Jonker 
Vanaf 13 jaar. 
Symbolische kleur: Rood 
Symbool: De speer of lans; inzicht, 
begrijpen, juist voelen 
Gave: Hulpvaardigheid 
Leuze: Helpende daden die voort-
komen uit een medegevoel met het 
leed en de moeilijkheden van ande-
ren. 

De Ridder 
Vanaf 18 jaar. 
Symbolische kleur: Rood 
Symbool: Het zwaard; de juiste 
man op de juiste plaats; al zijn 
daden moeten recht zijn 
Gave: Rechtvaardigheid 
Leuze: De eer van de Ridder 
houdt verband met de vier eigen-
schappen: Willen, Weten, Dur-
ven, Zwijgen. 

Ceremonie en spel 
De Orde van de Tafelronde ver-
bindt ernstige ceremonie met spel. 
Zo zullen de jongeren in een ont-
spannen sfeer inzicht krijgen in de 
symbolen die bouwstenen zullen 
worden voor hun harmonisch op-
groeien tot bouwers van een betere 
wereld. 

Verspreiding 
De Orde van de Tafelronde is in 
een dertigtal landen vertegen-
woordigd, waaronder Nederland 
en België. 

Henry Steel Olcott in Antwerpen 
Archief Antwerp Branch 
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Vrijheid van denken 

 

Jaargang 4—nummer 7/8 

Zomermaanden 2009 
Het Witte Lotusblad  

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. Blavats-
ky 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. 
Meningen of opvattingen geven geen recht 
op voorrechten en kunnen evenmin aanlei-
ding 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. 

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 Luik. Zij organise-
ren met grote regelmaat voordrachten en 
studiebijeenkomsten en sommige, waar- 

onder Antwerpen, beschikken tevens over 
een uitgebreide bibliotheek. De voornaam-

ste taak van de vereniging bestaat erin 
gelijkgestemde mensen bij elkaar te bren-
gen en hen te stimuleren in hun zoekpro-
ces naar waarheid. 

Loge Antwerpen werd opgericht in 1899. 

Loge Witte Lotus is op dit ogenblik de 
jongste loot uit de Belgische Theosofische 
familie. Opgericht in 2006, beoogt deze 
Loge eveneens een aantrekkingspool te 
zijn voor zoekers naar en onderzoekers 
van waarheid. 

 

 

 

Lotustak  -  Brugge: 
Deze loge, opgericht in Brugge, kende 
een korte levensduur aan het einde van 
de jaren 60. 

Wanneer we de geschiedenis van de 
Belgische Theosofische Vereniging 
nagaan, stoten we ongetwijfeld op de 
“Dutch-Belgian Branch”: 
Zes personen kwamen, op 15 januari 
1891, samen in het huis van mevr. 
Meuleman in Amsterdam. Zij besloten, 
in Londen, een charter aan te vragen. 
Het logecharter werd hen verleend op 
21 februari 1891. 
Deze loge bestond uit leden van een 
sceance-clubje, opgericht in 1888. In 
het najaar van 1891 werden geen 
sceance-bijeenkomsten meer gehouden 
en werden openbare voordrachten  over 
theosofie gehouden. Op 24 april 1892 
werd de Dutch-Belgian Branch 
ontbonden. De Belgische groep ging 
zelfstandig verder tot in 1934.  

We willen hier nog even opmerken dat, 
tijdens de Tweede Wereldoorlog de 
archieven van de vereniging in beslag 
werden genomen. De documenten 
werden ondergebracht in het gebouw 
van de Vrijmetselaarsorde Le Droit 
Humain. Na de bevrijding werd een 
groot deel in het kanaal gegooid. 
Volgens een historicus werd een deel 
van de archieven teruggegeven aan de 
vereniging in 2004. 

Lodge Witte Lotus 

Zondagochtendlezingen 2009/2010 

06/09/2009 Geen lezing 

04/10/2009 Armand De Roose 

01/11/2009 Mieke Van Der Cruysse 

06/12/2009 Guido Hoste 

03/01/2010 Helmut Vandersmissen 

07/02/2010 Lieve Opgenhaffen    

07/03/2010 Ernie Vonck 

04/04/2010 Sabine Van Osta  

02/05/2010 Sonia Hoste 

06/06/2010 Christian Vandekerkhove 

 

Gnostische Stromingen 

Begeleiding van stervenden 

Alchemie, de hermetische schatkamer van 
de innerlijke burcht 

Vrede 

Griekse filosofie 

Indiaanse spiritualiteit, fictie en realiteit 

Rimé beweging 

Genezende & geestelijke krachten uit het 
mineralenrijk 

Bhakti 

Belgische Theosofische 
Vereniging  - vervolg van pagina 6 
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