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Gnostiek is een verzameling van religi-
euze stromingen die ontstond in de 1ste 
eeuw voor Christus en die zich fel ont-
wikkelde tot in de 6de eeuw. In de 11de 
eeuw kwam er een opleving, van deze 
beweging, in West-Europa en verdween 
in het begin van de 14de eeuw. 

De wortels van deze beweging voert 
ons terug tot de leer van Zarathoestra 
in Babylon. Door de invloed van de 
Grieken kwam de gnostiek, als religi-
euze beweging tot ontwikkeling. 
De basis idee is dat de wereld waarin 
de mens verblijft niet gevormd kan 
zijn door een God die volmaakt is 
maar door een andere God die onvol-
maakt is, omdat men deze wereld als 
onvolmaakt beschouwde. 
In de 1ste eeuw kwam deze beweging 
tot ontplooiing in het midden-oosten 
en werd door de christenen gezien als 
een dwaalleer. De Kerkvaders hebben 
deze religie, die wel gebruik heeft 
gemaakt van christelijke elementen, 

gezien als een ketterij. 
Vorige eeuw zijn er verschillende be-
langrijke teksten gevonden die afkom-
stig waren van deze gnostische bewegin-
gen, de Nag-Hammadi codex is een van 
de belangrijkste bronnen.  
Sommige schrijvers vermengen canoni-
ke christelijke teksten met christelijk 
gnostische teksten en trekken daardoor 
verkeerde conclusies.  Een christelijk-
gnostische tekst kent een andere spiritu-
aliteit dan christelijke teksten. 
De bedoeling van deze lezing is een 
beeld te schetsen van de achtergronden 
van de gnostiek als religie en ook het 
verschil te laten aanvoelen met het 
christelijk denken. 

Loge Witte Lotus 

Jaarverslag van de Voorzitter 
Jan Jelle Keppler 

De Lodge Witte Lotus, jongste tak van 
de Belgische Theosofische Vereniging,  
onderdeel van de internationale Theoso-
fische Vereniging met hoofdzetel te 
Adyar, Chennai (vroeger Madras) in 
India bestaat sinds 25 Augustus 2006 
drie jaar. Op deze datum werd in Adyar 
door de Internationale Voorzitter het 
logecharter uitgegeven. De Loge telt 
nog steeds een veertiental leden, die een 
zeer dynamische groep blijven vormen.  
Het logebestuur werd als volgt samen-
gesteld: voorzitter: Jan Jelle Keppler; 
vice-voorzitters: Guido Hoste en Sabine 
Van Osta; secretaris: Lieve Joos; pen-
ningmeester: Christian Vandekerkhove; 
webmaster: Jan De Smedt; huismeester: 
Guido Hoste; hoofdredacteur: Lieve 
Joos; en rekenkommissarissen: Michael 
de Vreugd en Willem Hulscher. Een 
zeer actieve redactie werd gevormd 
door Jan De Smedt, Guido Hoste, 
Christian Vandekerkhove, Lieve Joos en 
Sabine van Osta, die ervoor zorgden, 
dat de maandelijkse periodiek 'Het Wit-
te Lotusblad' goed gevuld en op tijd kon 
worden uitgegeven, waarvoor zij weer 
alle lof verdienen.  
Een Open Deur Dag werd op 7 septem-
ber in de lokalen aan de Milisstraat 22 te 
Antwerpen gehouden om het acade-

misch jaar te beginnen. Ondanks het 
regenachtig weer, was de stemming 
binnen opperbest. 
Veel aandacht is dit jaar uitgegaan naar 
de samenwerking, vooral op de werk-
vloer, met de Loge Antwerpen. Een 
aantal praktische afspraken werden 
gemaakt en de samenwoning van twee 
de loges in één lokaal blijkt langzaam-
aan steeds meer en beter te wennen. 
Het programma van openbare lezingen 
bleef tijdens het afgelopen jaar  een 
aantal belangstellenden trekken met 
onderwerpen als Vergelijkende Indo-
europese mythologie; Nagarjuna; 
Joodse Humor; Een kabbalistisch uni-
versum; De Mens en zijn Lichamen; 
Jainisme; Theosofie en Literatuur; en 
De Religie van de Katharen. 
Een nog steeds voortdurende actieve 
deelname bleek weer een bewijs te 
zijn van het relatieve succes van het 
programma van de wekelijkse studie 
avonden op donderdag met het theo-
sofische instructieboek ―De Stem Van 
De Stilte‖ door H. P. Blavatsky; het 
ethisch werk ―De Vier Inzichten‖ van 
Don Miguel Ruiz; de Vertaalklas (sic); 
en de ―De Inleiding tot de Theosofie‖', 
waarbij uit verschillende bronnen van 
theosofische litteratuur werd geput. 

Het in de loop van het vorig jaar opge-
starte Theosofisch Practicum, waarin 
men een keer per maand op maandag-
avond wilde proberen de hedendaagse 
wetenschappelijke ontwikkelingen met 
de theosofische leringen te vergelijken, 
had een wisselend succes. 
In het volgende werkingsjaar wordt 
door de Loge Witte Lotus een begin-
nerscursus aan de hand van het boek 
―Grondbeginselen der Theosofie‖ van C. 
Jinarajadasa georganiseerd, waarin de 
eerste beginselen van de Theosofie zul-
len worden behandeld. Deze cursus zal 
doorgaan op de eerste donderdagavond 
van de maand. Verder zullen bestudeerd 
worden het werk ―Vivekachudamani‖ 
van Sjankara op de tweede donderdag-
avond, het klassieke introductieboek 
―De Sleutel tot de Theosofie‖ van H. P. 
Blavatsky op de derde donderdagavond 
en wordt de vierde donderdagavond 
gereserveerd voor het ―Theosofisch 
Practicum‖, dat zich voortaan zal con-
centreren op het onderwerp 
―Meditatie‖. 
Een derde jaar vol goede samenwerking 
loopt aldus ten einde en hopelijk mogen 
hierna nog vele jaren van verdere voor-
spoed volgen.  
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Deel 1 
Wittemans en zijn vrienden 

De Antwerpse advocaat en senator Frans 
Wittemans (1872-1963)  was een pro-
minent Rozenkruiser, Theosoof en Vrij-
metselaar. 

Franciscus Joannes Hermanus Witte-
mans zag het levenslicht in Antwerpen, 
Leopolduslei (thans: Belgiëlei), nr. 115, 
op 22 januari 1872 om 8 u in de och-
tend, als zoon van Franciscus Joannes 
Emilius Wittemans en Francina Hermi-
na Aleid Magdalena Hallo. Zijn vader 
was een handelsagent uit Antwerpen en 
zijn moeder kwam uit Den Haag. Beide 
ouders waren dertig jaar oud en reeds in 
1868 in Den Haag gehuwd. 

Wittemans 
was er zowel 
door zijn veel-
zijdigheid, zijn 
deskundigheid 
als door zijn 
ietwat autori-
taire, maar 
zeer charisma-
tische per-
soonlijkheid in 
geslaagd we-
reldwijd een 
grote schare vrienden te verwerven. Hij 
durfde wel eens tekenen met Fra Ange-
lico! 

Er is me meer dan eens de vraag gesteld 
of ik Wittemans persoonlijk heb ge-
kend, omdat ik opgegroeid ben enkele 
honderden meter van zijn woonst in de 
Antwerpse Leopoldswijk, maar voor 
alle duidelijkheid, ik werd 10 jaar in het 
jaar dat hij overleed en zelfs al had ik 
hem op straat gekruist, ik zou nooit 
hebben geweten welk groot man in dat 
oude lichaam verscholen zat, aangezien 
ik slechts op mijn 15de bewust met de 
studie van de esoterie ben begonnen. De 
woning van Jan Claessens, de voorzitter 
van Loge Antwerpen, vormde een drie-
hoek met die van Wittemans en mijn 
ouderlijk huis, maar ook voor hem was 
ik veel te jong! Wel heb ik het geluk 
gehad een aantal van de persoonlijke 
vrienden en leerlingen van Wittemans 
van nabij te kennen, waardoor de per-
soon van Frans Wittemans voor mij een 
levend beeld is geworden. 

’n artist vooral, die ’t schoone rond zich 
wekt, 
Overal met kunstgevoel ’t banale dekt. 

Van ’n groote schildermeester zijt gij’n zoon; 
Doch van eigen scholing draagt gij ’n kroon. 
Een kunstenaar zijt g’ook in levenskennis, 
Die fraaiheid zoekt in zielenlafenis, 
In wijsheidsleer en menschenhandeling; 
Zoo weigert gij te plooien u aan krijgsgeding; 
Gij staat fier als mensch alleen, door eigen 
zelf, 
Die loopt het hoofd recht op, als onder hoog 
gewelf. 

Zeer teer uw vriendenhart, beschermingsvol, 
Zet gij het open; in een samenzweerdershol 
Zoudt gij nog trouw als hoogste goed be-
toonen, 
Zoals gewijde halle u onttrekken hoogste 
toonen. 

In onze vriendenschaar zijt gij wel eenig, 
Met uw giften, boeken, Hugodichten welig. 
En… gij bracht ons uit het vurig Spanje 
Een ware schat, ons allerhartedief, uw Goya. 

8 September 1940  -  “onuitgegeven gedicht 
van F. Wittemans”. 

Willy Houben was niet alleen een goed 
kunstschilder (leerling van Staf De Bruy-
ne), fotograaf en erudiet in Westerse en 
Oosterse spiritualiteit, hij was ook een 
levenslustig mens. “Mijn zingenden, min-
nenden vriend, met wie eeuwige banden in dit 
leven werden gelegd”, zoals Wittemans 
hem ooit in een handgeschreven op-
dracht in een van zijn dichtbundels 
noemde. Ik heb Willy jarenlang ont-
moet, steeds zingend of fluitend, van 
verre herkenbaar aan zijn Franse hoed, 
in een tijd toen de mannen geen hoed 
meer droegen.  

Hij was even goed thuis in de Westerse 
mystiek als in de Vedanta. Jarenlang 
hoorde ik hem altijd zeggen dat hij 92 
jaar oud was. Op een dag kreeg ik een 
telefoontje van het bejaardenhuis dat hij 
overleden was. Hij was precies 92 jaar 
geworden en  is overleden in  het tehuis 
aan de Antwerpse Vinkenstraat, waar 
ikzelf, toen het nog een kraaminrichting 
was, ben geboren. 

Anneke Van de Velde, een trouwe 
vriendin van Wittemans, heeft, zonder  
te  veel herkenbare  sporen  achter te la- 

 

In deze bijdrage zal ik trachten Witte-
mans thematisch te benaderen, eerder 
dan chronologisch. 

Bekende vrienden van Frans 
Wittemans 

Wittemans trok vaak op met een 
groepje intieme vrienden die tot ver-
schillende middens behoorden, maar 
in hem hun spirituele leider zagen. Ik 
geef hier slechts enkele voorbeelden. 
In de verschillende archieven waar nog 
Wittemansiana worden bewaard, zal 
men nog andere namen vinden. Ik stel 
ze nu even individueel voor, omdat ze 
in ons verhaal terug zullen komen:  

Willy Houben, de kunstschilder voor 
wie Wittemans in 1940 het gedicht 
schreef ―Voor Wilfried‖, waarin hij 
onder meer verwijst naar de schilders-
dynastie waar Willy uit geboren was 
en zijn eigenschap om boeken uit te 
delen. Willy was niet enkel kunstschil-
der maar verwoed lezer in een aantal 
verschillende talen. Hij had ook een 
partner uit Spanje meegebracht. Wie 
op een rommelmarkt een boek van 
Willy Houben zou tegenkomen, kan 
het dadelijk identificeren. Van elk 
boek maakte hij een plakboek.  

Als hij ergens een mooie prent, repro-
ductie van een schilderij of zelfs een 
cartoon vond, knipte hij die uit en 
wist er altijd zeer ad rem een plaatsje 
voor te vinden in een van zijn boeken. 
Bibliofielen zouden hierbij huiveren, 
maar Wittemanshistorici zouden hier 
de handtekening van Willy in zien. 
Zeer interessant is ook dat Willy voor-
aan, als een echt biblioclast, de namen 
en de jaartallen schreef aan wie hij het 
boek had uitgeleend. Zo kon hij van al 
zijn vrienden opvolgen hoe ver ze 
stonden in hun spirituele scholing. 
Hierdoor kunnen nu ook wij zijn leer-
lingen opvolgen. 

Aangezien dit gedicht bij mijn weten 
nooit gepubliceerd werd, zal ik het 
hier in extenso geven, zodat het niet 
verloren gaat: (de verouderde spelling 
heb ik behouden) 

Voor Wilfried 

Gij zijt niet een, zoals een ander, Wilfried; 
Een tweede man lijk u bestaat ook niet; 
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ten, ontzettend veel gedaan voor de 
verspreiding van de theosofie en aanver-
wante bewegingen. 

Ze behoorde tot de kerngroep van zijn 
vaste vrienden. Ze hadden veel gemeen, 
zoals de theosofie, vrijheid van denken 
en openheid naar zusterbewegingen, de 
poëzie en het leven volgens de wetten 
van de natuur. De enige publicatie die ik 
van haar ken, is de spiritueel geïnspi-
reerde dichtbundel Atoomsprankels. An-
neke had het boek gelezen ―How to live 
in 3 centuries‖ en ze had me toever-
trouwd dat ze geboren was in 1898 en 
hopelijk het jaar 2002 zou halen, om het 
die auteur na te doen, zij het 100 jaar 
later. Het heeft niet mogen zijn. Anneke 
is ongeveer 80 jaar geworden. Haar 
zichtbare erfenis is voor een groot deel 
in de anonimiteit geslonken. Haar werk 
was te virtueel en te veel op subjectief 
gebied om door het grote publiek te 
worden herin-
nerd. Noch-
tans heeft zij 
een belangrij-
ke rol gehad 
in het ver-
spreiden van 
de esoterische 
leringen. In 
dezelfde peri-
ode als Elisabeth Warnon heeft Anneke 
veel gedaan voor het verspreiden van de 
Agni Yoga van Helena Roerich. Ook 
voor het werk van Alice Bailey was An-
neke een goede apostel. Ze organiseerde 
bij haar thuis op de Antwerpse Linker-
oever de eerste Volle Maanmeditaties 
voor de Wereld Goede Wil en gaf pu-
blieke lezingen, onder meer in de En-
glish Club, over de Agni Yoga bewe-
ging. Velen werden door Anneke Van 
de Velde ingeleid in de wereld van het 
spirituele. Anneke noemde zichzelf een 
vrij mens. Toch zei ze dat ze niet hele-
maal vrij was, want, Le Clément de 
Saint-Marcq had haar gezegd dat als ze 
echt vrij zou zijn, ze er geen probleem 
mee zou hebben, naakt over de Ant-
werpse de Keyserlei te lopen. Nee, zei 
Anneke, ik ben nog niet helemaal vrij! 

Ridder Georges Le Clément de Saint-
Marcq, was een geleerd, maar vrij ex-
centriek persoon. Hij was lid van heel 

derder van geest was dan veel medebe-
woners die een kwarteeuw jonger wa-
ren, zei hij:  ―Dit komt door de theoso-
fie. Ik mediteer al vele jaren iedere dag 
en zo blijft mijn geest helder.‖  

Jeanne Verrycken, die leefde van 1910 
tot 2003 was een gerenommeerd esote-
risch en alternatief boekhandelaar in 
Antwerpen. Dochter van een diamant-
slijper, was ze heel jong moeten gaan 
werken om het gezin te helpen en had 
na een aantal werkjes in loondienst een 
tweedehandsboekhandel overgenomen, 
die voornamelijk rond Franse litteratuur 
draaide. Terwijl ze werkte had ze inten-
sief avondschool gevolgd in alle richtin-
gen die ze maar kon. Op de Volkshoge-
school Instituut Emile Vandervelde kreeg ze 
les van filosofie, 
gegeven door 
Frans Wittemans. 
Deze maakte ge-
bruik van zijn 
positie om in de 
filosofie een groot 
stuk te wijden aan 
H.P.Blavatsky en 
deTheosofie. Dit 
was voor Jeanne Verrycken  een   ware   
revelatie.  Ze   beschouwde Wittemans 
dan ook als haar grote leermeester en 
vriend. Toen op een dag een oud man in 
haar winkel een reeks boeken te koop 
aanbood over theosofie en eindelijk blij 
was ergens met zijn boeken terecht te 
kunnen, waar ze wisten wat het precies 
was, vormde ze geleidelijk aan haar win-
kel om van literatuur naar esoterie en 
alternatieve gezondheid. In 1975 kon ik 
haar opvolgen als uitbater van die boek-
handel en fier konden we zeggen dat 
onze boekhandel niet enkel tot de oud-
ste 10 esoterische boekhandels ter we-
reld behoorde, maar ook klanten had in 
alle continenten behalve Antarctica. 
Wittemans bleef tot op het einde een 
grote inspiratiebron voor haar. 

Emile Ehlers, was een Brussels esote-
risch boekhandelaar en goede vriend van 
Frans Wittemans. Ehlers is overleden in 
de kerstnacht 1953 op 67-jarige leeftijd. 
Hij had de esoterische boekhandel Franz 
Maufras aan de Lemonnierlaan in Brus-
sel overgenomen (na de brand?) en deze  

wat organisaties, 
maar werd uit 
evenzoveel groe-
pen verwijderd, 
na zijn publicatie 
van het pamflet 
L’eucharistie, over 
de sacrale sper-
matofagie. Hij 
kende Papus en 
Wittemans, 
maar zou ook 
internationaal mensen hebben beïn-
vloed als Aleister Crowley en Theodor 
Reuss. Hij was ook voorzitter van het 
Antwerps Congres voor Spiritisme in 
1907. Hij was eveneens de stichter van 
een toentertijd invloedrijke spiritisti-
sche beweging, het Sincérisme. Aan-
gezien nog veel leden van deze familie 
in leven zijn, is enige discretie hier wel 
op zijn plaats. 

Raoul Willems, was een belangrijk 
voorvechter van de spiritualiteit, de 
meditatie, het goede en het juiste. 
Willems was directeur geweest van de 
kantoren van Liebig op de Antwerpse 
Meir, maar ook bankdirecteur in Con-
go. Hij leefde een groot stuk van zijn 
leven in Edegem en het is me niet dui-
delijk wat zijn band was met de familie 
Willems en de bekende schrijfster 
Marie Gevers uit het kasteel Missem-
bourg (Mussenborg) in Edegem, die 
verwant was met Emile Gevers, de 
pionier van de Antroposofie. Willems 
was theosoof en actief viertalig. Daar-
om vroeg zijn vriend Frans Wittemans 
hem om samen Alice Bailey in België 
te introduceren en Raoul deed dan 
simultaanvertalingen van de lezingen 
die Bailey gaf. Op eigen kosten publi-
ceerde hij werken voor Wereld Goede 
Wil. De laatste keer dat ik Raoul Wil-
lems ontmoette was hij een heel eind 
in de negentig en woonde in Brussel in 
een seigneurie, waar hij een groot 
appartement betrok. Hij vertelde dat 
hij iedere week aan de deuren van de 
medebewoners omslagen hing met 
quizvragen. Toen ze hem vroegen 
waarom hij dat deed, zei hij dat de 
kinesitherapeut langskwam voor de 
lenigheid van hun spieren en hij voor 
de lenigheid van hun geest. Op de 
vraag hoe het kwam dat hij veel hel-
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In het eerste deel van de inleiding werd 
het begrip universele energieën voorge-
steld. We hebben toen gezien dat van 
alle energieën waarvan we op een of 
andere wijze vermoeden dat ze in het 
universum aanwezig zijn, er een aantal 
vormen specifiek zijn voor het beleven-
digen van alle organismen. Deze energie 
staat bekend onder de verzamelnaam 
prâna (Indische of yogische traditie) of 
chi (Chinese traditie) en er werd aange-
stipt dat er verschillende soorten prâna 
zijn al naargelang bijv. het toepassings-
gebied in het menselijk lichaam. Tot slot 
werd een idee gegeven van hoe we ons 
een vitaliteitsglobule kunnen voorstel-
len. Deze vitaliteitsglobule is de bouw-
steen van prâna.  

In dit artikel gaan we kort in op de over-
zichtskaart van de verschillende chakra’s 
die te vinden zijn in het etherisch dubbel 
van de mens en hoe ze tot elkaar in ver-
houding staan. Daarnaast dienen we wat 
te vertellen over hoe de levensenergie 
doorheen het hele lichaam wordt ver-
spreid. Als we dit allemaal in detail zou-
den kunnen bekijken – hetgeen we he-
laas binnen het bestek van dit enkele 
artikel niet kunnen doen – en we beden-
ken daarbij dat we nog steeds naar het 
tipje van de ijsberg aan het staren zijn, 
dan daagt het besef dat ieder mens waar-
lijk een erg complex en wonderlijk we-
zen is dat van geen enkele andere dan 
een goddelijke oorsprong kan zijn. La-
ten we een oprechte poging doen om 
tot dit besef te komen en dit op basis 
van een korte overzichtsbespreking van 
de chakra’s op het etherische gebied.  

De betekenis en herkomst van het 
woord chakra is inmiddels al goed inge-
burgerd: letterlijk staat het woord 
―chakra‖ voor ―wiel‖, ―draaiend vlak‖ 
maar in de yoga gaat de betekenis eerder 
in de richting van ―vortex‖ of 
―draaikolk‖. Zo kunnen we ons de chak-
ra’s voorstellen als energie- of krachten-
centra, punten waar de energie als een 
draaikolk roteert als rond een denkbeel-
dige as. Deze rotatie is een gevolg van 
de werkzaamheid van de chakra: is hij 
minder actief, minder ―open‖ of 
―ontwikkeld‖, dan zal de rotatie trager 
zijn. Is de chakra actief, ―open‖ of 
―ontwikkeld‖ dan kan hij roteren met 

Deze voorstelling van de chakra’s wijkt 
op twee manieren af van de voorstelling 
die haar oorsprong vindt in de klassieke 
yoga. Deze laatste geeft nl. steeds een 
overzicht van de chakra’s die allemaal 
op een lijn liggen, dus pal onder of bo-
ven elkaar, hetgeen in de getoonde af-
beelding niet het geval is. Een tweede 
opvallend verschil tussen beide voorstel-
lingswijzen is het ogenschijnlijk verwis-
selen van de tweede en de derde chakra. 
In het Leadbeaterschema is de tweede 
chakra Manipûra of de Solar Plexus, die 
in het klassieke systeem op de derde 
plaats staat. In de getoonde afbeelding 
staat Svâdhishthâna op de derde plaats, 
die doorgaans op de tweede plaats, dus 
als de tweede chakra terug te vinden is. 
Beide schema’s spreken elkaar echter 
niet volledig tegen: Leadbeater is afge-
gaan op zijn waarnemingen van het 
vooraanzicht van de mens terwijl de 
klassieke yoga de ruggegraat als vertrek-
basis neemt om de krachtencentra te 
situeren. Dit verklaart waarom het klas-
sieke schema van de chakra’s er verschil-
lend uitziet ten opzichte van dat van 
Leadbeater, nl. zo: 

De energiehuishou-
ding in de mens is 
echter niet alleen op 
basis van de zeven 
hoofdchakra’s te 
verklaren. Er is logi-
scher wijze een sys-
teem nodig dat de 
energie over het hele 
lichaam kanaliseert. 
Dat kanalensysteem 
bestaat ook en we kennen het onder de 
naam ―nadi’s‖. De letterlijke betekenis 
van het woord ―nadi‖ is ―stroom‖.  

De nadi’s vormen een ingewikkeld net 
van subtiele kanalen, op niveau van het 
etherisch dubbel, waarlangs de verwerk-
te pranische energieën hun weg vinden 
naar alle delen van het lichaam. Ze vor-
men als het ware het zenuwenstelsel van 
het etherische dubbel en staan in bepaal-
de relatie tot het fysieke zenuwstelsel. 
Van alle nadi’s in het etherische dubbel, 
waarvan er afhankelijk van de bronnen 
72.000 tot 300.000 zijn, worden er drie 
met name genoemd: ida, pingala en sus- 

een duizelingwekkende snelheid. 
De essentiële functie van een chakra is 
het verwerken van de pranische 
(subtiele kosmische en aardse) ener-
gieën zodat ze kunnen benut worden 
door de verschillende gebieden van 
ons etherisch dubbel ter ondersteu-
ning van al onze vitale functies. De 
hoofdchakra’s waarvan er zes of zeven 
zijn, al naargelang het schema waar 
men zich op baseert, worden vaak 
gerelateerd aan de organen die gelegen 
zijn in de onmiddellijke omgeving en 
de chakra ontleent soms zijn naam aan 
dat orgaan zoals we hieronder zullen 
zien. We kunnen eenvoudig inzien dat 
wanneer een chakra onvoldoende ac-
tief is, dit op langere of kortere ter-
mijn voor problemen kan zorgen op 
het fysieke niveau. Vandaar ook dat 
het mogelijk is om bepaalde fysieke 
klachten wel degelijk via subtiele weg 
op te lossen louter en alleen door een 
harmonisatie van de subtiele energieën 
die circuleren in het etherische dub-
bel. Van de andere kant: het aanvaar-
den van het etherische dubbel en de 
chakra’s en de verbindingen van dit 
etherisch dubbel met de astrale en 
mentale lichamen van de mens, kun-
nen eveneens verklaren waarom emo-
tionele of mentale onevenwichten 
aanleiding kunnen geven tot fysieke 
klachten. Dit alles vormt tegenwoor-
dig het domein van genezers die in 
harmonie met de klassieke geneeswij-
zen werken zoals bijv. Therapeutic 
Touch zoals ontwikkeld door Dora 
Kunz en Dolores Krieger. 

We geven vooreerst het overzichts-
beeld van de chakra’s op het etheri-
sche dubbel, zoals dat begin XXe 
eeuw werd opgesteld op basis van de 
waarnemingen van C.W. Leadbeater: 
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Sabine Van Osta  
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Leadbeater  - Nehru slides 

http://members.ziggo. 
nl/knowthyself/chakras-

caduceus.jpg 

Sahasrâra of Kroonchakra 

Sahasrâra of Kroonchakra 

Vishuddha of Keelchakra 

 

Anâhata of Hartchakra 
 

Svâdhishthâna of Miltchakra  

Manipûra of Solar Plexus 

Mûlâdhâra of Wortelchakra 
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huma. In het klassieke schema zien we 
ida afgebeeld aan de linkerzijde, pingala 
aan de rechterzijde en sushumna in het 
midden. Ida en pingala vertegenwoordi-
gen de tegengestelde krachten die door-
heen de mens vloeien: ida staat voor de 
passieve, introverte en vrouwelijke 
energie en wordt daarom soms ook de 
maannadi (chandra) genoemd. Pingala 

staat voor de actieve, extraverte en 
mannelijke energie, en krijgt vandaar 
soms de naam van zonnadi (surya). De 
subtiele symboliek zet zich voort: alle 
drie de kanalen ontspringen aan mûlâd-
hâra, de wortelchakra en van ida en 
pingala is het eindpunt te vinden in 
âjnâchakra. Ida en pingala kruisen elkaar 
en sushumna ter hoogte van iedere cha-
kra. Van de drie genoemde is sushumna 
de meest belangrijke nadi, het is de 
hoofdnadi van het hele menselijk stelsel. 

T. Subba Row beschrijft sushumna als 
―verbonden met de pijp die doorheen 
het midden van de ruggegraat loopt. 
Een soort van ader van magnetische 
electriciteit, en de energie die door Sus-
humna gaat is een stroom van vitale 
electriciteit. De bovenvermelde pijp is 
verbonden met de holtes in de herse-
nen.‖ Sushumna komt uit in sahasrara. 
De aanvangspunten van de chakra’s situ-
eren zich dus op de ruggegraat, daar 
waar sushumna, ida en pingala elkaar 
kruisen. Vandaar dat het klassieke yoga-
systeem de chakra’s pal boven elkaar 
situeert. Vandaar ook dat van de zeven 

chakra afzonderlijk. Het eerstvolgende 
artikel zal gaan over Mûlâdhâra of de 
wortelchakra.  

 

1. De chakra’s op het etherische gebied hebben hun 
evenknie zowel op het astrale als op het lager menta-
le gebied. De verhouding tussen de etherische, 
astrale en lager mentale chakra’s is al een immens 
studiegebied op zich waar we ons in deze artikelen-
reeks niet onmiddellijk zullen richten. 

2. In bepaalde yogasystemen telt men soms de kruin-
chakra niet mee, vooral als het erom gaat om de 
chakra’s te verbinden met bijv. organen, stralen of 
de chakra’s op de andere plans van bestaan. In dit 
verband kunnen we een interessant artikel aanraden 
van de hand van T. Subba Row, uit de Collected 
Writings, compiled and annotated by Henk J. Spierenburg, 
Vol. II, pp. 438 ev. 

3. Swami Satyananda Saraswati, Asana, Pranayama, 
Mudra, Bandha, Yoga Publications Trust, Bihar, 
India, 2008, p. 534. 

4. T. Subba Row, Collected Writings, compiled and anno-
tated by Henk J. Spierenburg, Vol. II, p. 411. 

 

hoofdchakra’s binnen dit systeem sa-
hasrara een aparte status geniet. Im-
mers, de laatste kruising van ida en 
pingala bevindt zich ter hoogte van 
âjnâchakra. Alleen sushumna reikt tot 
in sahasrara of de kruinchakra en dit 
om een welbepaalde occulte reden. Er 
zal nog gelegenheid zijn om op deze 
details terug te komen bij de respec-
tievelijke beschrijvingen van deze cha-
kra’s. 

Iedere chakra heeft een eigen kleur, 
symbool, klank, totaalvoorstelling als 
lotus en functie in het geheel van het 
menselijke stelsel. Iedere chakra kan 
op een natuurlijke manier  tot volledi-
ge zuiverheid en activiteit gebracht 
worden via yogische oefening.  In de 
volgende afleveringen bespreken we 
kort al deze elementen voor iedere 
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De nadi’s 
www.kheper.net/topics/chakras/nadis.gif 
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Frans Wittemans  
Christian Vandekerkhove  

verhuisd naar de Jean Voldersstraat 
aan de Hallepoort. Maurice Warnon 
zou later die boekhandel overnemen 
van zijn weduwe. In mijn jeugd heb ik 
nog esoterische schatten gekocht in de 
achterkamer van deze boekhandel. 

Ehlers en zijn echtgenote waren zeer 
katholiek. Emile was bovendien Vrij-
metselaar (Memphis-Misraïm en later 
Groot Oosten). Hij heeft altijd be-
tracht de kerk en de Vrijmetselarij 
dichter bij elkaar te brengen. Geïniti-
eerd in het Martinisme, werd hij Soe-
verein Gedelegeerde van de Martinis-
ten Orde voor België. Deze Orde 
werd pas soeverein in België in 1968! 
De verschillende mensen die mij over 
Ehlers hebben gesproken, hebben dit 
altijd met de meeste liefde en respect 
gedaan. Hij moet waarlijk een heel 
spiritueel mens geweest zijn. 

Elsa en Hélène Van Hagendoren, 
waren twee zusters die in de omgeving 
van Frans Wittemans woonden en 
geregeld bij hem op bezoek mochten 
komen om met klusjes te helpen, sa-
men met de twee dochters van Witte-
mans. Elsa tekende heel mooi en 
maakte onder meer pentekeningen 
voor een gedichtenbundel van Witte-

mans. Hélène, na haar huwelijk, Hélène 
Van Snick, werd het hoofd voor Ant-
werpen van de Max Heindel Rozenkrui-
sers. Ik ben vaak bij haar thuis geweest 
aan de Philippedreef in ’s Gravenwezel 
waar ze studieavonden hield voor de 
Rozenkruisers. De laatste keer dat ik ze 
ontmoette was ze reeds 92 jaar, heel 
helder van geest, maar ze kon me geen 
verhalen meer vertellen over Witte-
mans. 

Jean Mallinger, was een Brussels advo-
caat, die de wereld zou ingaan als Pyt-
hagorasspecialist. Hij stond aan het 
hoofd van een van de twee grote Neo-
Pythagorese Orden in België en lag me-
de aan de wieg van de FUDOSI, maar 
daar komen we later op terug. Mallinger 
was nogal militant antiklerikaal, maar 
een heel spiritueel mens. Hij was ook 
zeer geleerd in filosofie en initiatieke 
bewegingen. 

Dit waren enkele van de hoofdrolspelers 
voor wie zich wil verdiepen in Frans 
Wittemans en zijn entourage. In een 
volgende bijdrage gaan we hier iets die-
per in op wie Wittemans eigenlijk was 
en wat hij heeft gerealiseerd. 

Foto’s: ex-archivo Christian Vandekerkhove 
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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 die in 
Brussel en Antwerpen, beschik-
ken tevens over een uitgebreide 
bibliotheek. De voornaamste 
taak van de vereniging bestaat 
erin gelijkgestemde mensen bij 
elkaar te brengen en hen te 

De Theosofische Vereniging werd 
opgericht te New York op 17 
November 1875. Haar internatio-
naal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Zij is een 
ontmoetingsplaats van zoekers 
naar waarheid en heeft afdelingen 
in vele landen over de hele we-
reld.  
In Europa is een Internationaal 
Theosofisch Centrum gevestigd te 
Naarden (Nederland). 

stimuleren in hun zoekproces naar 
waarheid. 
Loge Antwerpen werd opgericht 
in 1899. 
Loge Witte Lotus is op dit ogen-
blik de jongste loot uit de Belgi-
sche Theosofische familie. Opge-
richt in 2006, beoogt deze Loge 
eveneens een aantrekkingspool te 
zijn voor zoekers naar en onder-
zoekers van waarheid. 

De Belgische Theosofische Vereniging 

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

Iedereen is van harte 
welkom! 

Vrijwillige bijdrage 

Info: (0476) 867 401 

en (0476) 879 968 
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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 stemgerech-
tigde kan onverkiesbaar gemaakt 
worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die 

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 geloofsover-
tuigingen 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 onder-
wezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vere-
niging bindend is, dat er geen 
lering, mening is die niet vrijelijk 
door enig lid mag worden aange-
nomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doel-

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 
aanleiding zijn om strafmaatrege-
len te nemen. 
De leden van de 'General Council' 
vragen elk lid van de Theosophical 
Society ernstig om deze fundamen-
tele principes van de Theosophical 
Society te verdedigen, te handha-
ven en er naar te handelen, en ook 
onbevreesd zijn eigen recht te 
doen gelden op vrijheid van den-
ken en van meningsuiting, binnen 
de grenzen van hoffelijkheid en 
rekening houdend met anderen. 
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01/10/1847 
Geboorte van An-
nie Besant  

15/11/1923 

Geboorte van Rad-
ha Burnier  

17/11/1875 

Oprichting van de 
Theosofische Vere-
niging in New-
York 

22/11/1838 

Geboorte van 
Franz Hartmann 

01/11/2009 

Algemene Leden-
vergadering Loge 
Witte Lotus  

Lezingen op zondagochtend om 11.00 uur  - Loge Antwerpen 

 

 
 

Loge Antwerpen  -  Studieklassen  -  van 11.00 uur tot 13.00 uur: 
    elke 1ste en 3de dinsdag van de maand: Bron van het occultisme 
    elke 2de en 4de dinsdag van de maand: De Mahatma Brieven 

Kalender 

04/10/2009 Armand De Roose Gnostiek als religieuze stroming 

01/11/2009 Mieke Van Der Cruysse Begeleiding van stervenden 

06/12/2009 Guido Hoste  Alchemie, de hermetische schatkamer van de innerlijke burcht  

03/01/2010 Helmut Vandersmissen Vrede 

07/02/2010 Lieve Opgenhaffen Griekse filosofie 

07/03/2010 Ernie Vonck Indiaanse spiritualiteit, fictie en realiteit 

04/04/2010 Sabine Van Osta Rimé beweging 

02/05/2010 Sonia Hoste Genezende en geestelijke krachten in het mineralenrijk 

06/06/2010 Christian Vandekerkhove De Bhakti beweging 

18/10/2009 Gerald Van Waes Cultfiguren in de muziek: Gwydion, Zendik, Moondog 

15/11/2009 Jean-Marc Warnon Sacramenten in de Vrij Katholieke Kerk 

20/12/2009 Eva Schut De Nieuwe Tijd 
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Activiteiten in Antwerpen 
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

“Al het goed dat je doet, zal vergeten worden. Doe toch goed. 
Als je het beste van je geeft, zal je in je maag gestampt worden.  
Geeft de wereld toch het beste van jezelf.” 

Moeder Theresa van Calcutta 
www.katinkahesselink.net/kh/kwetsbaar.htm  

Kalender oktober 2009 Kalender november 2009 

01/10 Grondbeginselen der Theosofie   

04/10 Gnostiek als religieuze stroming 

08/10 Ethiek: Vivekachudamani  

15/10 De sleutel tot de Theosofie 

22/10 Theosofisch Practicum: Meditatie 

29/10 Vrij onderwerp  

 

01/11 Begeleiding van stervenden  

05/11 Grondbeginselen der Theosofie   

12/11 Ethiek: Vivekachudamani  

19/11 De sleutel tot de Theosofie 

26/11 Theosofisch Practicum: Meditatie 

 

Loge Witte Lotus  Loge Antwerpen  

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma’s 
kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0476) 867 401. 

06/10 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 
13/10 Mahatma Brieven   (11.00 uur tot 13.00 uur) 

18/10 Cultfiguren in de muziek: Gwydion, Zendik, Moondog 

20/10 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 

27/10 Mahatma Brieven   ( 11.00 uur tot 13.00 uur) 

 
 

03/11 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 
10/11 Mahatma Brieven   (11.00 uur tot 13.00 uur) 

15/11 Sacramenten in de Vrij Katholieke Kerk  

17/11 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 

24/11 Mahatma Brieven   ( 11.00 uur tot 13.00 uur) 

A 

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma’s 
kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53. 
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Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt 
geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen. 
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