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Wat is Alchemie?  
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Als je aan 10 willekeurig gekozen men-
sen op straat zou vragen wat Alchemie 
is, dan zullen er wellicht 9 antwoorden 
dat dat te maken heeft met het maken 
van goud uit onedele metalen. 
Eentje zal er misschien aan 
toevoegen dat het iets is dat 
van de Arabieren komt, zo 
getuigt toch het lidwoord al, 
net zoals in algebra, algoritme, 
alambik, enz. 
De alchemie is inderdaad tot 
ons gekomen via de Arabie-
ren, maar deze discipline heeft 
bij veel oude volkeren be-
staan. Alchemie bestond reeds 
in het oude Egypte en heeft zich parallel 
ook nog ontwikkeld in India en China. 
Al kimia of khimia heeft verschillende 
betekenissen. Soms wordt het vertaald 
als allerhoogste kennis, maar volgens 
bepaalde auteurs refereert het woord 
aan de sappen van de planten. 
Hoe dan ook, met deze verklaringen 
zitten we ver van het obsessief zoeken 

naar middelen om goud te maken. 
Encyclopedieschrijvers en historici 
vinden het soms leuk om de alchemie 
te definiëren als een naïeve voorloper 

van de scheikunde. Door te 
trachten uit lood of andere 
onedele metalen goud te 
maken, zou de alchemist, 
ten koste van een aantal 
ontploffingen met diverse 
afloop, geleidelijk aan de 
wetten van de chemie of 
scheikunde hebben ont-
dekt. Ik wil hier graag aan 
toevoegen dat een auteur 
die iets dergelijks vertelt, 

nog nooit een boek van alchemie heeft 
opengeslagen, want dan zou hij besef-
fen, dat het voorwerp of doel van de 
alchemie op een heel ander vlak ligt.  
Waar is de alchemie dan wel mee be-
zig? 
In de eerste plaats heeft het te maken 
met de veredeling van de mens. 
De mens naar de hoogste toppen van 

de spiritualiteit te leiden. 
Hoe gaat de alchemist dan te werk? 
In de eerste plaats is alchemie een medi-
tatief gebeuren. 
De mens die diep in de stoffelijke we-
reld zit, gaat zichzelf trachten op een 
hogere frequentie te brengen. Dit ge-
beurt door een jarenlange spirituele 
discipline. Vaak gebeurt het door eigen 
studie en praktijk van oude boeken, 
maar soms wordt de leerling door een 
meester ingewijd. Wie het boek ZA-
NONI van Edward Bullwer-Lytton heeft 
gelezen, weet meteen dat de leerling die 
zijn trouw aan de leer en zijn waardig-
heid verliest, met zijn duistere kanten in 
contact zal komen, met alle gevolgen 
van dien. 
Is er dan niets van waar van dat goud 
maken en dat levenselixir? 
Zeker wel, maar het operatieve gedeelte 
van het werk is slechts een reeks van 
bewerkingen in de uiterlijke wereld, die 
alle stappen van het werk in onze inner-
lijke wereld moet begeleiden. 

 

Deel 3 
 Wittemans, hoogtepunten 
uit zijn leven en werk 
(vervolg) 
Frans Wittemans als vrijmetselaar 
Wittemans was lid van het Groot Oos-
ten van België, tot op vandaag nog 
steeds de grootste obediëntie van het 
land. In tegenstelling tot het Groot Oos-
ten der Nederlanden is deze obediëntie 
niet regulier. Hier wil ik aan toevoegen 
dat het onderscheid tussen reguliere en 
irreguliere vrijmetselarij traag maar 
zeker lijkt te vervagen, maar dit debat 
hoort niet thuis in dit artikel. Enkele 
pijnpunten in de discussie zijn het gods-
begrip en het aanvaarden van vrouwen. 
Overigens komen we Wittemans ook 
tegen in de Gemengde Vrijmetselarij, 
waarin de theosofen Charles Webster 
Leadbeater en Annie Besant toch een 
voorname rol hebben gespeeld.  
In het bulletin des travaux van de Opper-

raad van het Groot Oosten van België 
van 1924 (gepubliceerd 1925), vinden 
we melding van een bibliografische 
nota van Goblet d’Alviella over de 
Geschiedenis der Rozenkruisers van 
Broeder F. Wittemans, 18e graad. 

Frans Wittemans als senator 
Als theosoof en vrijmetselaar was Wit-
temans natuurlijk sociaal geëngageerd 
en in 1910 werd hij door Emile Van-
dervelde persoonlijk uitgenodigd om 
lid te worden van de Belgische Werk-
lieden Partij. In 1920 wordt hij sena-
tor. Zijn werk als lid van de Belgische 
senaat heeft niet veel sporen nagela-
ten. Er zou enkel een wetsvoorstel van 
zijn hand bestaan inzake bepaalde soci-
ale regelingen. Als politiek geënga-
geerde trad hij ook vaak op als go-
between tussen verschillende groepen. 
In de oorlog had de Duitse bezetter de 
publicatie van een aantal kranten ver-
boden, waaronder de socialistische 
Volksgazet. Wittemans kwam als soci- Vervolg op pagina 5   

Frans Wittemans, of de geschiedenis van de geschiedschrijver der Rozenkruisers   
Christian Vandekerkhove 

alist, maar ook als jurist, op, om samen 
met een aantal anderen deze krant terug 
te laten verschijnen. Voor zover mij 
bekend, is dit toen niet gelukt, doch pas 
na de oorlog. Ik weet niet of Wittemans 
overigens nog achter de na-oorlogse 
Volksgazet stond, want, zoals ik vernam 
uit zijn entourage, was die krant vlak na 
de oorlog een voertuig voor haat en nijd 
geworden en mensen die smachtend op 
het eerste nieuwe nummer hadden ge-
wacht, waren zo teleurgesteld dat ze de 
krant lieten vallen. 

Frans Wittemans als leraar 
Frans Wittemans was een welsprekend 
man met een ontzettend grote kennis. 
Hij werd dus graag gevraagd als gast-
spreker, maar gaf ook jarenlang avond-
lessen aan de Volkshogeschool Instituut 
Emile Vandervelde. Zoals we in een vorige 
bijdrage vertelden, is het daar dat Jean-
ne Verrycken hem leerde kennen. Het is  

Matus Liber 
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In het tweede deel van het inleidingsar-
tikel (zie Het Witte Lotusblad van okto-
ber 2009) werd uitgelegd waarin het 
chakraschema van C.W. Leadbeater zich 
onderscheidde van het klassieke chakra-
schema in de yoga, nl. een verwisseling 
van de 2de en 3de chakra. Door nu svas-
histhanachakra de bespreken, opteren 
we voor het schema zoals gebruikt in de 
klassieke yoga, waarin svadhisthana de 
2de chakra is. Daarnaast overlopen we 
wel nog wat C.W. Leadbeater heeft 
gezegd over svadhisthana die hij als 3de 
plaatst. 

Svadhisthana ontspringt aan de ruggen-
graat zo’n  twee à drie vingerbreedtes 
boven de bron van muladhara chakra die 
we eerder situeerden ter hoogte van het 
stuitje. Als concentratiepunt voor svas-
histhana neemt men doorgaans de wor-
tel van de geslachtsorganen, onderaan 
het schaambeen. Svadhisthana voorziet 
de hele regio van de onderbuik van sub-
tiele energie, en ―regeert‖ daardoor over 
de geslachtsorganen, de uitscheidingsor-
ganen (nieren, blaas), maar ook de tong, 
allen tezamen bekend onder de naam 
karmendriyas of organen van handeling. 

Het woord svadhisthana bestaat uit de 
delen sva, ofwel “zelf”, en “sthan”, of 
―verblijf, woonplaats‖, vandaar de bete-
kenis ―verblijf van het zelf‖. Deze chakra 
staat in verband met alles wat te maken 
heeft met gevoel en met de zinnelijke 
beleving gericht op genoegens van aller-
lei aard, niet uitsluitend de seksuele, 
maar ook met het zoeken naar zekerheid 
en het overwinnen van angst. Svadhist-
hana is het uitwisselingscentrum voor 
maan- of waterenergie.  

Dit alles is ook terug te vinden in de 
klassieke voorstelling van deze chakra: 
een zesbladige, karmozijnrode lotus, 
waarbij de zes bloemblaadjes staan voor 
de zes spaken die helderziend kunnen 
worden waargenomen (1). Als centrum 
van de lotus is een cirkel met daarin het 
tweede hoofdelement in de symbolische 
voorstelling (yantra) van deze chakra: de 
maansikkel, lichtblauw van kleur, in een 
cirkel. In het midden van de cirkel vin-
den we de bija mantra VAM. Maansik-
kel zowel als de bija mantra duiden op 
apas tattwa het element water dat het 
overheersende element is van svadhist-

gedraaide cobra). Deze oefeningen ver-
sterken en activeren o.a. het hele onder-
ruggebied en ze hebben een heilzame 
uitwerking op het zenuwstelsel en de 
organen die in de onmiddellijke in-
vloedssfeer liggen van svadhisthana. Ze 
hebben eveneens het vermogen om, 
indien correct uitgevoerd en met de 
juiste concentratie op svadhisthana cha-
kra, de activiteit van deze te balanceren 
en te normaliseren.  

Dit kan om meerdere redenen aan te 
bevelen zijn. Een te sterke werking van 
svadisthana chakra uit zich vaak in een 
overmatige – en daardoor onheilzame - 
drang naar genotsmiddelen, seks, eten, 
zinnelijk plezier waarbij het de bedoe-
ling is om zich helemaal in allesover-
heersende, zinnelijke ervaringen te ver-
liezen vaak om de reële, dagelijkse om-
geving te kunnen vergeten, m.a.w. 
vluchtgedrag. Dit gedrag vindt zijn eso-
terische verklaring hierin dat dergelijke 
individuen in de ban zijn van de onbe-
heerste, te sterke werking van svadhist-
hana. Nemen we daarbij in beschouwing 
dat svadhisthana de chakra is die tot ont-
wikkeling komt tijdens de puberteit, 
dan kunnen we begrijpen hoe het komt 
dat pubers soms zo onderhevig zijn aan 
wisselende stemmingen, en dan begrij-
pen we eveneens waarom het zo van 
belang is om juist de jongere generaties 
vanuit een positieve, ongecomplexeerde 
benadering een goed beheer van deze 
chakra aan te leren. Immers, door be-
heersing van svadhisthana  - en daardoor 
het positieve aspect van deze chakra een 
kans  te  geven  -  leren we  tevens  onze 
angsten en instincten te boven te ko-
men. 

Omwille van dergelijke problematieken, 
zoals alle vormen van verslaving of de 
duidelijke pornografering van de media 
en de samenleving, die verregaande 
gevolgen hebben zowel op individueel 
als op sociaal vlak, staat svadhisthana 
chakra niet altijd in een goed daglicht, 
net zomin als de krokodil trouwens. En 
toch hebben mensen de sleutel tot een 
evenwichtige svadhisthana chakra zelf in 
de hand, om zo de zinnelijke beleving 
haar echte waarde terug te geven en de  
  

 

hana. Vaak wordt in de afbeelding de 
krokodil opgenomen die in de Indische 
beeldtaal staat voor de instincten, zin-
nelijkheid, vruchtbaarheid (en vandaar 
dus voortplanting) en potentie. De 
krokodil wijst andermaal in de richting 
van het element water, immers hij 
leeft in water, en beheerst tegelijker-
tijd de wateren waarin hij leeft (2). 
Vanuit die ooghoek kan dit dier ook 
geassocieerd worden met de samskaras, 
de zaden voor toekomstig karma of 
geboorte-oorzaken (3). Dat alles zit 
vervat in de symboliek van svadhistha-
na chakra. 

In het circulatieschema van C.W. 
Leadbeater, wordt svadhisthana een 
centrale rol toebedeeld. Immers, het 
is in dit schema het grote transforma-
tiecentrum waar pranische energie 
vanuit de omgeving wordt opgenomen 
en getransformeerd om over een aan-
tal andere chakra’s (4) verdeeld te 
worden. Bij dit proces worden de 
uitgaande energiestromen waargeno-
men in de kleuren overeenkomstig 
hun bestemming, donkerrood of paars 
en oranje naar muladhara, groen naar 
manipura (navelchakra), geel naar 
anahata (hartchakra), en tot slot blauw 
en violet richting vishuddha (keel-
chakra).  

Klassieke hathayoga asana’s die in het 
bijzonder gericht zijn op de ontwikke-
ling en beheersing van svadhisthana 
zijn onder meer uttitha dhanurasana, 
shalabasana (de sprinkhaan) ardha sha-
labasana en tiryaka bhujangasana (de 
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Het is duidelijk, dat elke vooruitgang 
van de Theosofische Vereniging er een 
in de richting van haar drie doelstellin-
gen moet zijn. De meeste leden kennen 
deze doelstellingen wel. Deze gaan over 
het leven in broederschap, het aanmoe-
digen van de vergelijkende studie van 
godsdienst, wetenschap en wijsbegeerte, 
en het onderzoeken van onverklaarde 
wetten van de natuur en vermogens die 
in de mens latent aanwezig zijn. Activi-
teiten zoals die van studie groepen, 
openbare lezingen en zomerscholen van 
de vereniging zijn typisch dat wat de 
leden motiveert tot vergelijkende studie 
van godsdienst en wijsbegeerte. De acti-
viteiten van de vereniging concentreren 
zich hiermee op een gedeelte van de 
tweede doelstelling en weinig georgani-
seerde inspanning wordt verder gele-
verd om een kern te vormen van broe-
derschap of om onverklaarde natuur-
wetten en in de mens sluimerende  
krachten te onderzoeken.  
De organisatie van theosofische activitei-
ten lijkt zich te voltrekken volgens een 
lang bestaande traditie. Nieuwe leden 
valt het soms op, dat hierbij activiteiten 
ontbreken, die gericht zouden moeten 
zijn op de eerste en de derde doelstel-
ling en ook op het wetenschappelijk deel 
van de tweede doelstelling, maar veran-
dering lijkt niet gemakkelijk te zijn. Het 
aanmoedigen van een atmosfeer, zoals 
die in de familie is, tijdens de bijeen-
komsten van de vereniging en het orga-
niseren van gezamenlijke excursies zijn 
de manieren om tot een meer doelge-
richte organisatie te komen. Ook een 
theosofisch practicum, waarin nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen (met 
bijvoorbeeld resultaten van parapsycho-
logische experimenten) en zelfs medita-
tie technieken worden uiteengezet, kan 
de gelegenheid zijn om tot meer partici-
patie en verandering te komen. 
Echte verandering is echter de innerlijke 
transformatie van het individu, welke 
het gevolg is van een volgehouden in-
spanning van zelfstudie, of het bestude-
ren van geïnspireerde wijsheidslittera-
tuur. Nog een punt, dat regelmatig door 
nieuwe leden ter discussie wordt ge-
steld, is de vraag wat precies met het 
woord ―Theosofie‖ bedoeld wordt, dat 

tijdsperiode) Sophia, die helemaal op 
haar eentje de jaloerse God van Genesis 
schiep, en die het geloof in of de kennis 
van wijsheid vertegenwoordigt. Opmer-
kelijk hierbij is, dat juist geloof, juiste 
kennis en juiste actie de drie juwelen 
zijn van de Jain religie, die de jiva (of 
ziel) naar alwetendheid en bevrijding 
leiden. 
De juiste richting is volgens de theosofi-
sche leringen de richting waarin elke 
keuze die gemaakt wordt, niet voor het 
welzijn van de persoon zelf, maar voor 
het welzijn van de gehele mensheid is en 
dan ook nog op een volledig niet materi-
alistische wijze. In de woorden van HPB 
―Een echte theosoof is een filantroop.‖ 
Volgens het boeddhistische, achtvoudige 
pad is juist inzicht het inzicht in de vier 
edele waarheden van de Boeddha, wiens 
leringen samengevat zijn in de Prajna 
Paramita Hart Sutra, die eindigt met de 
mantra ―Gate, Gate, Paragate, Parasam-
gate, Bodhi, Svaha‖, wat betekent: 
―Gaat, gaat, gaat voorbij, gaat allemaal 
voorbij, wijsheid, het zij zo.‖ 

weliswaar in de naam van de vereni-
ging staat, maar in de statuten en re-
glementen van de vereniging niet na-
der gedefinieerd wordt. 

Natuurlijk is het zo, dat H. P. Blavats-
ky in het boek De Sleutel van de Theoso-
fie uitlegt, dat Theosofie de aloude 
Goddelijke Wijsheid is. In De Geheime 
Leer (II:545), is zij preciezer wanneer 
ze uitlegt, dat Plato het woord ―theos‖ 
afleidde van het werkwoord ―théein‖  
(= rennen of bewegen) en dat dit een 
Oud Grieks woord is, dat gebruikt 
werd voor de zichtbare en onzichtbare 
oneindigheden samengevat in één, de 
eeuwige cirkel, symbool voor de be-
weging van de universele, zuivere 
geest in grenzenloze ruimte. Zij merkt 
op, dat de Oude Grieken in dit ver-
band niet het bijvoeglijk naamwoord 
―absoluut‖ gebruikten. Volgens de 
esoterische filosofie is het ―de altijd 
wordende‖, ―de eeuwige‖, ―de immer 
voortdurende beweging‖, ―de altijd 
alom tegenwoordige‖, of ―de altijd 
bestaande‖. Hier is een parallel met 
het Engelse woord ―race‖, dat ook de 
betekenis heeft van cirkelvormige be-
weging. 
Binnen de context van dit artikel lijkt 
het woord ―theos‖ de betekenis te heb-
ben van een voortdurend, cirkelvor-
mig, snel, voorwaarts bewegen, of een 
race. ―Sofia‖ is een Grieks woord voor 
wijsheid, en slechts een wijze, die 
ervaren is in wijsheid, schijnt de exac-
te betekenis van dit woord te kennen. 
Pistis Sophia is het gnostische boek over 
de gevallen Aion (wat ook de beteke-
nis heeft van levenscyclus of zeer lange 
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Vooruitgang 
Jan Jelle Keppler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha!" 
www.prajna.nl/.../vlak/boeddhas/Hrt-mantra.gif 
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subtiele aarde en maanenergie te subli-
meren naar energieën van hogere tril-
ling.  

In dat proces speelt ook de volgende 
chakra een grote rol: manipura chakra 
zal centraal staan in de volgende bijdra-
ge. 

(1) Volgens bepaalde bronnen heeft zelfs ieder 
lotusblaadje een eigen klank, zie Swami 
Dharmananda, Advanced Yoga Study, uitgege-
ven door Health and Yoga, Uttaranchal, 
India, 

(2) Zie voor verdere uitleg omtrent de symboli-
sche waarde van de krokodil, het werk van 
Jean Chevalier en Alain Gheerbrant, 
―Dictionnaire des Symboles‖, Robert 
Laffont/Jupiter, 1969, p. 315-317 

(3) Ganesha, kleine woordentolk der geesteswe-
tenschappen, Uitgeverij Theosofische Vere-
niging, Utrecht, schema IX. 

(4) Voor een toelichting in detail, raadplege men 
Arthur E. Powell, The Etheric Double, The 
Health Aura, p. 28 e.v. Het zal opvallen dat 
ajna chakra (voorhoofdchakra) en sahasrara 
chakra (kruinchakra) geen directe energie-
stroom ontvangen vanuit svadhisthana.  
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door de inspiratie van deze ontmoeting 
dat  zij  haar  jarenlange  werk  als esote- 
rische en alternatieve boekhandelaar 
heeft kunnen doen. 

Frans Wittemans als advocaat 
Wittemans trad niet enkel op als jurist, 
maar was eveneens ingeschreven bij de 
Antwerpse balie en praktiserend advo-
caat. Ook in zijn beroep ging hij uit van 
ethische principes. Een vriendin vertel-
de me dat ze een geschil met iemand 
had en ze had Frans Wittemans gevraagd 
haar als raadsman te vertegenwoordigen 
in deze zaak. Hij had haar geantwoord 
dat hij dit liever niet wilde doen omdat 
hij vond dat niet zij in haar recht was, 
maar net de tegenpartij. Vanuit principi-
ële redenen heeft hij haar niet willen 
verdedigen in deze zaak. Het is mij niet 
duidelijk of hij ooit rechter is geweest. 
Dat kan worden teruggevonden in de 
archieven van de Antwerpse balie. Er is 
vermoeden van omdat iemand hem aan-
spreekt met ―dear Judge‖. 

Frans Wittemans als wereldher-
vormer 
Opmerking vooraf: 
Het Congrès Spiritualiste Mondial van 
Frans Wittemans, waarover we het in 
dit stukje zullen hebben, mag niet wor-
den verward met de ongeveer 10 jaar 
eerder opgerichte Union Spirituelle 
Universelle, van de valse Maha Choan 

G. Lorhevre (Wereldpaleis, Brussel) 

N. Barre (Instituut voor Wetenschap-
pelijk Humanisme) 

Juffrouw Mertens ( Werkers voor 
Christus, Brussel) 

Onder de sprekers vermelden we nog: 

Rev. Faustin Marcel Boclet (Order of 
the Temple of Service, London) 

M. Creif (Voorzitter Soefibeweging, 
Parijs) 

Mevr. Arcangel (Internationale Witte 
Broederschap) 

Dhr. Platounoff (Vereniging van Rus-
sische Spirituele bewegingen in Bel-
gië) 

Juffrouw de Goeyen (Theosofische 
Vereniging, Den Haag) 

Dhr. Briquet (Spiritisische Unie, 
Luik) 

Dhr. Regnault (Spiritistische Unie, 
Parijs) 

Verdere bijdragen werden geleverd 
door o.a. 

Dhr. Moris (Vrijmetselaarsloge Hi-
ram, Luik) 

Dhr. Jackman (World Congress of 
Faiths, Londen) 

Ram Linsen (Hoger Instituut voor 
Wetenschap en Filosofie, Brussel) 

Dhr. Raoul Willems (Filosoof, Ede-
gem) 

Dhr. De Vletter (Soerabaja) 

Dhr. Armand Toussaint 
(Rozenkruiser, Brussel) 

Dhr. Jean Delville (Kunstacademie 
van Brussel) 

Er volgde nog een artistieke avond met 
medewerking van de Javaanse danser 
Kamadjojo. Deze werd in het buitenland 
opgehouden en werd door bemiddeling 
van de kunstenaar Marcel Hastir, ver-
vangen door de Javaan Krishna Lilia. 
Deze was niet enkel zijn hele familie 
verloren in de slag van Arnhem, doch 
ook al zijn dansmateriaal en –kledij. Tot 
overmaat van ramp bleef, door een mis-
verstand, de deur van het gebouw van 
de Theosofische Vereniging, aan de 
Handelsstraat 51, gesloten  en de danser  
 

―Kout Houmi Lal Singh‖, waarmee 
geen enkel verband bestaat! 
Op uitdrukkelijk verzoek van Dr. An-
nie Besant richtte Wittemans in 1913 

de Universele Liga 
voor de Universele 
Vrede op. Hij be-
treurde dat deze liga 
de Eerste Wereld-
oorlog niet heeft 
kunnen verhinde-
ren. 
In dezelfde gedach-
tegang was het Spiri-
tueel Wereldcon-
gres een initiatief 
om na de Tweede 
Wereldoorlog van-
uit de spiritualiteit 
te zorgen voor een 
blijvende wereldvre-
de. 
Toen Adolf Hitler 
de Wereldoorlog 
startte, stelde Frans 
Wittemans dat als 

vijf mensen zich aan het goede zouden 
toewijden met dezelfde energie als 
Hitler zich aan het kwade wijdde, ze 
de wereld terug zouden kunnen her-
stellen. Op dit uitgangspunt baseerde 
hij zich voor de oprichting van het 
Spiritueel Wereldcongres (in het 
Frans: Congrès Spiritualiste Mondial), 
dat werd gestart met een plechtige 
zitting in de trouwzaal van het stadhuis 
van Brussel van 10 augustus tot 13 
augustus 1946. Het congres zelf werd 
gehouden in een schoolgebouw. 
Wittemans beschouwde dit congres als 
de natuurlijke voortzetting van de 
Spirituele Alliantie, gehouden te Brus-
sel in 1924. 
Onder de congresleiders van 1946 
moeten worden vermeld: 

Mevr. Bellemin (Universele Witte 
Broederschap) 

Mr. Frans Wittemans (Protestanste 
Kerk van Antwerpen) 

Mgr. John Van Ryswyck (Bisschop 
St. Peterskerk, Londen) 

Rabbijn Berman (Synagoog van 
Brussel) 

Emile Ehlers (Martinisten Orde) 
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Zeldzame foto van Frans Wittemans met zijn “geestelijke fa-
milie” 

Op de foto herkennen we links, rechtstaand, Raoul Willems.  
Rechts, rechtstaand, de helderziende Karel Mommens, waarvan de dochter ook 
ergens op de foto moet staan. 
Zittend, in het midden, Frans Wittemans, met alpenmuts en daarnaast, Willy 
Houben, met Franse hoed.Vooraan met baard Jan Claessens 
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bleef op straat staan! Dan werd maar 
besloten met zijn allen een aantal monu-
menten in de stad te gaan bezoeken. 
Wittemans zong driemaal het OM MA-
NI PADME HUM en verklaarde dat de 
dans tot de volgende dag werd uitge-
steld. De mantra van Wittemans was 
niemand ontgaan en de volgende dag 
werd hij bij het openen van het congres 
verzocht ze nogmaals met luide stem te 
reciteren, begeleid door een harmoni-
um. 
Uiteindelijk werd het congres afgesloten 
met een slotzitting in de Koninklijke 
Taverne in Brussel. 
Het congres zelf stond onder de hoge 
bescherming van ministers Paul-Henri 
Spaak en Buisseret, naast M. Van de 
Meulebroeck, burgemeester van Brus-
sel. 
Door L Félix Boué wordt een vooront-
werp gepresenteerd voor een Spiritueel 
Charter voor de Mensheid, om vrede en voor-
spoed voor de wereld te bewerkstelligen. Na 
een aantal aanpassingen wordt het char-
ter unaniem door het congres aanvaard. 
Op aanvraag van Frans Wittemans 
wordt het congres met een broederke-
ten afgesloten. 

Frans Wittemans als ethicus 
Net zoals andere theosofen als Ernest 
Nyssens, Jan Claessens en de spiritist 
Felix Ort, was Wittemans lid van de op 
Leo Tolstoï geïnspireerde Rein-Leven 
Beweging, waarvoor hij in 1913, op 
verzoek van Lodewijk van Mierop zelf, 
een Antwerpse afdeling stichtte. Deze 
beweging, die werkte onder het motto: 
reinheid van lichaam en ziel, was niet 
enkel gericht tegen prostitutie en ge-
heelonthouding, maar ijverde ook voor 
gelijkheid van man en vrouw binnen het 
huwelijk. Seksuele onthouding werd als 
een ideaal gezien, ook binnen het huwe-
lijk. 
Over de seksuele moraal van Wittemans 
nog het volgende: toen Jeanne Verryc-
ken in haar esoterische boekhandel wer-
ken op de plank had staan over seksuele 
magie, had hij van een vriendin, hier-
over een klacht ontvangen en Jeanne een 
– overigens vriendelijke - brief geschre-
ven, waarin hij dit formeel afkeurde in 
onder meer volgende bewoordingen: 
“Als occultist en mysticus, kan ik deze dame, 

(vertaald als: New and Authentic History 
of the Rosicrucians en Histoire des Rose-
Croix) 
Het boek wordt gerecenseerd in een 
aantal bladen, waaronder in Eenheid 
van 9/2/1922, waarop briefwisseling 
en vriendschappelijke polemiek volgt 
tussen Wittemans en Frater Syntheti-
cus. Ze werden ook vrienden. 

- Maran Atha, een voordracht over de 
komst van de wereldleraar, die Witte-
mans op 28 oktober 1923 in Brussel 
had gegeven voor de leden van de 
Orde van de Ster van het Oosten 
(1924)  

- Levenszangen (gedichten) (1932) “Aan 
mijne vrienden voor mijn zestigsten 
verjaardag‖, met pentekeningen door 
Elsa Van Hagendoren.  
Hierin staat zijn mooi gedicht ―Aan 
Krishnamurti, de Vrije Meester van 
het Leven‖, waarin hij onder meer de 
eenheid van de mensheid bezingt, met 
het samenkomen in een nieuw geloof, 
van de bestaande religies. Dit boekje 
bevat een interessant addendum 
―Engelenklanken‖. Dit zijn gechannel-
de teksten van een vriend in 1916 en 
1917. Een mooie tekst hiervan is het 
gedicht ―De vier rijken‖, waarin de 
evolutie van de mens wordt bezongen 
doorheen het mineralen-, planten, 
dieren- en mensenrijk. 

- Marnix van Sinte Aldegonde, Minister van 
Willem van Oranje (1934)  

- Christus door den occultist beschouwd 
(1939)  

- Levensdiepte (gedichten) (1942) “Aan 
mijn vrienden aangeboden bij mijn 
zeventigsten verjaardag‖. 

- Voorwoord voor Van Toorenenber-
gen: Marnixiana anonyma (1940)  

- Vele artikelen, meestal in de Franse 
taal in o.a. "Initiation", "La Vie Nou-
velle", ―Le Lotus Bleu‖, Pro Humani-
tate en "Inconnues". In het Neder-
lands onder meer in het ―Maçonniek 
tijdschrift‖.  

Verdere studie 
Er zijn nog heel wat Wittemansiana te 
vinden in openbare en privé-archieven. 
De onderzoeker die hier de tijd voor 
zou nemen, wacht nog mooie schatten 
aan informatie  

met wie ik sinds ongeveer 25 jaar bevriend 
ben, niets anders dan volkomen gelijk ge-
ven. Sexuele (sic) magie is een hoogst ge-
vaarlijk gift, dat tientallen jaren later, ja 
heel een leven, slechte gevolgen dragen 
kan.” 

Frans Wittemans als natuurmens 
Als natuurmens in hart en nieren was 
Wittemans ook lid van de IJsberen, 
beweging van mensen die het leuk 
vinden om bij eender welke tempera-
tuur, dus ook in het hartje van de win-
ter als het vriest, in open lucht te gaan 
zwemmen.  
Zijn gezondheid en vitaliteit waren 
ook legendarisch. 
Op hoge leeftijd werd hij eens door 
een tram aangereden in Antwerpen. 
Er werd getwijfeld of hij zijn verwon-
dingen nog zou te boven komen, maar 
tot ieders verbazing recupereerde hij 
zeer snel en volledig. Iemand vertelde 
me hierover: “hij moet toch over zeer 
speciale krachten hebben beschikt!” 
Tijdens het interbellum heerste ook 
een ietwat romantisch geïnspireerde 
naturistenbeweging, voor een groot 
deel bestaande uit mensen die het li-
chaam beschouwen als een tempel van 
de geest; een tempel die dus in alle 
zuiverheid in contact moet staan met 
licht en lucht, met de natuur. Anderen 
kwamen tot het naturisme, vanuit een 
drang naar non-conformisme, zodat 
we in deze beweging ook veel anar-
chisten tegenkomen. Bij Wittemans 
ging het in elk geval om de natuur en 
de natuurlijke leefwijze. Met een 
groep vrienden sprak hij vaak af om in 
de bossen in het noorden van Antwer-
pen naakt te gaan wandelen. In die tijd 
was dit maatschappelijk niet zo evident 
en ze losten dit op met in dat woud 
een grote houten kist te plaatsen, 
waarin tijdens de uitstap de klederen 
netjes werden opgeborgen, om na 
afloop weer even netjes aan te trek-
ken. Maar op een dag werd de kist 
opengebroken en alle kledingstukken 
gestolen… 

Frans Wittemans als auteur 
Het geschreven werk van Frans Witte-
mans bestaat voornamelijk uit mono-
grafieën, gedichten en artikels. 
- Geschiedenis der Rozenkruisers (1919) 
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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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01/12/1878 

Geboorte van George 
Arundale 

15/12/1889 

Geboorte van Ni-
lakantha Sri Ram 

16/12/1875 

Geboorte van C. Jina-
rajadasa 

26/12/1979 

Overlijden van John 
Coats 

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 

06/12/2009 Christian Vandekerkhove Wat is Alchemie? 

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 

20/12/2009 Eva Schut De Nieuwe Tijd 

17/01/2010 Myriam Jagers Guru en devotie 

21/02/2010 Ronald Engelse Pleroma in de mens 

21/03/2010 Linne Ong Wijsheden uit het kralensnoer (Boeddhisme) 

18/04/2010 Gerald Van Waes Theosofie en muziek 

16/05/2010 Annemie Verschraegen De werking van de heilstroom van de mens, plant en dier 

Tijdens de maanden juni, juli en augustus zijn er geen voordrachten 
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Activiteiten in Antwerpen 
Alle activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

“Wie geheel en al gevestigd is in de werkelijkheid van „wat is‟ is vrij en onge-
bonden. Hij heeft de onbegrensdheid van zichZelf gevonden.” 

 
Vivekachudamani 

P328 (338) De Waarheidzoeker  

Kalender december 2009 Kalender januari 2010 

03/12 Grondbeginselen der Theosofie   

06/12 Wat is Alchemie? 

10/12 Ethiek: Vivekachudamani  

17/12 De sleutel tot de Theosofie 

 

03/01 Vrede  

07/01 Grondbeginselen der Theosofie   

14/01 Ethiek: Vivekachudamani  

21/01 De sleutel tot de Theosofie 

28/01 Theosofisch Practicum 

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. 

01/12 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 
08/12 Mahatma Brieven   (11.00 uur tot 13.00 uur) 

15/12 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 

20/12 De Nieuwe Tijd 

22/12 Mahatma Brieven   ( 11.00 uur tot 13.00 uur) 

 

05/01 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 
12/01 Mahatma Brieven   (11.00 uur tot 13.00 uur) 

17/01 Guru en devotie 

19/01 Bron van het Occultisme (11.00 uur tot 13.00 uur) 

26/01 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. 

Het Witte Lotusblad  

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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