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 Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap. 
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Mission Statement of the Theosophical Society 

To serve humanity by cultivating en ever-
deepening understanding and realisation of 
the Ageless Wisdom, spiritual Self-transfor-
mation, and the Unity of all Life.” 

 

Missie van de Theosophical Society (Adyar)  

Het dienen van de mensheid door het ontwikke-
len van een zich steeds verdiepend inzicht in, en 
verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spiri-
tuele zelf-realisatie en de eenheid van alle le-
ven. 
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The Theosophical Society 

 
De Theosophical Society werd opgericht te New York op 17 November 
1875 door Helena Petrovna Blavatsky, Kolonel Henry Steel Olcott, Wil-
liam Quan Judge en anderen.  
Haar internationaal hoofdkwartier is gevestigd te Adyar (Chennai), In-
dia. Het is een ontmoetingsplaats van zoekers naar waarheid en heeft 
afdelingen in vele landen over de hele wereld. Website: www.ts-adyar.org 

 

In Naarden, Nederland, is, in een prachtige en bosrijke omgeving, het Europees Internatio-
naal Theosofisch Centrum (I.T.C.) gevestigd.  
Informatie over activiteiten - website: www.itc-naarden.org 

 

De Belgische Theosofische Vereniging vzw 

De Belgische Sectie van de Theosophical Society werd opgericht op 7 juni 1911. Haar hoofd-
zetel is gevestigd in Brussel en momenteel zijn er afdelingen te Antwerpen, Brussel en Gent.  
Net als de Belgische Sectie organiseren alle afdelingen met grote regelmaat voordrachten en 
studiethemabijeenkomsten en sommige, waaronder die in Antwerpen en Brussel, beschikken 
over een eigen bibliotheek.  

De voornaamste taak van de vereniging bestaat erin gelijkgestemde mensen bij elkaar te bren-
gen en hen te stimuleren in hun zoekproces naar waarheid. 

Voor alle informatie over de verschillende afdelingen en hun programma, kan u contact opne-
men via email: info@ts-belgium.be of telefonisch: +32 476 879 968 en +32 486 631 997.  
Alle links, nationaal en internationaal, zijn te vinden op de nationale website: www.ts-
belgium.be, alsook op de website van Loge Witte Lotus: www.logewittelotus.be 

 
 

                                    Loge Witte Lotus 
 
Bijeenkomsten: Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

Secretariaat:  Molenkouter 13 Bis, 2890 Puurs-Sint-Amands 
Telefoon:  (0476) 879 968 of (0486) 631 997 
Bankgegevens:  IBAN BE88 7340 4396 3641  - tnv Loge Witte Lotus FV  
Internet:  http://www.logewittelotus.be & Facebook 
E-mail: info@logewittelotus.be & loge.witte.lotus@ts-belgium.be 
Deelname in de kosten activiteiten: 

Thema-avonden: leden gratis - niet-leden: gratis bij een eerste kennismaking, € 2 bij elke volgende aanwezigheid 

Zondaglezingen: leden € 2—niet-leden: € 7 

 

 

 

Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via mail: info@ts-blgium.be of per brief, 
gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, tav Sabine Van Osta, Geuzenplein 8 te 1000 Brussel.  

 

Vrijheid van denken 
De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk 
het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden 
aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan 
leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij 
heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. 

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. Me-
ningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding 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 meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met anderen. 
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weten wat het goede is verreweg het moeilijkste ge-
deelte. Met betrekking tot de TS is het misschien een 
goede oefening om van tijd tot tijd diep na te denken 
over wat het beste is voor de Society: wat zouden 
toegewijde leden moeten doen om haar voortdurend 
welzijn te verzekeren? Wat ook belangrijk is: wij zou-
den de vraag kunnen stellen wat in het huidige kli-
maat de beste manier is om te proberen te bereiken 
wat onze wijze stichters, H.P. Blavatsky, H.S. Olcott 
en anderen, trachtten te bereiken. 

Als de TS haar koers veilig wil blijven volgen door de 
nog niet in kaart gebrachte wateren van de nieuwe 
eeuw, dan moet een aanzienlijk aantal van haar leden 
wel het antwoord weten op deze vragen. Zij die de 
waarde van de TS hoog blijven inschatten, diegenen 
van ons die vinden, diegenen van ons die vinden dat 
de TS een rol heeft te spelen in het wereldplan (en 
dat plan is spirituele evolutie) doen hun uiterste best 
om het schip drijvende te houden, hoe woelig de zee-
e n ook worden in de storm. Misschien mag ik hier 
even opmerken dat de zeee n, waarop het goede 
schip, de TS, drijft soms heftig in beweging gebracht 
worden door haar eigen leden. Dat is in die mate aan 
de orde dat, wanneer wij nadenken over de proble-
men die de TS teisteren, in welke loge of afdeling dan 
ook, het misschien goed zou zijn te bedenken wat 
Cassius zei in Julius Caesar van Shakespeare: De 
schuld ligt niet in de sterren maar in onszelf. 

Persoonlijk ben ik de TS ontzettend dankbaar dat zij 
mij, meestal zonder daarvoor te hoeven betalen, de 
hele wereld van denken, ethiek en streven beschik-
baar stelt: het maakt het leven voor een mens bete-
kenisvol, en ik zal alles doen wat in mijn vermogen 
ligt om die schuld in te lossen. 

Deel III 

Goed, wie zijn onze wijze theosofische voorvaders, 
wat zochten zij, en hoe zouden wij de betekenis van 
hun woorden kunnen uitbreiden en hun nalaten-
schap of erfenis kunnen verrijken? 

Daar leden van de TS per definitie niet sektarisch 
zijn, zij het niet altijd in de praktijk, kunnen onze wij-
ze voorgangers in principe uit alle richtingen komen. 
Ikzelf heb er in principe drie: H.P.Blavatsky, Ramana 
Maharshi en J.Krishnamurti, de eerste drie mensen 
die ik te zien kreeg, metaforisch gesproken, toen ik in 
1978 bij de TS kwam. Sindsdien zijn zij mijn persoon-
lijke ‘heilige driemanschap’. Natuurlijk zijn er ande-
ren bijgekomen, maar deze drie zijn voor mij het pro-
totype van de filosoof/wijze, vanaf het moment dat 
hun woorden en daden mij het bestaan van het doel 
en de betekenis van het leven onthulden. 

In ieder geval zou het voor het huidige doel niet ver-
keerd zijn om HPB en ook de schrijvers van De Ma-

Het verrijken van de erfenis van onze vaders 
Dara Tatray 

Deel I 

Twee met elkaar verwante opvattingen hebben ge-
diend als inspiratie voor deze voordracht. De eerste 
is een strofe van de Zen-dichter Matsuo Basho, die 
ergens in de zeventiende eeuw deze korte, scherp-
zinnige versregels op papier zette: Zoek niet de voet-
stappen van de wijzen na te volgen. Zoek wat zij 
zochten. De tweede komt uit de pen van M.K. Gan-
dhi. Toen hij sprak over de Bhagavad Gita merkte 
hij op: Wij gaan geen onrecht doen aan Vyasa door 
de betekenis van zijn woorden uit te breiden. Zonen 
zouden de erfenis van hun vaders moeten verrijken. 

Alles bij elkaar genomen lijken deze opmerkingen 
een haarscherp en duidelijk de eenentwintigste 
eeuw. Als niet een voldoende aantal leden actief 
gaat zoeken naar wat onze wijze voorgangers zoch-
ten, en niet net zo actief de betekenis van hun woor-
den uitbouwt, dan bestaat het risico dat de vooruit-
gang wankelt en tot stilstand komt. Alleen als wij 
geschikte nieuwe manieren vinden, aangepast aan 
onze tijd, om de relevantie van datgene wat onze 
wijze stichters zochten aan te tonen, alleen als wij 
hun leringen in een vorm gieten die geschikt is voor 
dit tijdsgewricht (en dat hoeft niet ten koste te gaan 
van de diepgang), alleen dan zal de TS relevant blij-
ven. Als iemand geneigd is te denken dat wij het al 
goed genoeg doen, dan kan een snelle blik op de cij-
fers van onze ledenaantal misschien tot een gezon-
de voorzichtigheid leiden. 

Het thema van deze conventie in Adyar (Action wit-
hout attachment, handelen zonder gehechtheid) is 
eveneens uiterst belangrijk, en dat zal ter sprake 
komen rond het eind van deze voordracht. Op dit 
moment wil ik nagaan wat wij zouden kunnen doen 
om de vooruitgang te helpen. Overwegingen over 
hoe wij dit kunnen doen komen hierna. 

Deel II 

Te weten wat goed is om te doen is misschien wel 
de hoogste levenskunst. Ee n van de laatste adviezen 
van de Boeddha was: houd op met kwaad doen en 
leer goed te doen. Hoewel deze twee dingen onder-
ling verbonden zijn, vind ik leren goed te doen of 

Dr. Dara Tatray was natio-
naal voorzitter van de 
Australische afdeling van 
de Theosophical Society 
(Adyar). 
Deze voordracht, Enriching 
The Legacy of Our Fathers, 
hield zij in 2008 op de in-
ternationale conventie van 
de TS in Adyar. 
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hatma Brieven als onze vaders 
of voorgangers te beschouwen. 

We kunnen zeggen, ter wille 
van het betoog, dat wij nu van 
hun erfenis genieten, en dat 
hun nalatenschap erop wacht 
verrijkt te worden door de hui-
dige generatie. Mevrouw Bla-
vatsky legde de bedoeling van 
haar levenswerk duidelijk uit 

in het voorwoord van Isis Ontsluierd toen ze de 
dogmatische theologie en het wetenschappelijke 
materialisme evalueerde. Zij nam duidelijk stelling: 
Aan de ene kant zien we een niet spirituele, dogmati-
sche … geestelijkheid; een groot aantal sekten, en 
drie elkaar bestrijdende grote religies; onenigheid in 
plaats van eenheid, dogma’s zonder bewijsvoering, 
sensatie zoekende predikers, en rijkdom en genot 
zoekende parochianen, veroorzaakt door tirannieke 
fatsoeneisen… Eerlijkheid en werkelijke vroomheid 
vormen uitzonderingen. Aan de andere kant vinden 
we op zand gebouwde wetenschappelijke hypothe-
sen, gebrek aan eensgezindheid over ook maar één 
vraagstuk, rancuneuze ruzies en jaloezie, een alge-
meen afglijden naar materialisme. Een strijd op le-
ven en dood tussen wetenschap en theologie om on-
feilbaarheid – ‘een conflict van eeuwen’. 

Zoals heel duidelijk uit die vechtlustige woorden 
blijkt, verwierp HPB de autoriteit van wetenschap 
en religie uit haar tijd op nadrukkelijke wijze, en 
ieder punt dat zij daar opnoemt is tegenwoordig 
nog net zo belangrijk, of zelfs nog belangrijker. 

Godsdienststrijd is helaas nog steeds aan de orde 
van de dag. Als wij de betekenis van de woorden 
van HPB willen vergroten en hun relevantie willen 
aantonen in het huidige tijdsgewricht zouden wij 
tenminste kunnen leren elkaar te begrijpen, en an-
deren uitleggen hoe de fundamentele oorzaak van 
dit eeuwenoude conflict begrepen kan worden. 

Is er iemand ter wereld in de positie om zich er-
over te beklagen dat van tijd tot tijd terroristen, die 
zich vereenzelvigen met een bepaalde religie of 
levenswijze, besluiten om leden van een andere 
religie of levenswijze aan te vallen? Let wel, dat 
vindt dus plaats terwijl wij religieus sektarisme en 
dogmatisme millennia lang hun gang hebben laten 
gaan! Misschien stellen wij ons af en toe wel te 
weer tegen op ras of religie gebaseerde genocide 
(al doen we dat niet altijd). Vervolgens laten we 
echter de misvattingen over ras, geloof, geslacht, 
kaste en kleur gewoon voortbestaan. Dat betekent 
in feite het vuur met de ene hand aansteken, terwijl 
wij het met de andere hand trachten te blussen. 

Zo lang wij het denkbeeld toestaan dat verscheide-
ne religies, rassen, geloven, kaste, kleur en geslacht 
e e n of ander essentieel verschil vertegenwoordi-
gen tussen de ene mens en de andere, zo lang zal 

oorlog het onvermijdelijke gevolg zijn. Vanzelfspre-
kend bestaan er culturele, culinaire, linguï stische, 
ideologische en fysiologische verschillen tussen 
mensen; dat maakt het leven interessant. Feit is ech-
ter dat deze verschillen alleen bestaan aan de perife-
rie van ons wezen; we hoeven niet veel lagen af te 
pellen van datgene wat een mens samenstelt, om te-
recht te komen bij de gelijkheid of eenheid. Da t is de 
waarheid over de werkelijkheid. 

Het denkbeeld van de universele broederschap van 
de mensheid, gebaseerd op juist deze natuurfeiten, 
en niet op grond van iemands bevlieging of een gril, 
is het enige tegengif dat wij hebben tegen aanhou-
dend terrorisme. Het eerste wat nodig is voor een 
oorlog is een vijand. Zoals Arjuna ontdekte op het 
slagveld (Bhagavad Gita) is het erg moeilijk om ten 
strijde te trekken tegen onze broers en neven. Ik 
weet vrijwel zeker dat, als HPB of Annie Besant in 
deze tijd zouden leven, zij het publiek over dit thema 
hadden laten nadenken. Natuurlijk, als iemand als 
kind al van huis gehaald is, vervolgens gehersen-
spoeld, misschien gedrogeerd en daarna zwaarbewa-
pend, tegen die tijd is het te laat om met hem de dia-
loog aan te gaan over religieus sektarisme en univer-
sele broederschap. Wij kunnen echter dit probleem 
bij de wortel aanpakken, vanuit de bredere samenle-
ving. 

Hoe vreemd het ook klinkt, de wortels van extreem 
geweld liggen in de gewone, gemiddelde mens, en de 
granaten gooiende terrorist is daarvan een verleng-
stuk. Je hoort wel eens van slachtoffers van de holo-
caust dat zij jaren later kennismaakten met de men-
sen die hen zo gemarteld hadden: tot hun volslagen 
verbijstering merkten zij dat ze oog in oog stonden 
met een volkomen normaal persoon. Het is uiteinde-
lijk het gewone waar wij echt op moeten letten. 

Het vormen van een kern van universele broeder-
schap als een natuurfeit is vandaag de dag dus waar-
schijnlijk urgenter dan kort na 1875, toen dit werd 
aangenomen als onze eerste doelstelling. Het heeft 
altijd een goed idee geleken, maar nu is het dus mis-
schien een zaak van leven en dood. 

Universele broederschap als een feit in de natuur 
verwijst naar onze fysieke en spirituele eenheid, 
naar onze gedeelde oorsprong en gedeelde identi-
teit, in het atman of universele Zelf dat alle materie 
en natuur doordringt, als de bron van ons leven en 
het uiteindelijke doel van ons streven. Ik ben lid van 
het menselijk ras, niet het joodse ras of het Ethiopi-
sche ras. Dit is de ultieme redenering over de broe-
derschap der mensheid: ieder lid van de soort homo 
sapiens is uit hetzelfde hout gesneden. Zoals HPB het 
in De Sleutel tot de Theosofie op bladzijde 39 formu-
leerde: Alle mensen hebben geestelijk en stoffelijk de-
zelfde oorsprong, wat de grondleer van theosofie is. 
Daar de mensheid van één en dezelfde essentie is en 
die essentie één is - oneindig, ongeschapen en eeuwig, 
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of wij die God of natuur noemen - kan niets een volk of 
een mens treffen zonder alle andere volkeren en alle 
andere mensen te raken. Dat is even zeker en even 
vanzelfsprekend als dat een steen die in een vijver 
wordt geworpen, vroeg of laat elke afzonderlijke wa-
terdruppel erin in beweging zal brengen. 

Deel IV 

Mijn advies aan de TS zou dus zijn (niet dat iemand 
mij daarom gevraagd heeft) dat het beste dat zij kan 
doen is zich actief te gaan bezighouden met precies 
dezelfde dingen als waar de stichters en HPB zich al 
die jaren geleden mee bezighielden. Die zaken zijn 
namelijk tegenwoordig even relevant als ze toen wa-
ren, zo niet nog belangrijker. Er is wel eens over De 
Geheime Leer gezegd dat het was geschreven voor de 
toekomst. Wel, de toekomst is het heden, dus laten 
wij de toekomst omhelzen door de originele lerin-
gen te implementeren op een wijze die toepasbaar is 
in onze tijd. 

Blijft staande hoe we het als theosofen gaan aanpak-
ken om zo goed mogelijk onze doelen te bereiken en 
hoe we de TS hierbij kunnen bijstaan. ‘Handelen 
zonder gehechtheid’, het thema van deze conventie, 
is een voor de hand liggende en waardige keuze. Het 
vat met deze drie woorden de ideale benadering sa-
men en leek te werken voor Heer Krishna, dus waar-
om niet voor ons? Nu, er lijken wel twee noodzake-
lijke voorwaarden te zijn voordat deze formule 
werkt: e e n is dat wij ons werkelijk moeten focussen 
op handelen zonder gehechtheid en dit niet slechts 
theoretisch moeten benaderen. Ten tweede is het 
no g belangrijker dat wij ons bewust worden van 
hoever wij verwijderd zijn van het bereiken daar-
van. Zonder dat aan deze twee voorwaarden vol-
daan is, houden wij onszelf misschien alleen maar 
voor de gek. 

Na hier zorgvuldig over nagedacht te hebben, vind ik 
momenteel dat het ideaal van handelen zonder ge-
hechtheid iets is als de onbereikbare poolster waar-
mee ons handelen in lijn gebracht zou kunnen wor-
den als wij willen dat het recht en waar handelen is. 
Wij bereiken de poolster misschien niet, maar wij 
kunnen deze gidslamp steeds gebruiken bij het op-
bouwen van een heilzaam en gelukkig leven. Mis-
schien zouden wij, als we eerlijk zijn, een stapje ver-
der kunnen gaan en ontdekken dat handelen zonder 
gehechtheid een hoogstaand ideaal is dat bij de 
meesten van ons niet alleen nog verre van verwer-
kelijkt is, maar eigenlijk door slechts zeer weinigen 
actief gewenst wordt. Als dat inderdaad het geval is, 
dan hebben wij misschien een iets ander, en realisti-
scher model nodig, bijvoorbeeld handeling die ge-
hechtheid voor ogen houdt. Het gaat dan om han-
delen in het volle besef van hoe gehecht en hoe be-
vooroordeeld mensen nu eenmaal zijn, iets wat niet 
te vermijden lijkt. Als wij ons immers bewust zijn 

van iets, dan kunnen we het compenseren (want wat 
wij niet zien, dat lopen we omver). 

Daartoe ben ik van plan een programma te ontwikke-
len naar het voorbeeld van de AA (Anonieme Alcoho-
listen). Het heet AE: Anonieme Ego’s. Het is een pro-
gramma in twaalf stappen voor hen die daartoe be-
reid zijn en toe willen geven dat zij onherroepelijk 
gehecht zijn aan het ego, en machteloos daartegen. 
Het is een programma voor hen die zich bewust zijn 
van het feit dat van tijd tot tijd, en volkomen onver-
wachts, hun beste intenties en hun heiligste doelen 
overweldigd, ondermijnd en onder de voet gelopen 
worden door hun ego. Ik geloof dus oprecht dat dit 
het geval is bij ieder van ons! Er bestaan program-
ma’s in twaalf stappen bij Anonieme Verslaafden, 
Anonieme Veeleters en Anonieme Schuldenaren, dus 
waarom niet voor Anonieme Ego’s? De eerste twee 
stappen van de twaalf gaan over  

1. Toegeven dat men zijn verslaving of dwang niet 
kan beheersen en  
2. erkennen dat er een hogere macht is die kracht 
kan bieden.  

Misschien denkt u nu dat ik grappig probeer te doen 
door deze stappen toe te passen op samenwerken 
binnen de TS, maar er nader over nadenkend vindt u 
misschien dat er toch wel iets in zit. 

De eerste aandrang van het ego is zichzelf voorop te 
stellen, slinks of openlijk. Het ego heeft de zeer sterke 
neiging om zich niet bewust te zijn van zijn aard, of 
zelfs van zijn bestaan, zodat handelingen die vanuit 
het ego komen soms zelfloos of objectief kunnen lij-
ken. Onze gedachten neigen ertoe zich pronkend 
voor te doen als de waarheid over de realiteit, terwijl 
zij in feite niets anders zijn dan de weergave van een 
vooroordeel. Dat is een wetenschappelijk feit, geba-
seerd op de manier waarop het brein de immense 
hoeveelheid zintuiglijke gegevens categoriseert die 
het voortdurend op ieder wakend moment binnen-
krijgt. Om die oneindige hoeveelheid het hoofd te 
bieden categoriseert het brein alles binnen bepaalde 
beproefde, evolutionair nuttige begrenzingen. Het 
gevolg daarvan is dat elke gedachte die wij hebben 
een min of meer geconditioneerde reflex is. 

Maar: niet alles is verloren, er is nog hoop. Net als in 
het geval van een verslaafde binnen de AA, machte-
loos tegenover zijn of haar 
dwangneigingen, is er ook een 
hogere macht in de AE, oftewel 
de Anonieme Ego’s. De hogere 
macht die ons ter beschikking 
staat is aandacht, bewustzijn 
en liefde. Dat is de grotere 
macht die ons kracht kan geven 
om het probleem van het ego te 
overwinnen. N. Sri Ram gaf 
eens een voordracht waarin hij 
deze drie schijnbaar verschil-
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lende eigenschappen behandelde als een continuu m, 
en dat zijn ze ook inderdaad. Nauwkeurig onderzoek 
laat zien dat aandacht, bewustzijn en liefde in on-
merkbare gradaties in elkaar overgaan, en ieder 
mens bezit dezelfde miraculeuze krachten. 

De kwantumfysicus en filosoof David Bohm verge-
leek de kracht van aandacht eens met die van een 
laserstraal, die zijn kracht ontleent aan het feit dat 
alle lichtstralen in de laser met elkaar in fase, of op 
e e n lijn staan. Wanneer wij aandacht geven, en dat is 
iets anders dan concentratie, worden al onze krach-
ten moeiteloos gefocust. Die focus heeft enorme 
kracht. De schoonheid van aandacht is dat men er 
geen diploma voor hoeft te halen, men hoeft het niet 
te leren. Iedereen heeft het ervaren in ogenblikken 
van natuurlijke interesse of affectie, en het kan door 
iedereen worden aangewend wanneer dat maar no-
dig is. 

Aandacht, bewustzijn en liefde zijn drie fasen van 
de hogere macht waartoe wij ons kunnen wenden in 
onze pogingen om onszelf te bevrijden van het ego, 
bij onze pogingen om harmonieus samen te werken. 
Zij vormen het voornaamste tegengif voor de pro-
blemen die inherent zijn aan het denken. Als aanvul-
ling daarop hebben wij bij het samenwerken in 

groepen en commissies van de TS voor het grotere 
doel nog iets anders ter beschikking dat kan dienen 
als een hogere macht. In de allereerste plaats is dat 
onze gemeenschappelijke heilige doelstelling van 
universele broederschap. Als wij dat scherp voor 
ogen houden bij onze activiteiten, naast het feit dat 
wij een gedeelde achtergrond, een gedeelde lotsbe-
stemming en een gedeelde identiteit hebben, dan zal 
het samen werken aan dit doel waarschijnlijk recht-
streeks en waarachtig zijn, en als gevolg daarvan 
enorm effectief. 

Deel V 

Als u mij, bij het afsluiten van deze inleiding een zui-
ver persoonlijke observatie wilt toestaan, dan wil ik 
er graag op wijzen dat wat de TS nu bovenal nodig 
heeft, een enorme hoeveelheid goede wil is van ieder 
van ons. Het gaat om de inspanning om bruggen te 
slaan van monumentale naoorlogse Marshallplan-
achtige dimensies. Waar de TS behoefte aan heeft is 
dat ieder van haar toegewijde leden en functionaris-
sen bij zichzelf naar binnen kijkt en handelt volgens 
het hoogste wat zij daar aantreft. Het gaat niet om 
het hoogste idee, maar om de hoogste staat, waar-
schijnlijk iets in die geest van aandacht, bewustzijn 
en liefde. 

Onze vereniging heeft in haar bestaan heel veel uit-
dagingen gekend, en tot nu toe heeft zij ze allemaal 
overleefd. Of zij wel of niet de huidige turbulentie zal 
overleven zou wel eens van ons af kunnen hangen, 
want ik denk inderdaad dat het redelijk is om te zeg-
gen dat het probleem niet in de sterren of het ge-
sternte van de TS ligt, maar in onszelf… 

 

Uit: The Theosophist van juli 2009 

Vertaling: A.M. Iken Theosofia september 2018 
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Loge Witte Lotus & Loge Antwerpen 

 

Voordracht 21 november 2021 om 11u. 

Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen 

De Liefdekracht in ons 

De theosofische beweging staat o.a. bekend om haar bijzondere aandacht en zorg voor het verbinden van 
Oosterse en Westerse wijsheidsstelsels. Dit streven heeft vooral als doel te komen tot de Ene Wijsheid, die 
aan alle stelsels ten grondslag ligt. In tegenstelling tot wat vele cursussen, schema’s en boeken zouden kun-
nen doen vermoeden, hoeven we voor die Ene Wijsheid niet gek ver te zoeken. De Boodschap die er echt toe 

doet, de oneindige Bron, is er een van alle tijden, van alle plaatsen en van alle mensen van goede wil. En ook 
in de huidige tijd, is die nog even bereikbaar, als ze altijd al is geweest. Tijdens deze korte, meditatieve voor-
stelling, worden een aantal elementen aangereikt om die Bron te bereiken. 

Iedereen van harte welkom! 

Zoom link in bijlage 
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Belgische Theosofische Vereniging vzw 
 

Herdenking Oprichting Theosophical Society  

 

Net als elk jaar wordt even stilgestaan bij de Oprichting van de Theosophical Society te New York. Na 

enkele maanden van voorbereiding vond de openingsrede door Kolonel Henry Steel Olcott plaats op 

17 november 1875. Het begin van een vereniging die ook nu nog steeds de  Wijsheid of Theosofie 

verspreidt in de wereld. 

Tijdens deze bijeenkomst blikken we ook even terug op de oprich-

ting van de Belgische Sectie van de Theosophical Society.   

In 1911 telde Belgie  reeds meerdere loges. In het meinummer van 

het toenmalige maandblad La Revue Théosophique Belge vinden we 

dat het tijdelijk opgerichte Comite , bestaande uit de voorzitters van 

de negen loges, een aanvraag tot het bekomen van een Sectie Charter 

had verzonden aan Annie Besant, de toenmalige Internationale Pre-

sidente. De oprichting van een Belgische Sectie bleek mogelijk toen 

tijdens de bijeenkomst van het Comite  op 23 april 2011 aan alle 

voorwaarden was voldaan. Het charter van de Belgische Sectie is ge-

dateerd op 7 juni 1911, waardoor de Belgische Theosofische Vereni-

ging vzw dit jaar dus 110 jaar jong is. Zeker voldoende redenen om ook hier enige aandacht aan te 

schenken. 

Graag nodigen we dan ook alle leden en sympathisanten uit om deel te nemen aan deze herdenkings-

dag, die dit jaar door op  

Zaterdag 13 november om 15.00 uur 

Geuzenplein 8 te 1000 Brussel 

Omwille van beperkte plaatsen vragen we vriendelijk uw aanwezigheid te melden per mail aan: 

info@ts-belgium.be of via GSM +32 486 631 997 en/of +32 476 879 968. 

Wie zich om een of andere reden niet kan verplaatsen, kan deze herdenking ook volgen via Zoom: 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/82867064386  
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Belgische Theosofische Orde van Dienst 

Annie Besant Dieren Dispensarium 

 

 

 

 

 

 

Toen eind juli 2021 een filmpje verscheen over de officie le virtuele opening door Tim Boyd van een 
uitbreiding van het Annie Besant Dieren Dispensarium in Adyar, leek het wel interessant om even 
te kijken naar wat onze broeders en zusters zoal doen voor het welzijn van dieren. https://youtu.be/
Q3pWObzui3g 

Een beetje zoekwerk brengt ons bij een Facebookpagina waarop ontzettend veel foto’s en filmpjes 
worden gepost van dieren die er verzorgd worden.  Meer dan de moeite waard om even een kijkje te 
gaan nemen. https://www.facebook.com/besantmemorialanimaldispensary 

Zelfs in deze moeilijke coronatijd wordt er gewerkt voor het welzijn van de dieren.  

Het is een gekend fenomeen dat voor dieren die op straat leven elke dag een strijd is om te overle-
ven. In hun zoektocht naar voedsel scharrelen ze in vuilnisbakken en bedelen ze bij eettentjes langs 
de weg. Maar in deze moeilijk coronatijd heeft een lockdown invloed op iedereen, ook op dieren. Tij-
dens een lockdown komt alles tot stilstand. Honger en dorst richten een ravage aan onder de stads-
dieren.  

In 2020, tijdens de lockdown deelde het centrum meer dan 800 kg hondenvoer en 200 kg kattenvoer 
uit aan buurtverzorgers, die het voedsel verspreidden onder de straatbewoners in de stad, wat een 
enorme impact had op de straatdieren.  

Ook dit jaar startte het centrum, in samenwerking met @crowdwave, een initiatief op tot het inzame-
len van voedsel en financie le middelen om de straatdieren de lockdown te helpen overleven.  

Hoe lang houdt men zich in Adyar al bezig met dierenwelzijnswerk? 

In het begin van de twintigste eeuw behandelden leden gewonde dieren, schurftige honden enz. en 
voerden ze krachtige en succesvolle campagnes om het offeren van dieren in tempels in aangrenzen-
de gebieden te stoppen.  

Toen in 1964 een lid van de Engelse Sectie van de Theosophical Society, mevrouw Dora Crockford, 
een schenking deed voor dierenwelzijn, werd het gebruikt om een verzorgingspost te bouwen in Be-
sant Gardens zodat zieke dieren er konden verzorgd worden.  

In september 2003 werd een goed uitgeruste operatiekamer geo-
pend. Destijds meldde onze voorzitter van TOS International, 
Radha Burnier, die zich sterk inzette voor dierenwelzijn, onder 
meer door een veganistische levensstijl te volgen: “Onlangs zijn 
alle gebouwen in het centrum — apotheek, kennels, enz. —  her-
steld en opnieuw geverfd.  Het moest zo antiseptisch als mogelijk 
gemaakt worden en voorzien worden van een koelkast, een scha-
duwloze operatielamp en andere noodzakelijke apparatuur. De 
zorg omvat niet alleen chirurgie voor gewonde dieren, maar ook 
een anticonceptieprogramma.” 

De senior dierenarts die ook de verantwoordelijke is van de verzorgingspost, zei in 2009 dat het cen-
trum niet enkel honden, katten, vogels (bv. papegaaien, duiven en pluimvee) behandelt maar ook 
grote dieren zoals koeien, buffels, geiten, schapen, paarden en heel af en toe een kameel of olifant. De 
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behandeling van dieren is heel omvangrijk. Het kan gaan om verzorging van pyrexie (koorts), derma-
tologische aandoeningen, wormen, ongevallen, fracturen, ontwrichting, hoornvliesletsel en hema-
toom (blauwe plek) maar ook chirurgische ingrepen worden uitgevoerd voor anticonceptie, hyste-
rectomie (verwijderen van de baarmoeder), tumoren, abcessen, enz.  

Dieren die postoperatieve zorg nodig hebben, blijven in het centrum tot ze fit zijn. Het personeel 
zorgt ook voor puppy's, kittens en oudere dieren die aan de poort van het centrum worden achterge-
laten of zelfs naar binnen worden gegooid. Het is natuurlijk niet eenvoudig om een thuis te vinden 
voor deze beestjes. Er zijn een aantal katten en ongeveer 50 honden op de Adyar-compound die wor-
den gevoed en verzorgd omdat ze hier zijn binnengelopen en geen andere thuis hebben.  

Dieren worden niet enkel verzorgd in het centrum maar ook daarbuiten. In 2009 werd gemeld dat 
een voertuig geschonken werd door de Environmental Society of Madras. Uitgerust met de nodige 
medische apparatuur rijdt men rond, in een straal van 100 km, naar dorpen waar geen veterinaire 
voorzieningen zijn. Alle nodige verzorging en vaccinaties worden verricht. 

Hoeveel dieren op heden al werden behandeld is niet gekend doch men kan aannemen dat dit er vele 
duizenden zijn. 

Een prachtig initiatief waarover weinig wordt gesproken en dat zeker onze waardering verdient. 
Want allen zijn we Ee n en onze ‘jongere’ broeders en zusters verzorgen kan ons enkel ten goede ko-
men. 

Wie begaan is met het welzijn van dieren en graag een schenking doet als steun aan het Annie Besant 
Dieren dispensarium - welke enkel zo kan blijven werken – kan dit doen door overschrijving op de 
rekening van de Belgische Theosofische Vereniging vzw:  

Bpost BE81 0000 1422  2624, met vermelding TOS Annie Besant. Met oprechte dank! 

 

Helmut Vandersmissen 

Vertegenwoordiger TOS 
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Een primeur voor de 

Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 

In een heel ver verleden werden door de Vereniging een aantal Franstalige boekjes uit-

gegeven. Een aantal ervan zijn nog steeds te verkrijgen. 

Wat in Belgie , na heel wat hard werk en broederlijke samenwerking, dan toch is gelukt, 

is de uitgave van een Nederlandstalig boekje, nl.  

Het Wonder van de Geboorte 

Dit bijzondere onderzoeksverslag werd voor het eerst in het Engels ge-

publiceerd in London in 1929 onder de titel: The Miracle of Birth en is 

nu ook verkrijgbaar in het Nederlands. 

In dit werkje van Geoffrey Hodson (1886-1983) wordt een beeld ge-

schetst van wat er in de onzichtbare werelden gebeurt tijdens de zwan-

gerschap en de geboorte, zoals helderziend waargenomen..  

Een aanrader voor iedereen! 

Het is dan ook met trots en met oprechte dank aan dhr Marcel 

Eeckman, die voor de vertaling zorgde, dat we dit boekje voorstel-

len.  

Wie het boekje wil bestellen en/of meer informatie wenst, kan mai-

len naar secretary@ts-belgium.be of kan bellen naar  

GSM +32 486 631 997 (Sabine) en/of +32 476 879 968 (Lieve).  

 

 

 

 

 

Verhef de vrouwen van je ras tot ze allen als koninginnen worden beschouwd;  

en laat aan elk van deze koninginnen ieders man als een koning zijn,  

opdat zij elkaar kunnen eren en elkaars vorstelijkheid kunnen inzien.  

Laat ieder huis, hoe klein ook, een hofhouding worden,  

elke zoon een ridder, elk kind een page. 

Behandel elkaar met ridderlijkheid en eerbetoon  

voor ieders koninklijke afstamming, koninklijke geboorte  

want het koninklijk bloed is in elke mens,  

allen zijn de kinderen van de Koning. 

 

Uit: Geoffrey Hodson: De broederschap van engelen en  mensen (1927) 
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Voor alle informatie over de activiteiten van de  
Belgische Theosofische Vereniging vzw kan 
u terecht op  

GSM 0486 631 997 & 0476 879 968 of via email:  

info@ts-belgium.be  

Voor informatie over de Belgische Theoso-
phical Order of Service kan u terecht op  
GSM +32 476 879 968 of  email:  

tos@ts-belgium.be 

Voor meer informatie omtrent de programma’s 
van Loge Witte Lotus kunt u terecht op GSM  

+32 476 879 968 en +32 486 631 997  
of email: info@logewittelotus.be  

& 

Email: secretary@logewittelotus.be 

Loge Witte Lotus 
Kalender NOVEMBER 2021 
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Loge Witte Lotus 
november 2021 

THEMA-AVONDEN & BIJEENKOMSTEN 

VAN 20u TOT 21.30u 

ZOOM LINKS IN BIJLAGE 

04 & 18/11: Het proces van Zelf-transformatie 

Vanaf het moment dat we geboren wor-
den tot de dag dat we sterven worden 
we allemaal geconfronteerd met proble-
men als zich ongelukkig voelen, angst, 
zorgen, emotionele pijn, ziekte en dui-
zenden andere zaken die een bedreiging 
vormen voor rust, sereniteit, zingeving 
en geluk in het leven.  

In dit boek vinden we beproefde manieren die be-
schikbaar zijn om te leren hoe men om moet gaan 
met al deze problemen. 

 

 25/11: De Siva Sutra 

De S iva Su tra behoort tot de school van 
het Kas mir S aivisme. De filosofie achter 
de S iva-Su tra is gebaseerd op het be-
staan van een Allerhoogste  Werkelijk-
heid die zich manifesteert als het gehele 
universum. 

Elke Monade vormt daarin een afzon-
derlijk centrum van bewustzijn en 

kracht en bezit in zichzelf in potentie le vorm in die 
Realiteit Universeel Bewustzijn en Kracht (S iva en 
S akti). De drie afdelingen in dit boek behandelen de 
ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk 
Bewustzijn (S iva), goddelijke Kracht (S akti) en de 
Monade (An u). 

 

Zoom links in bijlage 

 

  

 

 

 

Loge Witte Lotus, in samenwerking 
met Loge Antwerpen 

Voordracht 

Zondag 21 november om 11u. 

De Liefdekracht in ons 

Zie pagina 6 

Zoom link in bijlage 

 

Alle activiteiten gaan door in de lokalen: 
Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen. 

 
Aan alle voorzorgsmaatregelen ivm Covid-19 
wordt voldaan. 
Meer informatie is te bekomen via mail: 

secretary@logewittelotus.be of via  
GSM 0476 879 968. 

 

Theosofische Orde van Dienst 

Donderdag 25/11 om 21u: 

Genezingsmeditatie 

(enkel voor leden) 

Zoom link in bijlage 
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Loge Witte Lotus 
Zoom links 

November 2021 
 

De activiteiten gaan door in de lokalen: Milisstraat 22 te 2018 Antwerpen en kunnen ook via Zoom 

Meetings gevolgd worden. 

Alle voorzorgsmaatregelen ivm Covid-19 worden in acht genomen. 

 
Donderdag 4/11 om 20u.: Het proces van Zelf-transformatie 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89050323387  

 
Donderdag 11/11: geen bijeenkomst - Wapenstilstand 
 
Donderdag 18/11 om 20u.: Het proces van Zelf-transformatie 
Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85843613446  

 
Donderdag 25/11 om 20u.: Het Wonder van de Geboorte 
Dit bijzondere onderzoeksverslag werd voor het eerst in het Engels gepubliceerd in London in 1929 
onder de titel: The Miracle of Birth en is nu ook verkrijgbaar in het Nederlands. 
In dit werkje van Geoffrey Hodson (1886-1983) wordt een beeld geschetst van wat er in de onzicht-
bare werelden gebeurt tijdens de zwangerschap en de geboorte, zoals helderziend waargenomen. 
Iedereen van harte welkom!  

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/86086313319  
 
 
 
Zondag 21/11 om 11u.: Voordracht, in samenwerking met Loge Antwerpen 

De Liefdekracht in ons 
De theosofische beweging staat o.a. bekend om haar bijzondere aan-
dacht en zorg voor het verbinden van Oosterse en Westerse wijsheids-
stelsels. Dit streven heeft vooral als doel te komen tot de Ene Wijsheid, 
die aan alle stelsels ten grondslag ligt. In tegenstelling tot wat vele cur-

sussen, schema’s en boeken zouden kunnen doen vermoeden, hoeven we voor die Ene 
Wijsheid niet gek ver te zoeken. De Boodschap die er echt toe doet, de oneindige Bron, 
is er een van alle tijden, van alle plaatsen en van alle mensen van goede wil. En ook in de huidige tijd, 
is die nog even bereikbaar, als ze altijd al is geweest. Tijdens deze korte, meditatieve voorstelling, 
worden een aantal elementen aangereikt om die Bron te bereiken.  
Iedereen van harte welkom! 

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/89709567558  
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