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Colofon
Tweemaandelijkse nieuwsbrief.

De drie Antwerpse Loges van de
Belgische Theosofische Vereniging:

Loge Open Paradigma, Milisstraat 22,
2018 Antwerpen.

Loge Open Paradigma:

Website: www.openparadigma.org

open.paradigma@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/Loge-OpenParadigma-Theosofische-Vereniging1599627713631244

Loge Witte Lotus:

Verantwoordelijke uitgever: Christian Vandekerkhove
p/a Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen
Loge Open Paradigma is een afdeling van de
Belgische Theosofische Vereniging vzw, Geuzenplein
8, 1000 Brussel. Website: www.ts-belgium.be
Mail: info@ts-belgium.be

loge.witte.lotus@ts-belgium.be
Loge Antwerpen:
loge.antwerpen@ts-belgium.be

Loge Open Paradigma draagt de kenmerken van het open paradigma doorheen al
haar activiteiten.
Onze doelstellingen geven wij vorm in voordrachten, cursussen, studieklassen,
studiegroepen, rondleidingen en vieringen.
Vertrekkende vanuit de wortels van de Theosofische Vereniging bouwen alle
Jaargang 1 – nummer 1 – maart 2018
leden mee aan het verwezenlijken van een open en dynamisch bezielde Loge.
We hopen jullie dan ook hartelijk te mogen verwelkomen gedurende een van
onze aangeboden activiteiten.
Namens de stichters, bezielers en leden van LOP, hartelijk welkom!
Christian, Lieve en Diane

Witte Lotusdag vóór de pandemie
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De drie doelstellingen van de Theosofische Vereniging
1.Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder
onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2.Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerte en
wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die
in de mens latent aanwezig zijn.
De Theosofische Vereniging streeft voor haar leden een volledige vrijheid van denken na.
Instemming met bovenstaande drie doelstellingen is een voorwaarde tot lidmaatschap.

De doelstellingen van Loge Open Paradigma
1. Het onzichtbare zichtbaar te maken!
2. Een studie te maken van een aantal zaken die door de wetenschap worden weerlegd,
terwijl ze ons mensbeeld en onze gezondheid ontzettend veel ten goede zouden kunnen
komen!
3. Controversiële wetenschappers en hun werk - Wetenschappelijke methodes om het
onzichtbare zichtbaar te maken - Paradigmaverruimende theorieën - Nieuwe verklaringen
voor oude feiten - Alles wat de energieën in de mens aanbelangt.

Praktische info LOP
Bijeenkomsten: Milisstraat 22, 2018 Antwerpen
Secretariaat: G. de Pélichylei 22, 2970 ‘s-Gravenwezel
Voor alle informatie: open.paradigma@gmail.com
loge.open.paradigma@ts-belgium.be
Deelname in de kosten activiteiten:
Zondagvoordrachten en werkgroepen: leden: €3, niet leden: €7
Thema-avonden: leden: vrijwillige bijdrage voor sociale en educatieve projecten
van Adyar; niet leden: €3
Bescherming Persoonsgegevens: Alle informatie betreffende de Wet op de Privacy en de persoonsgegevens is te bekomen via
mail:info@ts-belgium.be of per brief, gericht aan de Belgische Theosofische Vereniging vzw, t.a.v. Sabine Van Osta, Geuzenplein 8,
1000 Brussel".

:
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Voordrachten LOP mei - juni 2021

Alle voordrachten
zijn
tot nader order
geschrapt.

*

*
*

Thema-avonden LOP mei - juni 2021

Alle Thema-avonden
zijn
tot nader order
geschrapt.
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Oproep aan onze leden
*
*

*

Gezien de Coronamaatregelen van de overheid, zullen we ook in mei en juni
nog geen fysieke bijeenkomsten kunnen aanbieden.
Graag verwijzen we naar de nationale programma’s van de Belgische
Theosofische Vereniging, alsook naar die van sommige zusterloges die
online-activiteiten voorzien.
Als we de huidige maatregelen mogen geloven, kunnen we op 1 september
opnieuw onze fysieke bijeenkomsten organiseren.
We hebben ondertussen niet stil gezeten. Onze nieuwe website:
www.openparadigma.org zien we als een alternatief dat we jullie wél kunnen
aanbieden, helemaal in lijn met de Theosofische Gedachte.
Op 8 mei publiceerden we dan ook speciaal voor jullie de subpagina
https://www.openparadigma.org/witte-lotusdag.html.
Veel surfplezier!
*

*
*

Het Logebestuur
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Activiteiten LOP – Witte Lotusdag
We hopen dat jullie talrijk hebben deelgenomen aan onze eerste virtuele
Witte Lotusdag.
Voor wie het gemist heeft, geven we hieronder de citaten die we hiertoe gebruikt
hebben.

-Weet dat hetgeen waarvan het hele lichaam doordrongen is onvernietigbaar is.
Niemand is in staat de onvergankelijke ziel te vernietigen.
(Bhagavad Gîtâ)
-Vriend, het is een valse liefde die zich vasthecht aan het geliefde object om hier
egoïstische genoegens uit te putten.
(Het licht van Azië)
-Gij moet ook waar zijn in het spreken, nauwkeurig en zonder overdrijving.
(Aan de Voeten van de Meester)
-Het denken is de machtige verdelger van het Werkelijke.
Laat de discipel de verdelger verdelgen.
(De Stem van de Stilte)
-Kun je dit (bhakti) niet in praktijk brengen, houd je dan bezig met kennis.
Beter dan kennisverwerving echter, is meditatie
en beter dan meditatie, is afzien van de vruchten van alle arbeid,
want door hiervan af te zien, kan men zich gemoedsrust verwerven.
(Bhagavad Gîtâ)
-Toen hief Siddhartha zijn ogen ten hemel vol van goddelijke tranen.
Dan richtte hij ze tot de aarde, vol van hemels mededogen.
Hij keek afwisselend naar de hemel en de aarde, alsof zijn geest in zijn hoge vlucht,
een of ander visioen zocht.
Een ver verloren visioen, maar dat kon worden teruggevonden, gezien en gekend.
(Het Licht van Azië)
-Gij moet nog een ander onderscheid maken.
Leer God in ieder en alles erkennen, het komt er niet op aan, hoe slecht hij
oppervlakkig moge schijnen.
(Aan de Voeten van de Meester)
-De zuivere wateren van het eeuwige leven, zo helder als kristal,
kunnen zich niet vermengen met de modderstroom en de moessonstorm.
(De Stem van de Stilte)
...
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Algemene Leden Vergadering BTV - juni 2021

Reserveer alvast de datum!
De Algemene Ledenvergadering van de Belgische Theosofische
Vereniging gaat door op zaterdag 19 juni om 11u.
Meer details wordt aan de leden gestuurd vanuit het hoofdbestuur.
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Aanbiedingen van onze boekentafel - II
Onze fysieke bijeenkomsten zullen pas in september herstarten.
Geen reden om de studie van de Theosofie links te laten liggen.
Onze Boekentafel heeft nog heel wat boeiende zaken te bieden en wie
geïnteresseerd is, kan ze nu via het Logebestuur bestellen.
Let wel: van de meeste titels is slechts één exemplaar beschikbaar!
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In de Nederlandse taal
1.H.P.Blavatsky:
Isis Ontsluierd leest vrij vlot. De Geheime Leer is eerder een
studieboek. Geselecteerde artikelen vormen een goudmijn aan
informatie en inspiratie!
Isis Ontsluierd

47,50

Isis Ontsluierd (tweedehands exemplaar)

25,00

De Geheime Leer delen 1 en 2 samen

47,50

De Geheime Leer deel 3

22,50

Geselecteede artikelen - deel 1 - 1874-82

29,00

Geselecteede artikelen - deel 2 – 1882-87

29,00

Geselecteede artikelen - deel 3 – 1887-89

29,00

2.G. de Purucker: Deze auteur van onze zustervereniging schrijft
in een toegankelijkere taal over de leringen van de Theosofie
Mens en Evolutie

17,50

Dialogen (2 delen samen)

47,50

Levensvragen

15,00

3.Charles Webster Leadbeater:
De chakra’s (onmisbaar basiswerk)

16,00
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In de Engelse taal
1.Annie Besant:
The Evolution of life and form

5,00

The Wisdom of the Upanishads

5,50

Dharma

6,00

2.Arthur Avalon:
The Serpent Power (klassiek werk over de chakra’s): €19

3.Charles Webster Leadbeater:
Textbook of Theosophy
The Masters and the Path

9,00
16,00
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4.Victoria Lepage:
Shambhala € 18

5.Nilakantha Sri Ram (zeer geïnspireerde boeken van wijsheid van
deze 5de internationale president van de Theosofische Vereniging)

Man, his origins and evolution

5,00

An approach to reality

9,00

Human regeneration

2,00

6.Thurman:
Mother of the Buddhas € 18,50

Ben je Loge
in iets
deze
aanbieding
geïnteresseerd?
Openvan
Paradigma
– Milisstraat
22 – 2018
Antwerpen
Geef dan een seintje aan een bestuurslid.
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Wie waren de Internationale Presidenten van de Theosofische
Vereniging? (Deel 3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Henry Steel Olcott (USA, 1832-1907) president van 1875 tot 1907.
Annie Besant (GB, 1847-1933) president van 1907 tot 1933.
George Arundale (GB, 1878-1945) president van 1934 tot 1945.
Curuppumullage Jinarajadasa (Ceylon, 1875-1953) president van 1946 tot
1953.
Nilakantha Sri Ram (India, 1889-1973) president van 17 februari 1953 tot
1972.
John Coats (Schotland, 1906-1979) president van 1972 tot 1980.
Radha Burnier (India, 1923-2013) president van 1980 tot 2013.
Tim Boyd (USA, 1953-…) president van 2014 tot heden

*

*
*

Radha met Krishnamurti
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De Moderne Theosofische
Vereniging
6.John Coats (1906-1979)

Hij had boeiende contacten met Alice
Bailey, Curuppumullage Jinarajadasa,
George Arundale, Rukmini Devi en
anderen.
In de Theosofische Vereniging had hij
een aantal functies, zoals voorzitter
van de Federatie van Jonge
Theosofen, die hij grondig hervormde
en waarvan hij sedert 1935 de eerste
voorzitter was. In 1936 reisde hij
lang met Arundale en Rukmini Devi
door veel landen van Europa,
met inbegrip van Scandinavië en
de Balkan, waar ze overal
voordrachten gaven.

John Balfour Coats, weleens de
Schotse Reus genoemd, werd
geboren in het kasteel Sudrum in
Schotland op 8 juli 1906.
Als zoon uit “het betere milieu” werd
hij naar het Eton College gestuurd.
Daarna zonden ze hem naar
Frankrijk om zijn Frans vloeiender te
maken, zoals hij uit uitdrukte.
Daarna werd hij in het familiebedrijf
ingeschakeld, eerst in Glasgow en
later in Wenen, waar hij zijn Duits
op punt kon stellen.
Hij werkte een tijd op de beurs.
In 1932 veranderde zijn leven
grondig. Hij had in een Weens café
de Theosofie leren kennen. Hij werd
geheelonthouder, niet-roker en
vegetariër.

In totaal heeft hij – vaak samen met
zijn echtgenote Betsan – jaren in
Adyar geleefd. Waar Betsan Rukmini
hielp voor haar tentoonstellingen,
was John actief bij Arundale in zijn
presidentskantoor.
Tijdens WOII diende hij in het Britse
leger en werd tegelijk verkozen tot
Voorzitter van de Engelse sectie van
de Theosofische Vereniging.
Een taak die hij tot 1946 verder zette.
In de jaren 1959 tot 1968 was hij
voorzitter van de Europese Federatie
van de Theosofische Vereniging.
Hij toerde in vele landen in Noord- en
Zuid-Amerika, Europa en Azië om
overal lezingen te geven.
Een leuke anekdote is zijn verblijf in
Brussel, waar hij rondreed in een
2PK cabrio, waarvan het dak steeds
open moest zijn om zijn hoofd door
te steken onder het rijden.
Hij was te groot voor die kleine
Franse auto!
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Na de dood van Sri Ram werd hij
verkozen tot Internationaal President
van de Theosophical Society.

7.Radha Burnier (1923-2013)

Op aanvraag van Sri Ram had hij
zich lange tijd ingezet voor de
Theosofische Orde van Dienst.
Daarnaast was hij bisschop in de
Vrij-Katholieke Kerk, waar hij gewijd
werd in Huizen (nu Naarden) op 15
augustus 1956, door de Bisschoppen
Hugh Sykes, Adriaan Gerard Vreede,
Otto Emil Viking, Newton Arnold Dahl,
Robert Louis Hégésippe, Alfred Henry,
Milan Reiching, August Willem
Goetmakers en Norbert Lauppert.
Zijn functie aldaar was Hulpbisschop
voor Italië.
Hij bleef Internationaal president van
de Theosofische Vereniging van 1973
tot zijn dood op 26 december 1979,
waardoor zijn ambt officieel duurde
tot 1980.

De Schotse reus, hier op de foto met
ondermeer Isis Resende

*

*
*

Radha Burnier werd geboren op het
domein van Adyar op 15 november
1923 als dochter van Nilakantha Sri
Ram (zie de stamboom van Sri Ram
in ons vorige nummer).
Haar hele leven was gewijd aan de
theosofie en de Theosofische
Vereniging.
Ze kreeg haar opvoeding in
theosofische scholen en werd later
student aan de Kalakshetra Stichting,
de school voor klassieke Indiase dans,
opgericht door haar tante Rukmini
Devi-Arundale. Aan de Benares
Hindu University behaalde ze met
onderscheiding een Master in
Sanskriet.
Deze Sanskrietstudie stelde haar in
staat vertalingen te maken voor de
Adyar Library and Research Centre,
de door Olcott in 1886 opgerichte
bibliotheek.
Haar dansopleiding kwam te pas in
haar voorname rol in de film van
Jean Renoir: The River (Le Fleuve)
(1951).
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Haar palmares als theosofe is
indrukwekkend.
Zo was ze onder meer:
-Stichtster van New Life for India
(1968), beweging voor ware
burgerschap in India
-Voorzitster van de Krishnamurti
Stichting in India
-Voorzitster van de Madras
Theosophical Federation (1959-1963)
-Lid van de General Council van de
Theosophical Society
-Hoofd van het Krotona-instituut in
Ojai, Californië
Affiche van de film ‘La Fleuve’

In deze film speelt ze de rol van
Mélanie. In onderstaande trailer kun
je de jonge Radha aan het werk zien.
https://www.imdb.com/video/vi3446
867737?playlistId=tt0043972&ref_=t
t_pr_ov_vi
Ze had Renoir leren kennen via haar
echtgenoot Raymond Burnier (19121968), een Zwitsers fotograaf die
onder meer de boeken van Alain
Danielou illustreerde en haar als
eerste Indiase actrice introduceerde
in Hollywood.

-Hoofd van het Manor Centre in
Sydney
-Voorzitster van het Internationaal
Theosofisch Centre (ITC) in Naarden
-Voorzitster van de Theosofische
Orde van Dienst
-Voorzitster van de Besant Education
Fellowship
-Voorzitster van de Olcott Education
Society
-Lid van de Vrijmetselaarsobediëntie
Le Droit Humain
-Hoofd van de Oosterse Orde der
Gemengde Vrijmetselarij
-Editor van The Theosophist
Uiteraard was ze ook internationale
President van de Theosofische
Vereniging van 1980 tot haar dood in
2013.

Radha in de film
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8.Tim Boyd (1953)

Een van de belangrijke onderdelen
hiervan is het revaloriseren van de
Adyar-Campus.
Hier stonden bij zijn ambtsbetreding
meer dan 100 gebouwen, waarvan
een groot deel in slechte staat door
de ouderdom, maar ook door
het zware klimaat in Zuid-India.

Tim Breck Boyd werd geboren in
New York City op 22 oktober 1953.
Op zijn 17 jaar ging hij naar de
Brown University in Providence,
Rhode Island. Daarna ging hij naar
de universiteit van Chicago, waar hij
een BA behaalde in Publieke Zaken.
In 1974 werd hij lid van de
Theosophical Society.
Vanaf 1988 werd hij aangesteld als
nationale voordrachtgever van de TS
in Amerika. Gedurende een aantal
jaar werkte hij als vrijwilliger in de
medische sector.
Hij was jarenlang Voorzitter van de
Amerikaanse Sectie van de
Theosophical Society en
Hoofdredacteur van het theosofische
tijdschrift “Quest”.
In 2007 werd hij voorzitter van de
Theosofische Orde van Dienst voor
de Verenigde Staten.
Na de dood van Radha Burnier in
2013 werd hij in 2014 verkozen tot
Internationale President van de
Theosofische Vereniging.
Als President heeft hij van bij
het begin werk gemaakt van
de modernisering van de
Theosofische Vereniging.

Samen met de Nederlandse architect
en theosoof Michiel Haas, werd een
inventaris gemaakt van de gebouwen
van de campus. Het was onmogelijk
om met de beschikbare budgetten
alles te renoveren.
Er moesten beslissingen worden
genomen, soms vanzelfsprekende,
soms ook moeilijkere.
Zo werd beslist een aantal bouwsels
af te breken en andere te renoveren.
Maar ook voor dit laatste moesten
prioriteiten worden gesteld.
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Het Hoofdkwartier, de Blavatsky
Bungalow en de Leadbeater
Chambers kregen alvast voorrang.
Het resultaat mag gezien worden!

Ook werd aandacht besteed aan
de eenentwintigste-eeuwse vereisten
voor de Vereniging, met onder meer
de lezingen en cursussen die
wereldwijd via internet kunnen
worden gevolgd.

Onder zijn bestuur werd op de
Adyarcampus, naast de bestaande
scholen, de Adyar Theosophical
Academy opgericht.

Christian Vandekerkhove

*
*

*

Tim Boyd met de Dalai Lama in 2011

*

*
*
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Bijlage: de Internationale Presidenten (deel 3)
Zeldzame persfoto

4/2/1951 Indiase Actrice huwt Franse archeoloog…
***

Hollywood, Californië… Radha Sri Ram , de eerste filmactrice uit India die
naar Hollywood komt, is hier afgebeeld met Raymond Burnier (35),
een Frans archeoloog en fotograaf, nadat ze vandaag trouwden in een
burgerlijk huwelijk. De 23-jarige actrice was “ontdekt” door haar echtgenoot,
die haar onder de aandacht bracht van een Frans regisseur,
die haar uiteindelijk een sterrenrol gaf in een film.
Foto gemaakt door Conrad Mercurio (F)
(ex-archivo Christian Vandekerkhove)

Loge Open Paradigma – Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

18
Fotogalerij: De Internationale Presidenten (deel 3)

Buste Radha Burnier

Radha

Radha met Arthur Shields in The River
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Radha ontvangt Indira Gandhi en Pupul Jayakar

Radha ontvangt de Dalai Lama
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Mission Statement van de Theosophical Society (Adyar)

To serve humanity by cultivating an ever-deepening understanding and
realisation of the Ageless Wisdom, spiritual Self-transformation, and the
Unity of all Life.”
Missie van de Theosophical Society (Adyar)

Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds
verdiepend inzicht in, en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid,
spirituele zelf-realisatie en de eenheid van alle leven.

*

*
*

Voor alle informatie omtrent de programma’s van Loge Open Paradigma:
open.paradigma@gmail.com

Loge Open Paradigma – Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

