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Loge Open Paradigma
Nieuwsbrief 21: januari – februari 2022
_____________________________________________
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
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:
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.
Jaargang 1 – nummer
– maart
2018
Vertrekkende
vanuit1de
wortels
van de Theosofische Vereniging bouwen alle
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
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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 januari - februari 2022
VERBONDEN HOLOGRAFISCH BEWUSTZIJN & U (Stefaan Van Nuffel)
De verticale dimensie die alles over schalen heen doet draaien
Zondag 13 februari van 11u tot 13u
Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Ter overpeinzing als voorbereiding op de voordracht:
Ether als ruimtestructuur: materie, vier krachten en informatie
als één ondeelbare beweging…
Integrale eenheidswetenschap, spirituele, theosofische principes
en abstract lijkende concepten concreet onderbouwd…
Geometrisch in muzikale orde, een wis- en natuurkundig aanschouwelijke
rode draad…
Grote implicaties voor bewustzijn in terugkoppel-netwerk op alle schalen…
Van ik naar wij, in een overgangs- en inkeerfase nu…
Scherp intuïtief groepsbewustzijn, schaaloverstijgend omgevingsbewustzijn…
Grenzen:klein en groot, binnen en buiten, als verbindend ervaren met ruimte
in onderliggende totaaldynamiek…
Zo -als 1 verbonden- 2022 in?
Tot (in)ziens dan…
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Collage bij de voordracht:

Verbonden holografisch bewustzijn & U,
de verticale dimensie, die alles over schalen heen doet draaien…

*
*
*
*
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Thema-avonden januari - februari 2022
Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove en Lieve Vissers

11

januari

2022

Marcus Aurelius of Ethiek
in het Dagelijks Leven

Christian
Vandekerkhove

25

januari

2022

Aryel Sanat: het innerlijke
leven van Krishnamurti

Christian
Vandekerkhove

8

februari

2022

Marcus Aurelius of Ethiek
in het Dagelijks Leven

Christian
Vandekerkhove

22

februari

2022

Aryel Sanat: het innerlijke
leven van Krishnamurti

Christian
Vandekerkhove

De deuren voor de Thema-avonden gaan open om 19u45.
Stipt om 20u starten we met onze studieklas tot 21u15.
Er is gelegenheid om na te mijmeren tot 21u45.

Update Coronaregels
Het dragen van een mondmasker en het respecteren van
veilige afstand zijn nog steeds VERPLICHT.
Wij vragen ook met aandrang om de handen te ontsmetten bij
het binnenkomen van het lokaal en indien mogelijk vooraf een
zelftest te doen.
Heb je het makkelijk koud, breng een trui of dekentje mee,
want we ventileren het lokaal continu.
Meer details:
https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-2212/
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Frans Wittemansjaar 2022
***

Op 22 januari 2022 is het precies 150 jaar geleden dat de grote theosoof
Franciscus Joannes Hermanus Wittemans (1872-1963) het leven zag
aan de Belgiëlei 115 (toen nog Boulevard Léopold) in Antwerpen.
Deze gebeurtenis willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan.
Wittemans was advocaat aan de Antwerpse Balie en van 1920 tot 1925
senator voor de Belgische Werkliedenpartij.
Later stelde hij zich opnieuw kandidaat, deze keer voor de Liberale Partij,
maar werd niet meer verkozen.
Hij was persoonlijk bevriend met Camille Huysmans, Emile Vandervelde,
Papus (Dr. Gérard Encausse), Péladan, Jiddu Krishnamurti, Annie Besant,
Rukmini Devi en een aantal Antwerpse kunstenaars, zoals Armand Maclot,
Willy Houben, Jan Claessens, Frans Joachim, Marcel Mutsaerts, Jef Strymans,
violist Jean (Jan) Douliez, e.a.
Wittemans was actief als Pacifist, Theosoof, Rozenkruiser, Martinist en
Vrijmetselaar.
Hij was de bezieler van de verschillende Spirituele Wereldcongressen
die na de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden, met als doel een betere
en vredevolle wereld te scheppen.
Hier werd ook reeds in 1946 gepleit voor de afschaffing van de doodstraf.
Van de woning aan de Belgiëlei verhuisde hij op jonge leeftijd naar het huis
van zijn familie aan de Haringrodestraat nr. 5, waar hij tot zijn overlijden
in 1963 zou blijven wonen.
Wittemans wordt onder meer herinnerd als auteur van een aantal
dichtbundels, schrijver van talrijke artikels, auteur van een historisch werkje
over Marnix van Sint-Aldegonde (gepubliceerd in het NL en F) en natuurlijk
zijn bekende “Geschiedenis der Rozenkruisers” dat nog steeds als een
klassieker geldt in het Nederlands, Engels en Frans.
Dit jaar zullen we in onze Nieuwsbrief een aantal bijdragen aan hem wijden.
***
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Frans Wittemans, of de geschiedenis van de geschiedschrijver
der Rozenkruisers
Deel 1: Wittemans en zijn
vrienden

Hij durfde wel eens tekenen
met Fra Angelico!
***

Er is me meer dan eens de vraag
gesteld of ik Wittemans persoonlijk
heb gekend, 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, zou ik 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.

Frans Wittemans werd geboren
in Antwerpen, op 22 januari 1872
om 8 u in de ochtend, als zoon
van Franciscus Joannes Emilius
Wittemans en Francina Hermina
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 zowel door zijn
veelzijdigheid, zijn deskundigheid
als door zijn ietwat autoritaire,
maar zeer charismatische
persoonlijkheid in geslaagd
wereldwijd een grote schare vrienden
te verwerven.

De woning van zijn vriend Jan
Claessens, de voorzitter van Loge
Antwerpen, vormde een driehoek
met dat 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 persoon van Frans
Wittemans voor mij een levend beeld
is geworden.
In deze bijdragen zal ik trachten
Wittemans thematisch te benaderen,
eerder dan chronologisch.

***
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Bekende vrienden van Frans
Wittemans
Wittemans trok vaak op met
een groepje intieme vrienden die
tot verschillende 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 schildersdynastie waar Willy
uit geboren was en zijn eigenschap
om boeken uit te delen.
Willy was niet enkel kunstschilder
maar verwoed lezer in een aantal
verschillende talen.
Hij had ook een partner, Goya,
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,
reproductie 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
vooraan, als een echt biblioclast,
de namen en de jaartallen schreef
van de mensen aan wie hij het boek
had uitgeleend.

Willy Houben met kat, geschilderd
door zijn vader Henri Houben
(1858-1931)

Zo kon hij van al zijn vrienden
opvolgen hoe ver ze stonden in hun
spirituele scholing.
Hierdoor kunnen nu ook wij zijn
leerlingen opvolgen.
***
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Aangezien dit gedicht bij mijn weten nooit gepubliceerd werd,
behalve in een artikel van mijn hand, 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;
’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 betoonen,
Zoals gewijde halle u onttrekken hoogste toonen.
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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

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

Ex Libris van Willy Houben
door Rene De Coninck
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Anna (Anneke) Van de Velde,
een trouwe vriendin van Wittemans,
heeft, zonder te veel herkenbare
sporen achter te laten, ontzettend
veel gedaan voor de verspreiding
van de theosofie en aanverwante
bewegingen.
Ze hoorde 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 geïnspireerde dichtbundel
Atoomsprankels, waaruit hieronder enkele citaten:

Atoomsprankels

Thor sloeg zijn hamer door de lucht
zijn kracht nam meteen haar vlucht
bliksems flitsten,
atomen splitsten,
sprankels spatten,
ware schatten.

***
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Licht

O licht breek door de duisternis,
dring in de mens zijn brein,
bestraal al wat nog donker is,
met gouden zonneschijn.
Het licht der wijsheid voedt de geest,
de zon baart het leven;
de oerstof is het licht geweest.
“Het goddelijk wezen”.

***

De Vlinder

Waar vliegt gij reeds heen, o vlinder zo licht,
brengt gij de bloemen het vriendelijk bericht,
van lente en leven, van zon en genot,
O vlinder wacht even vertel mij uw lot.
Ik vlieg tot de bloemen en breng hun ’t bericht,
en kus hun dan minnelijk het lieflijk gezicht,
Ik ben meer een vlinder, met zegt mij ontrouw,
toch nooit had een bloem van mijn kussen berouw.

***
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Niets is het uwe of het mijne

Ontleen aan d’aarde wat ze geeft,
En aan de geest wat hij heeft.
Schenk met milde hand,
Als in broederhand,
Aan hem die van koude beeft;
Hoe en waar ge leeft.

Niets is het uwe of het mijne
Niet het hare of het zijne
Alles is van één en allen.
Of die wet u zal bevallen?
Moest men dit eens goed begrijpen
De nood zou niet zo bitter nijpen.
Vruchten zijn er in overvloed,
Waarom heeft d’ene het slecht en d’andere het goed?

***

Lotusbloem
Gij Lotusbloem, zo blank en rein,
aan Boedha’s bron ontloken,
uw gulden hart in ’t zilveren schrijn,
heeft plots mijn smart gebroken.
***
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Anneke had het boek gelezen
“How to live in 3 centuries”
en ze had me toevertrouwd 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
herinnerd.
Nochtans heeft zij een belangrijke rol
had gehad in het verspreiden
van de esoterische leringen.
In dezelfde periode 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 Anneke een goede apostel.
Ze organiseerde bij haar thuis
op de Antwerpse Linkeroever
de eerste Volle Maanmeditaties voor
de Wereld goede Wil en gaf publieke
lezingen, onder meer in de English
Club, over de Agni Yoga beweging.
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
helemaal 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 Antwerpse
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 excentriek persoon.
Hij was lid van heel wat organisaties,
onder meer de Vrijmetselarij
en het Martinisme, maar werd
uit evenzoveel groepen verwijderd,
na zijn publicatie van het pamflet
L’eucharistie, over de sacrale
spermatofagie.
Hij kende Papus en Wittemans,
maar zou ook internationaal mensen
hebben beïnvloed 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 spiritistische
beweging, het Sincérisme.
Aangezien nog veel leden van deze
familie in leven zijn, is enige discretie
hier wel op zijn plaats.
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Op eigen kosten publiceerde hij
werken voor Wereld Goede Wil.
De laatste keer dat ik Raoul Willems
ontmoette was hij een heel eind in
de negentig en woonde in Brussel
in een seigneurie, waar hij een grote
suite 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.

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 Congo.
Hij leefde een groot stuk van zijn
leven in Edegem en het is me niet
duidelijk wat zijn band was met
de familie Willems en de bekende
schrijfster Marie Gevers uit
het kasteel Missembourg
(Mussenborg) in Edegem,
die verwant was met Emile Gevers,
de pionier van de Antroposofie.
Willems was theosoof en actief
viertalig.
Daarom vroeg zijn vriend Frans
Wittemans hem om samen Alice
Bailey in een rondreis door België
te introduceren en Raoul deed dan
simultaanvertalingen van de lezingen
die Bailey gaf.

Op de vraag hoe het kwam dat hij
veel helderder van geest was dan
veel medebewoners die een
kwarteeuw jonger waren, zei hij:
Dit komt door de theosofie.
Ik mediteer al vele jaren iedere dag
en zo blijft mijn geest helder.
***

Jeanne Verrycken, die leefde
van 1910 tot 2003 was
een gerenommeerd esoterisch
en alternatief boekhandelaar in
Antwerpen.
Dochter van een diamantslijper,
was ze heel jong moeten gaan
werken om het gezin te helpen
en had na een aantal werkjes
in loondienst, onder meer in
een pralinenzaak en als soldeerder
van elektronische componenten voor
Bell Telephone, een tweedehandsboekhandel overgenomen,
die voornamelijk rond Franse
literatuur draaide.
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Terwijl ze werkte had ze intensief
avondschool gevolgd in alle
richtingen die ze maar kon.

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 theosofie precies
was, vormde ze geleidelijk aan haar
winkel om van literatuur naar
esoterie en alternatieve gezondheid.

Op de Volkshogeschool Instituut
Emile Vandervelde kreeg ze les
van filosofie, gegeven door Frans
Wittemans.
Deze maakte gebruik van zijn positie
om in de filosofie een groot stuk
te wijden aan H.P.Blavatsky
en de Theosofie.

In de boekhandel hingen twee
borden met citaten in kalligrafie
in Oost-Indische inkt:

Dit was voor Jeanne Verrycken een
ware revelatie.

Gezondheid is het hoogste aardse goed
*
Daar is uur noch tijd.
Wat nu is, is altijd geweest
en wat komen zal, is er reeds
(uit De Kleine Johannes van Frederik van Eeden)
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De winkelkamer van haar
boekhandel was slechts 3 bij 4
meter groot, maar generaties klanten
werden gevormd en begeleid
in esoterische wetenschappen
en gezond leven.
Haar boekhandel was slechts open
van woensdagmiddag tot zaterdagavond.
Het overige deel van de week leefde
ze in de natuur in een houten huisje
in Halle in de Antwerpse Kempen.
In 1975 kon ik haar opvolgen als
uitbater van die boekhandel en fier
konden we zeggen dat onze
boekhandel niet enkel tot de oudste
10 esoterische boekhandels ter
wereld 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
esoterisch 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 Brussel overgenomen
(na de brand?) en deze 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
Vrijmetselaar (Memphis-Misraïm
en later Groot Oosten).
Hij heeft altijd betracht de kerk
en de Vrijmetselarij dichter
bij elkaar te brengen.
Geïnitieerd in het Martinisme,
werd hij Soeverein Gedelegeerde
van de Martinisten Orde voor België.
Deze Orde werd pas soeverein in
België in 1968! Dus jaren na zijn
overlijden. 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, samen
met de twee dochters van Wittemans.
Elsa tekende heel mooi en maakte
onder meer pentekeningen voor een
gedichtenbundel van Wittemans.

Illustraties van Elsa Van Hagendoren voor
Levenszangen van Wittemans
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Hélène, na haar huwelijk, Hélène Van
Snick, werd het hoofd voor
Antwerpen van de Max Heindel
Rozenkruisers, een taak die ze
jarenlang met toewijding samen met
haar dochter Danièle zou volbrengen.
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 niet meer
vertellen over Wittemans.

Jean Mallinger,
(Sâr Elgim) (1904-1982),
was een Brussels advocaat
aan het Hof van Beroep,
die de wereld zou ingaan als
Pythagorasspecialist.
Zijn vader was classicus en leraar
Grieks aan het Atheneum van Elsene.

Hij stond aan het hoofd van een
van de twee grote Neo-Pythagorese
Orden in België. Hij was eveneens
een hoog geplaatste dignitaris van
de Vrijmetselaarsorde van MemphisMisraïm en van het Universitaire
Rozenkruis.
Hij lag mede aan de wieg van
de FUDOSI, waarvan hij GrootKanselier was.
In de slotplechtigheid van het
Convent te Brussel op 14 augustus
1934, waar de FUDOSI werd
opgericht gaf hij een redevoering
in het Latijn, waarin hij de lof zong
van de verschillende afgevaardigden
die aan het Convent deelnamen
en in het bijzonder aan Spencer
Lewis.
Ook Wittemans gaf hier een laudatio
voor wat Spencer Lewis had
gerealiseerd, waarna Lewis
de Belgische Broeders dankte voor
de ontvangst en voor de erkenning.
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 er iets dieper op in wie
Wittemans eigenlijk was en wat hij
heeft gerealiseerd.
Christian Vandekerkhove
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Het boekje waardoor de St-Marcq heel de spirituele en maçonnieke wereld tegen zich kreeg
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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
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