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Loge Open Paradigma
Nieuwsbrief 22: maart – april 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 maart - april 2022
Leven na de dood en Reïncarnatie volgens de Theosofie en andere
stromingen (Christian Vandekerkhove)
Zondag 13 maart van 11u tot 13u
Locatie: Loge Open Paradigma, Milisstraat 22, 2018 Antwerpen

Ieder wordt in zijn leven met de dood geconfronteerd.
Het overlijden van familieleden of ook huisdieren laat ons even stilstaan
bij de dood en wat eventueel daarna komt.
De meningen hierover zijn heel verschillend en vaak ronduit tegenstrijdig.
Sommigen zijn overtuigd dat de dood gewoon het einde is,
terwijl anderen even overtuigd zijn dat dit slechts het begin is van iets anders.
Velen zeggen dat ze het niet weten of zelfs dat je het gewoon niet kunt weten,
want niemand is toch ooit teruggekomen?...
Vandaag staan we even stil bij een aantal visies over de dood en daarna.
Wat zegt de Theosofie, het Spiritisme, de Wetenschap, de Parapsychologie, enz.?
Zijn er zekerheden of zelfs maar aanwijzingen van iets na de
dood?
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10 april: geen voordracht wegens Palmzondag

Thema-avonden maart – april 2022
Dinsdag van 19u45 tot 21u45 o.l.v. Christian Vandekerkhove en Lieve Vissers

8

maart

2022

Marcus Aurelius of Ethiek in
het Dagelijks Leven

Christian
Vandekerkhove

22

maart

2022

Aryel Sanat: het innerlijke
leven van Krishnamurti

Christian
Vandekerkhove

12

april

2022

Marcus Aurelius of Ethiek in
het Dagelijks Leven

Christian
Vandekerkhove

26

april

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.
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Marcus Aurelius of Ethiek in het Dagelijks Leven

Wat heeft een Romeinse keizer uit de 2de
eeuw ons nu nog te bieden?
De ideeën van Marcus Aurelius, gebaseerd
op de Stoïcijnse leer, zijn tijdloos.
Wat ook je levensbeschouwing is,
hij biedt je een gouden handleiding om
“juist” en “evenwichtig” te leven,
wat er ook moge gebeuren.

Aryel Sanat: Het innerlijke leven van Krishnamurti

In deze groep lezen en bespreken
we het boek van Professor Aryel
Sanat over het Innerlijke Leven
van Krishnamurti.
In tegenstelling tot wat vaak
wordt gezegd, is Krishnamurti
steeds trouw gebleven aan
zijn spirituele ervaringen.
Ook het bestaan van de Meesters
heeft hij nooit ontkend.

Aryel Sanat
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Extra muros activiteit: Latente vermogens in de mens - 2 april 2022
Voordracht in ITC Naarden

Spreker: Christian Vandekerkhove
Onderwerp: Het wonder van de geboorte
naar Geoffrey Hodson
Wanneer: 2 april 2022
Waar: Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR
Naarden
Voor verdere info: Internationaal
Theosofisch Centrum Naarden:
https://www.itcnaarden.org/event/hetleven-na-de-dood/
Op bovenstaande link kan u het
inschrijfformulier downloaden.
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Frans Wittemans, of de geschiedenis van de geschiedschrijver der
Rozenkruisers
Deel 2: Wittemans, hoogtepunten
uit zijn leven en werk
Frans Wittemans als Martinist
Wittemans heeft zowel Dr. Gérard
Encausse (Papus) gekend als diens
zoon, Dr. Philippe Encausse,
beiden in hun resp. tijd hoofd van
de Martinistenorde.
Met Chaboseau had hij een relatie
per brief.
Voor zover mij bekend, deed
Wittemans zijn eerste stappen
op het esoterische pad via het
occultisme van Papus.
Hij had immers de voordracht van
Papus over gelaatkunde bijgewoond
in de “Cercle Artistique” in
Antwerpen in 1892.
Hij vertelt dat deze voordracht veel
indruk op hem heeft gemaakt.
Ze heeft mede zijn oriëntatie naar
het spirituele en het paranormale
bepaald.

De Franse occultist Papus,
pseudoniem voor Dr. Gérard
Encausse, had in Frankrijk
verschillende bewegingen gesticht,
waaronder de Martinistenorde voor
het spirituele werk en een soort
esoterische universiteit, de Groupe
Indépendant des Hautes Etudes
Esotériques (vert. Onafhankelijke
groep voor de hogere esoterische
studies) in Parijs.
Deze studievereniging had ook
een afdeling in België.
Nadat de verantwoordelijke,
die we uit de tijdschriften van die tijd
kennen onder zijn pseudoniem
Vurgey, ontslag had genomen,
werd door zijn opvolger, Ridder de
Selliers de Moranville, in 1893 aan
Ridder Le Clément de Saint-Marcq
opdracht gegeven een Antwerpse tak
op te richten.
Naast de reeds bestaande takken
KUMRIS en POLLUX in Brussel
en Luik, was er nu de Antwerpse
VISCUM.
Viscum is de Latijnse naam voor
maretak, het symbool van
het eeuwig leven bij de Druïden.
Vanaf 1895 werd Wittemans lid van
Viscum.

*

*
*

Dr.Gérard Encausse (Papus)
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Deze groep kwam om de veertien
dagen samen voor gezamenlijke
studie en lezingen.
Wittemans werd al spoedig tot
secretaris benoemd.
Hier hield hij een van zijn eerste,
zoniet zijn allereerste publieke
voordracht over een esoterisch
onderwerp. Het ging over juffrouw
Couesdon, een ophefmakende
helderziende uit Parijs.
Het rapport over het werkingsjaar
1895-96 beslaat 60 pagina’s met
verslagen over de activiteiten van
de groep. Naast een receptie ter ere
van de esoterische auteur Jules Bois,
wordt voornamelijk het onderzoek
besproken van hun doorlopende
studiegroep over transcendente
psychologie.
Viscum kreeg in haar schoot
uiteindelijk een Martinistenloge,
die dezelfde naam droeg.

Het Viscumavontuur van Wittemans
zou echter niet lang duren.
Een dame had aan zijn vader verteld
dat hij zich met spiritisme bezighield
en dat hij dus verloren was.
Zijn vader beval hem formeel deze
groep te verlaten. Hij gehoorzaamde.
We zitten nu in 1897.
In stilte studeerde hij echter verder
wat hij bij Viscum was begonnen:
de Franse occulte traditie en
de kabbala.
Hij zou Papus steeds als zijn
meerdere in het occultisme blijven
beschouwen.
Anderzijds acht hij de moderne
Rozenkruisers- en theosofische
werken hoger, of beter gezegd,
van hoger niveau dan werken
van Papus.
Hij vergelijkt hiervoor Papus’ Traité
élémentaire de science occulte met
De Oude Wijsheid van Annie Besant,
de Grondbeginselen der Theosofie
van Jinarajadasa en de Cosmologie
der Rozenkruisers van Max Heindel.
Hoewel actief in de Theosofische
Vereniging (zie infra) bleef
Wittemans het Martinisme trouw.
Intiem bevriend met het echtpaar
Emile Ehlers, Soeverein
Afgevaardigde voor
de Martinistenorde voor België,
werd hij door Ehlers mondeling
benoemd als zijn opvolger.

Jules Bois

Ehlers overleed op 67-jarige leeftijd
in de kerstnacht 1953 en de Orde
in Parijs benoemde Gustave Lambert
Brahy, een gemeenschappelijke
vriend, als officiële opvolger.
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Wittemans kende zijn wereld en
maakte hier geen bezwaar tegen.
Integendeel stuurde hij Gustave
Lambert Brahy felicitaties voor zijn
benoeming en ging er mee in dialoog
voor verdere projecten.

In een brief aan Philippe Encausse3
getuigt Wittemans uiteindelijk aan
Dr. Philippe Encausse zijn trouw aan
het Martinisme met volgende
bewoordingen: “Ik beëindig (deze
brief) met de verzekering van al mijn
trouw aan onze Orde, het eerste
occulte genootschap waarin ik werd
ingewijd.”
Frans Wittemans als Theosoof

Gustave Lambert Brahy

Op dat moment waren er nog
slechts een twintigtal leden van
de Martinistenorde in België en
Wittemans probeerde hier samen
met Brahy nieuw leven in te blazen.
Brahy zou hiertoe naar buiten toe
werken en Wittemans zou zijn (hoge)
bescherming geven.
In 1954 woonde Wittemans een
bijeenkomst bij van de Martinisten
in Londen, waar hij zelf
een voordracht gaf over het ontstaan
en de geschiedenis van
de Martinistenorde.
Hiervoor heeft hij zich voornamelijk
gebaseerd op het boek dat Philippe
Encausse over zijn vader had
geschreven1.
Voor Emile Ehlers schreef hij een
overlijdensbericht in L’Initiation2.

In de 19de eeuw kwamen
de Antwerpse theosofen samen in
Nederland in de Dutch-Belgian
Section van de Theosofische
Vereniging. In 1899 werd een eerste
Loge in Antwerpen opgericht,
de Antwerp Lodge, die nog steeds
actief is. De leden van het eerste uur
kwamen vooral uit het kunstmilieu.
In 1910 werd een tweede Antwerpse
Loge opgericht, de Branche
Persévérance (Tak Volharding),
waarvan de meeste leden Engelstalig
waren. De stichtend voorzitter,
Frans Van Halle, was kunstschilder.
Medelid Alphonse Strijmans, was
beeldhouwer en astroloog.
Enkele jaren later werd de voorzitter
overgeplaatst naar Congo en
verzocht hij Wittemans de leiding
over te nemen. Deze zou zich
gedurende een halve eeuw van deze
taak kwijten tot zijn dood in 1963.
Deze theosofische tak was bedoeld
voor alle geïnteresseerden in
Antwerpen die geen Nederlands
spraken, maar in praktijk was
de voertaal meestal Nederlands en
Frans. Deze tak zou blijven bestaan
tot zijn dood in 1963.
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Persévérance draaide bijna
uitsluitend rond de persoon van
Wittemans, omwille van zijn sterke
en charismatische persoonlijkheid,
zijn leiderschap en niet te vergeten
zijn zeer uitgebreid, internationaal
netwerk. Hij had zich een vaste kring
aan getrouwen rond zijn persoon
weten te scharen, die hem overal
volgden. Op zich is dit al een grote
prestatie, als we bedenken dat het
grootste gedeelte van het bestaan
van deze tak drie theosofische loges
van de TV naast elkaar in Antwerpen
actief weren.
Deze loges onderhielden overigens
een vriendschappelijk contact.
Getuige hiervan, is het feit dat rond
Nieuwjaar 1912 ter vervanging van
de lokalen in de Vinkenstraat en
de Provinciestraat, het nieuwe lokaal
werd ingehuldigd op de Antwerpse
Groenplaats, door Armand Maclot
en Frans Wittemans tezamen.

We weten dat Maclot aan het hoofd
stond van de andere twee loges,
zodat ze uiteindelijk alledrie officieel
waren vertegenwoordigd.
Het is niet bekend of de loge
Persévérance tijdens de Eerste
Wereldoorlog actief was, aangezien
Wittemans toen bij de familie van
zijn moeder in Nederland verbleef.
Hier zou hij zijn beroemde werk over
de Rozenkruisers schrijven4.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was
Persévérance echter de enige
Belgische theosofische loge die
met haar bijeenkomsten doorging.
Er werden onder meer
groepsmeditaties voor de vrede
gehouden.
Zoals gezegd, waren er tijdens
het 50 jaar lang bestaan van
Persévérance in Antwerpen 3 loges
van de Theosofische Vereniging
parallel actief, maar geen van
de andere twee had dezelfde
internationale uitstraling als deze.
Dit komt niet enkel door de
bijzondere persoonlijkheid van
Wittemans, maar ook door zijn taak
als bruggenbouwer tussen zo veel,
schijnbaar tegenstrijdige bewegingen.
Zo was hij persoonlijk bevriend met
Annie Besant, Jiddu Krishnamurti,
George Arundale, Alice Bailey en
vele anderen. Besant en Arundale
introduceerden hem in minstens drie
verschillende spirituele bewegingen:
-De Orde van de Ster van het Oosten
-De Gilde van de Mysteriën van God

Armand Maclot
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(die werden opgericht door de
geestelijken Scott, Moncrief en
Pigeott).
In mijn Wikipedia-artikel over dit
onderwerp heb ik Broederschap van
de Mysteriën van God geschreven.
Beide benamingen worden
aangetroffen.
-De Orde van de Tempel van het
Rozenkruis (die opgericht was door
Annie Besant, Mevr. Russak en Mgr.
Wedgwood, toen Voorzittend
Bisschop van de Vrij-Katholieke
Kerk).

Frans Wittemans als
Rozenkruiser
Het is niet bekend wat zijn eerste
stappen zijn geweest in de wereld
van het Rozenkruis.
De Antroposofische beweging van
Rudolf Steiner, die toch een rol heeft
gespeeld in het bekendmaken van
het Rozenkruis in onze streken,
was nog lang niet geboren en
de belangstelling voor dit onderwerp
was gering.

***
Onder het bestuur van Wittemans
werden tal van prominenten van
de verschillende spirituele
bewegingen uit binnen- en
buitenland in de Antwerpse
theosofische kringen binnengehaald
en er ontstond een soort
syncretistische subcultuur rond zijn
persoon.
Ik durf zelfs stellen dat Wittemans
een reeks barrières heeft gesloopt
die bestonden tussen theosofen,
Rozenkruisers, vrijmetselarij,
de vegetarische beweging,
de vrouwenbeweging,
de arbeidersbeweging en
nog vele andere.
Wel weten we dat Wittemans
contacten had met Papus,
die samen met Stanislas de Guaita
aan het hoofd stond van het
Kabbalistische Rozenkruis,
zowel als met Sar Joséphin Péladan,
stichter van het Katholieke
Rozenkruis.
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In de eerste plaats met haar stichter
en eerste Imperator, Harvey Spencer
Lewis (1883-1939).
Het woord rivaliserend gebruik ik niet
lichtzinnig.
Het volstaat te lezen wat Spencer
Lewis, de stichter van AMORC,
over de broederschap van Max
Heindel schrijft in zijn geschiedenis
van de beweging.
Net zoals Wittemans wens ik me
volledig buiten deze polemiek te
houden en ik hoop dat de strijdende
partijen elkaar ooit de hand zullen
reiken.
Joséphin Péladan

Overigens kreeg Péladan tijdens
zijn Belgische lezingentour in België,
meer dan 600 luisteraars,
toen hij Antwerpen aandeed.
Vast staat, dat Wittemans gedurende
zijn verblijf in Nederland tijdens
de Eerste Wereldoorlog zijn bekende
boek schreef over de Geschiedenis
der Rozenkruisers.
Dit boek zou pas in 1919 verschijnen.
Er verschenen al spoedig Franse en
Engelse vertalingen.
Gedurende vele jaren was Wittemans
bevriend met Hélène Van Snick,
leidende figuur in de Rosicrucian
Fellowship in de provincie Antwerpen.
Deze beweging was in 1909 gestart
in de Verenigde Staten door Max
Heindel (pseudoniem voor Carl Louis
von Grasshoff (1865-1919)).
Wittemans had echter ook goede
banden met het rivaliserende AMORC,
gesticht in New York in 1915.

Frans Wittemans was bevriend met
een aantal mensen die een
belangrijke stempel zouden drukken
op het initiatieke landschap van
Europa en de wereld.
Een van hen was de Brusselse
advocaat Jean Mallinger (1904-1982),
initiatiek gekend als Sar Elgim.
Mallinger nu, was bevriend met Emile
Dantine (1884-1969).
Deze erudiet was archivaris van
de stad Hoei, maar was discreet
bevriend met de meeste leiders van
niet-reguliere initiatieke bewegingen
in Europa.
Voor zijn initiatieke publicaties
voegde hij een tweede “n” toe aan
zijn naam, om goed het onderscheid
te maken tussen de profaan Dantine
en de esotericus Dantinne of Sar
Hieronymus.
Het was overigens Dantinne die
de titel Sar van Péladan had
gekregen en hem dan verder onder
zijn vrienden doorgaf.

Loge Open Paradigma – Milisstraat 22 – 2018 Antwerpen

13
Ik herinner er aan dat Péladan
zichzelf tot Sar had gekroond!
Inmiddels is de titel van Sar
gekoppeld aan de vierde graad van
bepaalde orden van Pythagoreërs.
Op 14 augustus 1934 werd in Brussel
tussen de Rozenkruiser Dantinne,
de Pythagoreër Mallinger, Victor
Blanchard (Martinisme en Gnostische
Kerk) en anderen de FUDOSI
opgericht.

Harvey Spencer Lewis

Wat was nu die FUDOSI?

Logo Fudosi

Mallinger vertegenwoordigde
bovendien de Vrijmetselaarsritus van
Memphis-Misraïm en het Belgische
Universitaire Rozenkruis.
Wie in de schaduw is gebleven,
maar een rol zou spelen met
verstrekkende gevolgen,
is Frans Wittemans.
Hij had namelijk Mallinger
geadviseerd Spencer Lewis bij
de FUDOSI te betrekken en op 11
januari 1933 contacteerde Mallinger
Spencer Lewis.

Het is een acroniem dat voluit
betekent: Federatio Universalis
Dirigens Ordines Societatesque
Initiationes of Universele Federatie
van Initiatieke Ordes en
Verenigingen.
De bedoeling was een wederzijdse
erkenning te verkrijgen tussen
een aantal ordes en genootschappen,
of anders gezegd: elkaar als
“de ware” in zijn resp. strekking
te erkennen, met uitsluiting van
de andere.
Dit was voor AMORC een goede zaak,
omdat er inzake Rozenkruisersverenigingen heel wat concurrentie
op de markt was.
Na de Tweede Wereldoorlog waren
er in de wereld meer dan 100
verschillende Rozenkruisersstrekkingen, waarvan velen er
aanspraak op maakten de echte
opvolgers te zijn van de oude
Rozenkruisers.
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Tot op de dag van vandaag beroepen
veel leden van AMORC zich op
de erkenning door de FUDOSI om
te zeggen dat hun Orde het ware
Rozenkruis vertegenwoordigt.
Meestal hebben ze er geen flauw idee
van dat ze deze erkenning aan Frans
Wittemans te danken hebben!
De FUDOSI was overigens niet
de enige federatie van initiatieke
bewegingen.
Reeds in zijn tijd had Papus al
een poging gedaan om iets dergelijks
op te richten, doch zonder al te veel
resultaat.

Enkele jaren na de oprichting van
de FUDOSI ontstond
een tegenbeweging, voornamelijk
door ordes en verenigingen die niet
door de FUDOSI waren erkend.
Zij stichtten de FUDOFSI.
In 1945 werd de FUDOSI door haar
eigen leden ontbonden,
met de uitdrukkelijke beslissing
dat ze nooit meer zou worden
heropgericht.
De FUDOFSI zou iets later worden
gesloopt.
In ons volgend nummer gaan we
verder met de activiteiten en
realisaties van Frans Wittemans.

Christian Vandekerkhove
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Encausse, Dr. Philippe: Sciences occultes, ou 25 années d’occultisme occidental. Papus, sa vie, son œuvre,
Paris, OCIA, 1949.
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L’Initiation, 1954, n°1.
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Brief van Wittemans aan Encausse, dd. 23 mei 1954, met als briefhoofd het logo van de “Conseil Spirituel
Mondial”.
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Wittemans, Mr. Fr.: Geschiedenis van de Orde der Rozekruisers, met een voorwoord van Dr. W.H. Denier van
der Gon, Den Haag, Boucher, 1921.
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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

Cesar Couto
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