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Voorwoord

Ontzagwekkend zijn ze, die eerste 
beelden van de ruimtetelescoop Ja-
mes Webb van ruimtevaartorganisatie 
NASA. Zeker wanneer je beseft dat 
het licht op die gemaakte foto’s van 
het universum, de ‘diepste beelden 
van het universum ooit’, minstens 14 
miljard jaar oud is. Tevens maakt het 
duidelijk dat, afgezet tegen de leef-
tijd van de mensheid, het licht er dus 
altijd is geweest. Tenminste voor de 
mensheid. Wanneer en hoe het licht 
ontstaan is, blijven vooralsnog open 
vragen.

‘Het licht schijnt in de duisternis en 
de duisternis heeft het niet gegrepen’, 
weten vrijmetselaren. Het is een zin 
uit een tekst van Johannes (1:5), die 
voor hen zeer belangrijk is. En dat 
blijkt ook wel uit het intrigerende 
feit dat, bij het begin van iedere ri-
tuele bijeenkomst van vrijmetselaren, 
deze tekst onderdeel uitmaakt van de 
plechtige openingsceremonie. 

Maar...Wat wil die oeroude spreuk 
nu eigenlijk zeggen? In deze speciale 
uitgave van VM voor niet-vrijmetse-
laren, probeert de redactie een tipje 
van de sluier op te lichten. Zo wor-
den de licht- en bouwsymboliek in de 

vrijmetselarij tegen begrijpelijke ach-
tergronden gezet. Daarnaast geven 21 
vrijmetselaren aan wat zij binnen de 
vrijmetselarij aanhangen, namelijk de 
licht- of de bouwsymboliek. Tevens 
wordt duidelijk gemaakt wat symbo-
len voor rol spelen in de vrijmetselarij. 
Het geheel is weer een uitbundig palet 
van visies, meningen en achtergron-
den.

U hebt dit ledenmagazine van de Orde 
van Vrijmetselaren waarschijnlijk ge-
kregen tijdens een bezoek aan een van 
de vrijmetselaarsloges in Nederland, 
op zaterdag 10 en/of 11 september, de 
‘Dag van de vrijmetselarij’. Of het is u 
toegestuurd of gegeven tijdens een an-
dere gelegenheid. Wilt u meer weten? 
Klop dan nog eens aan; de deur wordt 
altijd geopend!

Ik wens u veel inspiratie en leesplezier 
toe.

Met vriendelijke groet,

Henk W.M. Hendrikx,
hoofdredacteur.
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Leuk om te weten!

Leuk om te weten!

Citaten over het licht...
“De dood is niet het doven van het licht, maar het 

uitblazen van de lamp omdat de dag is aangebroken.”
 

Rabindranath Tagore, Indiaas mysticus,  
dichter en Nobelprijswinnaar literatuur in 1913.

()

“Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze 
grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons 

licht, niet onze schaduw die ons het meest beangstigt.”

Nelson Mandela,  
Zuidafrikaans advocaat en anti-apartheidsstrijder.

()

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht 
is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel 

de liefde is daartoe in staat.”

Martin Luther King, Amerikaans predikant.

()

“Er zijn meer volwassenen bang in het licht dan kinderen 
in het donker.”

Kees van Kooten, Nederlands cabaretier en schrijver.

()

“Probeer, elke keer als je tegen de lamp loopt, een beetje 
licht mee te nemen.”

Harrie Jekkers,  
Nederlands zinger, cabaretier en schrijver.

()

“Maar het is met de mens als met de bomen. Hoe meer hij 
naar de hoogte en naar het licht wil, des te sterker streven 

zijn wortels naar de aarde, nederwaarts in het donkere, 
het diepe - in het boze.”

Friedrich Nietzsche, Duits dichter en filosoof.

()

“Ik zag met het oog van mijn ziel het licht dat nooit 
verandert. Wie de Waarheid kent, kent dat licht, en wie 

het kent, kent de eeuwigheid.”

Augustinus, Romeins filosoof, theoloog en kerkvader.

“Er is geen verandering van duisternis naar licht, van 
stilstand naar beweging, zonder emotie.”

Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater.

()

“De wijze sluit zijn hart af, doet zijn deuren dicht en 
verspreidt licht.”

LaoTse, Chinees filosoof.

()

“Dat licht dat ge daar ziet, brandt in mijn grote hal. 
Wat zendt zo'n kleine kaars zijn stralen ver in 't rond! 
Zo ook de goede daad die in een boze wereld schijnt.”

William Shakespeare,  
Engels toneelschrijver en dichter in de Koopman van Venetië.

()

“Liefde is een woord van licht, geschreven door een hand 
van licht, op een bladzijde van licht.”

Kahlil Gibran,  
Libanees-Amerikaans schrijver en kunstschilder.

()

“De waarheid verblindt, evenals het licht. De leugen 
daarentegen is een fraaie avondschemer die elk voorwerp 

goed doet uitkomen.”

Albert Camus,  
Frans schrijver en Nobelprijswinnaar literatuur in 1956.

()

“Ik ben er geheel van overtuigd dat de ziel onvergankelijk 
is en dat haar werking voortduurt van eeuwigheid tot 

eeuwigheid. Zoals de zon die voor onze aardse ogen 's avonds 
schijnt onder te gaan, maar in werkelijkheid nooit ondergaat 

en onafgebroken voortgaat zijn licht te verspreiden.”

Johannes Wolfgang Goethe, Duits schrijver en dichter.

()

“Het licht schijnt altijd, en het enige wat wij moeten doen, 
is op te passen dat er niets treedt tussen ons en het licht.”

Ralph Waldo Trine, Amerikaans schrijver en filosoof.
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Beschouwing

Uitgangspunt voor dit artikel is ar-
tikel 1 van de Ordegrondwet. Deze 

laat lezen: ‘Een vrijmetselaar is een vrij 
man van goede naam, die is ingewijd in 
een tot de Orde behorende loge, dan wel 
in een loge die werkt onder een door de 
Orde erkende Grootloge. Hij werkt, sa-
men met andere vrijmetselaren, met be-
hulp van symbolen en rituelen aan zijn 
persoonlijke vorming.’

Het symbool
Om een beeld te schetsen van datgene 
dat de vrijmetselaar het ‘werken met 
behulp van symbolen’ noemt, is het pas-
send eerst te spreken over ‘het symbool’. 
Wat is dat nu precies? Wikipedia meldt: 
‘Een symbool of zinnebeeld is een teken 
waarbij geen natuurlijke relatie bestaat 
tussen de representatie van het teken 
en de betekenis die ermee wordt uitge-
drukt. Een symbool is een betekenisdra-
ger; het heeft enerzijds een vorm of re-
presentatie, en anderzijds een betekenis. 
De betekenis van een symbool is con-
ventioneel; zij berust meestal op afspra-
ken die de gebruikers van het symbool 
of (zoals in de taal) de gebruikers van 
het systeem waar het symbool deel van 
uitmaakt ooit hebben gemaakt. De se-
miotiek onderscheidt naast het symbool 
twee andere soorten tekens: de index en 
het icoon.’
Wat in de tekst van Wikipedia in het 
oog springt, is de zeer juiste constate-
ring, dat ‘taal’ een symboolsysteem is. 
Deze vingerwijzing blijkt in het verhaal 
over het gebruik van vrijmetselaarssym-

bolen veel belangrijker dan op het eer-
ste gezicht lijkt. In één van de teksten 
die namens de Orde van Vrijmetselaren 
onder het Grootoosten der Nederlanden 
op het internet zijn geplaatst, komt de 
volgende volzin voor: ‘Symbolen zijn 
hulpmiddelen bij het overbrengen van 
gedachten of gevoelens die vaak moei-
lijk onder woorden zijn te brengen’. En 
iets verder in dezelfde tekst: ‘Waar het 
gesproken of geschreven woord misver-
standen kunnen veroorzaken, schept die 
gemeenschappelijke symbolentaal een-

heid tussen mensen met totaal verschil-
lende maatschappelijke achtergronden, 
opvattingen en karakters’. Met ‘die ge-
meenschappelijke symbolentaal’ wordt 
gedoeld op ‘Voor vrijmetselaren is hun 
symboliek een taal die zij verstaan, waar 
ter wereld zij elkaar ook ontmoeten’. 
Aan de oppervlakte van dit verhaal lijkt 
nu een vreemde beweging te ontstaan. 
Enerzijds de notie dat symbolen hulp-
middelen zijn bij het overbrengen van 
gedachten of gevoelens die vaak moeilijk 
onder woorden te brengen zijn, terwijl 

Werken
met symbolen

Vrijmetselaren werken met symbolen. Wat symbolen zijn lijkt genoegzaam bekend, misleidend genoegzaam. 
Het gebruik van symbolen in de vrijmetselarij roept echter vragen op. Ook al omdat iedere vrijmetselaar 
symbolen een eigen waarde geeft om ze te kunnen gebruiken in zijn persoonlijke groei. 

Tekst: Frans Krap – Fotografie: Frank van Biemen.

Vrijmetselaren werken met symbolen.
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Werken met symbolen

woorden zélf symbolen zijn. Zeker als 
er gezegd wordt dat symboliek een taal 
is waarin vrijmetselaren elkaar kunnen 
verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook 
ontmoeten, dan lijkt die constatering 
juist. Maar zij houdt alleen stand als 
het symboolsysteem van de vrijmet-
selarij, zeg maar het taaleigen van de 
vrijmetselarij, overal ter wereld – ten 
minste in grote lijnen - overeenstemt. 
In dit opzicht wordt hier dus in prin-
cipe gesteld dat elementen (de woorden) 
van de ene (natuurlijke) taal vaak niet 
overeenkomen met die van een andere 
(natuurlijke) taal. En dat is niet verba-
zingwekkend. Immers, het maakt voor 
de betekenis van woorden veel uit of er 
Engels, Nederlands of Hebreeuws ge-
sproken wordt. En een goed opgesteld 
niet-talig symbolensysteem kan daaren-
tegen die beperkingen van plaatsgebon-
den talen overstijgen; zij wordt immers 
naast de symboolsystemen van de na-
tuurlijke talen geplaatst. 

Betekenissen
Er zal dieper in het wezen van het sym-
bool doorgedrongen moeten worden om 

dit begrip helder te krijgen. Hiertoe kan 
de ‘semiotiek’ een belangrijke bijdrage 
leveren. Semiotiek of tekenleer is de stu-
die naar de werking van tekens (waaron-
der dus het symbool). Het gaat daarbij 
om tekens die door de mens worden ont-
worpen, ontwikkeld en gebruikt (antro-
posemiotiek). Andere tekens, zoals die 
door dieren en/of planten worden ge-
bruikt, worden hier buiten behandeling 
gehouden. Omdat semiotiek zich niet 
beperkt tot de studie van de symbolen 
waarmee natuurlijke talen worden weer-
gegeven, staat het als discipline in feite 
dichter bij de geesteswetenschappen en 
de levenswetenschappen dan bij de taal-
filosofie of de taalkunde. Wanneer semi-
otiek over natuurlijke talen gaat, wordt 
wel gesproken van semiologie. Semiotiek 
als zodanig dient te worden onderschei-
den van de semantiek, die zich alleen op 
betekenis richt. 
2 Grote namen die genoemd moeten 
worden wanneer er over semiotiek ge-
sproken wordt zijn Ferdinand de Saus-
sure en Charles Sanders Peirce. De 
Saussure (Zwitsers taalwetenschapper 
die de basis heeft gelegd voor de hui-

dige taalkunde, 1857 – 1913) stelt in 
zijn ‘Cours de linguistique générale – 
Verhandeling van de algemene linguis-
tiek’  als centraal punt het onderscheid 
tussen ‘la parole – het woord’ (bestaat 
uit alle concrete taaluitingen van indivi-
duele sprekers) en ‘la langue – de taal’ 
(een systeem of structuur van talige te-
kens die voor iedereen dezelfde beteke-
nis hebben). Het tekensysteem van taal 
bestaat, zo stelt de Saussure, uit tekens 
die over het algemeen symbolisch en dus 
volkomen arbitrair zijn. Daarnaast in-
troduceerde hij het neologisme ‘langage’ 
om het algemene taalvermogen van de 
mens mee aan te duiden. De concrete 
taaluitingen zijn uiteraard relevant, 
aangezien zij de basis vormen voor het 
abstracte taalsysteem (de ‘langue’). In 
zijn tekenleer wordt het teken gezien als 
een relatie: het is zowel een drager (de 
woordvorm bijvoorbeeld) als een bete-
kende (de woordbetekenis). Die relatie 
is dus diadisch: er zijn 2 aspecten aan 
het teken. 
Ook Peirce (Amerikaans filosoof, lo-
gicus, mathematicus en natuurweten-
schapper, 1839 – 1914) ziet het teken als 

Symbolen zijn altijd individueel te interpreteren.
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een relatie, maar dan als een triadische: 
er zijn 3 aspecten aan, en Peirce noemt 
die ‘representamen, object en interpre-
tant. Het representamen is de drager, 
de vorm van de betekenis. Het object is 
dat waarnaar die drager verwijst. De in-
terpretant is het geheel aan conclusies, 
de interpretatie die we aan het teken 
geven.
Daarnaast maakt Peirce een geheel an-
der onderscheid, dat naar tekensoorten. 
Er zijn indexicale, iconische en symbo-
lische tekens. Deze 3 typen worden elk 
gekenmerkt door een andere relatie tus-
sen het teken en hun object:
-Bij indexicale tekens verwijst het te-
ken naar een object: rook is daarom een 
indexicaal teken, want het wijst erop 
dat er vuur is. In de taal zijn verwijs-
woorden een voorbeeld van indexicale 
tekens: ‘daar’ wijst op een plaats, ‘nu’ 
op een tijdstip.

-Bij de iconische relatie is er fysieke 
overeenkomst tussen teken en object: 
een landkaart lijkt op de weergegeven 
streek, de naam koekoek doet aan de 
roep van die vogel denken, een foto ver-
toont gelijkenis met het gefotografeerde. 
-Bij de symbolische tekens is de relatie 
tussen teken en object een zaak van re-
gels, afspraken of willekeur. De meeste 
woorden behoren tot dit type; het is 
slechts een afspraak dat een vierbenig 
rijdier ‘paard’ genoemd wordt, en niet 
‘praad’.

Vrijmetselaarspraktijk
Beide mannen stellen dus, dat een 
symbool, een symbolisch teken, zijn 
betekenis heeft op basis van regels en 
afspraken. Deze zijn echter principieel 
arbitrair, willekeurig. Vanuit de vrij-
metselaarspraktijk valt hier nog wel iets 
over te melden. Want is dat wel zo? Is 

het wel zo, dat de symbolen die opge-
nomen zijn in het symbolenverhaal dat 
‘vrijmetselarij’ heet, volstrekt arbitrair, 
volledig willekeurig zijn? Met andere 
woorden: zou elke afbeelding of object 
symbool kunnen staan voor, kunnen 
verwijzen naar, elke betekenis? Zou, bij-
voorbeeld, de hamer die de voorzittend 
meester van een loge hanteert en die in 
zekere zin symbool staat voor de macht 
die hij als meester van de loge bekleedt, 
door een half witbrood of een nagel-
tangetje vervangen kunnen worden? In 
principe misschien wel, maar dat zou 
het totaal van de vrijmetselaarsarbeid 
tenminste een vreemd gezicht geven. 
Het zal duidelijk zijn; de gebruikte ob-
jecten en afbeeldingen zijn in de loop 
van de geschiedenis met zorg uitgekozen. 
Zij passen in het totale cultuurbeeld van 
het moment waarop die keuzes gemaakt 
zijn. En het vrijmetselaarsverhaal heeft 
een sterk traditioneel karakter. Een-
maal gemaakte keuzes in dezen worden 
zelden of nooit herzien; ze worden als 
het ware aan de veranderende tijdgeest 
onttrokken. Zo staat, om één voorbeeld 
te noemen, tijdens het rituele werk een 
vrijmetselaar bij de ingang van de werk-
ruimte. Zijn taak is het erop toe te zien, 
dat alleen vrijmetselaren in die werk-
ruimte zijn, dat er geen niet-ingewijden 
binnen de werkruimte komen. Hij is 
daartoe bewapend met een zwaard. En 
dat zwaard draagt dan de symbolische 
betekenis van bescherming, van verde-
diging, van het gezag dat hem door de 
loge is verleend. En die bescherming oe-
fent die zwaarddrager dan uit namens 
de loge, namens de aanwezige broeders-
vrijmetselaar. Dit alles terwijl de ver-
anderde tijdgeest misschien het dragen 
van een automatisch vuurwapen als veel 
effectiever en doeltreffender zou beoor-
delen.
Er moet hier evenwel nóg een enkel 
punt behandeld worden. Het woord ver-
wijst, evenals het niet-talige symbool, 
naar ‘iets’ in de buitentalige werkelijk-
heid. Het verstaan van woord én van het 
niet-talig symbool ligt in het volgen van 
die verwijzing. Weet je waar het woord 
of het symbool naar verwijst, dan heb je 
het woord of het symbool verstaan; je 
hebt het begrepen. In dit proces speelt 
taal echter een prominente rol. Maar 
het op vrijmetselaarswijze werken met 
symbolen geeft pas een extra waarde 
als er geen gebruik gemaakt wordt van 
het tussenstation dat ‘taal’ heet. Als 
het niet-talige symbool benoemd wordt, 
dan wordt het binnen de grenzen van 

Beschouwing

De hamer waarmee vrijmetselaren aan de ruwe steen werken.
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de taal getrokken. Benoemen is bepalen, 
beperken. 
Terug naar de aangehaalde tekst van de 
website van de Orde van Vrijmetselaren 
onder het Grootoosten der Nederlan-
den: ‘Waar het gesproken of geschreven 
woord misverstanden kan veroorzaken, 
schept die gemeenschappelijke sym-
bolentaal eenheid tussen mensen met 
totaal verschillende maatschappelijke 
achtergronden, opvattingen en karak-
ters’. Die ‘eenheid’, die eenduidigheid, 
kan alleen optreden als het betreffende 
symbool niet eerst talig wordt geduid; 
als het teken rechtstreeks en ‘onbe-
werkt’ bij de ontvanger binnenkomt. 
Met andere woorden, als er door het 
teken héén gekeken kan worden naar de 
werkelijkheid die door het teken tegen-
woordig gesteld wordt, zonder er eerst 
een talige bewerking op los te laten. Als 
de vrijmetselaar in staat is het tussen-
station van de taal over te slaan en een 
rechtstreekse, niet in woorden gegoten, 
beleving van de werkelijkheid uit het 
gepresenteerde symbool te putten, dan 
geeft hij de hier bedoelde eenduidigheid 
vorm. 

Als iemand een schilderij bekijkt, kan 
hij dat schilderij vertalen in taal. Hij 
kan zichzelf vertellen wat er wordt 
voorgesteld, welke penseelvoering de 
schilder heeft gebruikt, hoe hij die licht-
inval zo heeft kunnen vangen, waarom 
dit schilderij al of niet tot de Grote 
Kunst gerekend moet worden. Dit alles 
kan hij zichzelf vertellen, dit alles kan 
hij opschrijven of aan een ander mee-
delen. De vraag is echter of deze ver-
taling hem dichter bij de beleving van 
het schilderij brengt. Misschien blok-
keert dit ‘onder woorden brengen’ de 
beleving eerder. Misschien doet hij er 
goed aan de indrukken rechtstreeks en 
niet-becommentarieerd ‘binnen te laten 
komen’. Misschien moet hij het schilde-
rij binnenstappen; moet hij het schilde-
rij laten ophouden schilderij te zijn en 
het ertoe brengen realiteit te zijn. Een 
werkelijkheid met een eigen waarheid; 
een wereld waarin de beschouwer geen 
beschouwer meer is, maar een deelne-
mer, een bewoner. Dan bestaat er geen 
voorstelling meer waarover gesproken 
wordt, dan bestaat er een werkelijkheid 
die beleefd en ondergaan wordt.

Er zijn grote overeenkomsten tussen het 
‘binnenstappen’ in een schilderij en het 
uitvoeren van een vrijmetselaarsritueel. 
Als de vrijmetselaar in zijn ritueel zijn 
arbeid verzet, dan is hij onderdeel van 
dat ritueel, zoals de schilderijbeschou-
wer die het schilderij is binnengestapt. 
En als hij dan bovendien in staat is zijn 
behoefte om al hetgeen hij rond zich 
aantreft te benoemen; als hij in staat is 
zijn taalinstinct het zwijgen op te leg-
gen, dan kan hij wellicht komen tot een 
directe beleving van de werkelijkheid 
achter de objecten waarmee hij werkt te 
ervaren. Dan zijn die objecten in wezen 
opgelost in de werkelijkheid waarnaar 
zij op het eerste gezicht verwijzen. Het 
zwaard van de deurbewaarder is niet 
langer een verwijzend object, een sym-
bool. De deurbewaarder is dan bewa-
pend met de bescherming, verdediging 
en gezag van de loge zélf. De vrijmet-
selaar is dan ‘door het symbool heen-
gestapt’. Hij heeft dan geen symbool of 
taal meer nodig: hij beleeft de achter 
het symbool liggende werkelijkheid di-
rect. En deze oefening van zijn fantasie 
maakt hem een rijker mens. 

Werken met symbolen

De geblokte vloer symboliseert de dualiteit van het leven.
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Drieluik, deel 1

Meer dan een spel!
In het tweestromenland van de vrijmetselarij worden vrijmetselaren wel of niet aangesproken door de 
licht- of bouwsymboliek. Eenieder is daarin vrij. En iedereen heeft zo zijn eigen redenen. In dit 1e deel 
geven 7 willekeurige vrijmetselaren antwoord op de vraag: Waarom volgt u de lichtsymboliek?

Redactie: Cees Strobosch en Henk Hendrikx – Fotografie: Frank van Biemen. 1
‘Een beetje bijschijnen is erg welkom’

“Als vrijmetselaar ben je op zoek 
naar het licht. Wat dit licht pre-

cies is, dat is aan iedere vrijmetselaar 
zelf om in te vullen. Die vrijheid heb-
ben we allemaal. Waarom is het volgen 
van de lichtsymboliek voor mij nou zo 
belangrijk?”
“Ik hecht er veel waarde aan om mij, 
als persoon, te blijven ontwikkelen; een 
blijvende zoektocht naar iets waarmee 
het leven overzicht krijgt. Een ‘state 
of mind’ waar je nog beter weet waar 
het allemaal om te doen is, waarom we 
bestaan, waarom het leven hoogte- en 
dieptepunten heeft en de wereld zo in 
elkaar zit.”
“De lichtsymboliek biedt mij symbolen 
die veel of weinig licht geven op mo-
menten dat ik het nodig heb. Het kan 
soms aardig donker zijn onderweg en 
dat maakt het soms lastig om de weg 
te vinden. Een beetje bijschijnen is op 
sommige momenten erg welkom zeker 
als je er even niet uit komt.”
“Het mooie aan de lichtsymbolen is, dat 
ze ook erg bruikbaar zijn in het dage-
lijkse leven. Gaande de ontwikkeling als 
vrijmetselaar leer je de symbolen ook 
praktisch in te zetten waardoor je vaak 
een andere blik krijgt in de situaties die 
op je pad komen. Op die manier kun je 
leren van je omgeving en de omgeving 
van jou. Of ik er ooit kom, dat weet ik 
niet maar ik vertrouw erop dat ik op de 
goede weg ben.” Naam : Thijs Kieft.

Leeftijd : 54 jaar.
Beroep : Huisvader.
Loge : ‘Harmonie’ in Bonaire.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 



‘Een reis gelijk, naar het onzegbare’
“Met het aanreiken van de ruwe steen kreeg ik als leer-

ling de realiteit aangereikt, om zo directe ervaringen 
op te doen. Het werd een krachtige confrontatie met mijzelf; 
de zoektocht was begonnen, op zoek naar de zoeker, op zoek 
naar mijzelf; de tocht naar bewustwording van het ware zelf. 
Door in te keren tracht de leerling zo ‘het Licht te ontdekken 
dat schijnt in de duisternis’. Zoekend naar de meer waarach-
tige zin, die ligt in zijn binnenste maar ook buiten hemzelf, 
in een wereld die nog ontdekt moet worden. Dat is de weg 
naar het licht... Een zoektocht, een reis gelijk, naar het on-
zegbare…” 
“Vanuit zelfkennis gaat het om de steeds op te bouwen ver-
binding die je, met heel jouw geestelijke bagage, aangaat met 
wat op jouw pad komt.”
“Bij mijn inwijding trad ik toe tot de vrijmetselarij en kwam 
ik in een werkplaats, een plaats waar mensen, die op socio-

logisch, psychologisch, ideologisch en emotioneel vlak funda-
menteel van elkaar kunnen verschillen, maar die proberen 
elkaar als broeder op een intieme manier te ontmoeten in 
een gesloten groep. In een werkplaats waar we als vrijmetse-
laren lampen en kaarsen ontsteken opdat het licht op volle 
kracht zou schijnen. Broeders bijeen in een werkplaats, met 
een geblokte vloer, die verwijst naar de afwisseling van licht 
en donker, goed en kwaad. Een groep van broeders met wie 
ik samen de oneindig spirituele reis onderneem, op zoek naar 
het Licht.”
“Het ‘samen’ waartoe wordt besloten als het licht van hand 
tot hand gaat, is op te vatten als een ‘staan- voor’ de anderen, 
als een zijn voor de anderen. Vandaar ook de steeds weerke-
rende vraag ‘zullen we kijken of we met elkaar het licht kun-
nen maken waar het donker is?’ Als alles duister is, ontsteek 
dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft…” 
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Meer dan een spel!

Naam : Ed van Sprundel.
Leeftijd : 71 jaar.
Beroep : Gepensioneerd.
Loge : ‘Quintessens’ in ‘s-Hertogenbosch.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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‘Dit gaat over de dualiteit in het leven’
“Als niet-vrijmetselaar ben ik altijd geïnteresseerd ge-

weest in verhoudingen in tijd en licht en donker. Bei-
den zijn nauw met elkaar verbonden. Het concept tijd is im-
mers ontstaan door de verschillen in licht en donker. Bij mijn 
inwijding werd dit ook heel erg van toepassing. De lichtsym-
boliek komt daarna ook in iedere rituele bijeenkomst in de 
werkplaats ter sprake. Voor mij gaat dit over de dualiteit in 
het leven. Het een kan niet zonder het ander bestaan, maar 
je moet er wel een balans in zien te vinden.”
“Het mooie van de vrijmetselarij is dat je door middel van 
symboliek en handelingen een gedachtewisseling op gang kunt 
brengen die eenieder op zijn eigen wijze inzicht geeft in zijn 
handelen. Het mooie ervan is dat eenieder zijn eigen inzichten 

er aan kan ontlenen en er zo gesprekstof ontstaat om met 
elkaar over te praten tijdens de gewone logeavonden. Deze 
gesprekken zijn vaak erg inspirerend en leerzaam, mede om-
dat je daardoor de gedachtegang van andere broeders leert 
kennen en er ook een deel zelfreflectie aan te pas komt. Wat 
je ook helpt inzichten te krijgen in jezelf, maar ook in het le-
ven en je manier van communiceren. Verlichting van de geest. 
Vaak krijg je daardoor ook wijsheden mee die je kunt toepas-
sen in het profane leven, buiten de vrijmetselaarscontacten. 
Verlichting in de zin van de lichtsymboliek leert je naar mijn 
mening wijzer te zijn in het alledaagse. Een beter begrip voor 
de medemens te hebben en zo dus ook een ander te kunnen 
begrijpen.” 

Naam : Fred Eijkenboom.
Leeftijd : 58 jaar.
Beroep : Expediteur.
Loge : ‘Frédéric Royal’ in Rotterdam.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 

Drieluik, deel 1
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‘Zoeken naar zichzelf, de wereld en 
het mysterie van het bestaan’ 

“Kern van de vrijmetselarij is voor mij het met elkaar, in 
een serene sfeer, beleven van de opvoering van onze ri-

tuelen in een speciaal daartoe ingerichte ruimte. Die rituelen 
zijn qua oorsprong honderden jaren oud, maar nog springle-
vend omdat ze een universele boodschap bevatten: de bewus-
te mens zoekt, in zichzelf, in de wereld en in het mysterie van 
het bestaan. In de vrijmetselarij noemen wij dat het zoeken 
naar het Licht. Dat is zoeken naar spiritualiteit, datgene wat 
ons beroert buiten het aardse. Daarbij putten we uit oude 
wijsheden. Het is dan in onze cultuur niet verwonderlijk dat 
de bijbel daarbij een bron is, maar zeker niet de enige. Ook 
andere geschriften, grote denkers en ons eigen geweten zijn 
bronnen. Als broeders wisselen wij gedachten uit, in open, 

vrije en respectvolle bijenkomsten, comparities genaamd.”
“We hebben net het Zomer Sint-Jan gevierd, logischerwijs 
verbonden met het in deze tijd van het jaar uitbundig schij-
nende licht. En dat geeft een even logische verbinding met 
het Hogere Licht. We kennen een drieslag in Wijsheid, Kracht 
en Schoonheid, die wij de Kleine Lichten noemen. Symbolen, 
zoals we er meer gebruiken, waar vrije denkers deels een eigen 
invulling aan kunnen geven. Verwarrend? Misschien in het 
begin, maar het draagt bij aan zingeving in deze complexe 
wereld. Het geeft troost en steun bij het toepassen van het 
‘Ken jezelf’, het licht dat we in onszelf kunnen en moeten 
zoeken. Die opdracht is diep ingebed in onze vrijmetselarij.  
En dat spreekt mij zeer aan.” 

Naam : Huib de Bliek.
Leeftijd : 69 jaar.
Beroep : Gepensioneerd ambtenaar.
Loge : ‘Hiram Abiff’ in Den Haag.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 

Meer dan een spel!
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Drieluik, deel 1

‘Zo doen we ons kennen’
“In de lichtsymboliek zijn 2 kenmerkende momenten: de 

zonnewende in juni en die in december, tijdsbepalingen 
waarop vrijmetselaren gewoon zijn hun Sint-Jan-feest te vie-
ren. Een ogenblik van terugzien èn vooruitkijken om in stilte 
tot zichzelf te komen. Hierbij speelt Johannes, schutspatroon 
van de vrijmetselarij, een rol: eerst als de Johannes de Doper 
en daarna als Johannes de Evangelist. Op beide momenten 
gebeurt er iets met het licht, zowel om, als in ons. Wij men-
sen, zijn hier gevoelig voor, zowel fysiek als emotioneel.”
“De zonnewende is voor vele culturen doordrenkt van mys-
tiek en symboliek. Zijn we in de winter nog naar binnen ge-
keerd, een periode van donker, daar zijn we in de zomer meer 
naar buiten georiënteerd. Dan barst de natuur open, reikhal-
zend naar het licht. Ook wij kunnen dit: vanuit onze wortels 
omhoogstijgen en ons uitstrekken naar dit licht. Vooral na 

een periode van donker, kan de wederkomst van licht van 
grote invloed zijn op ons levensritme, zowel lichamelijk als 
geestelijk.”
“Als in het voorjaar het licht toeneemt, is er een uitbundige 
verscheidenheid van zingende vogels, bloeiende planten en 
insecten, die planten bevruchten. De vruchten, die daarna 
rijpen zijn doordrenkt van opgenomen licht. Wanneer we dit 
eten, consumeren we eigenlijk opgeslagen licht. Deze vruch-
ten nemen immers licht op, verinnerlijken het en geven de 
kracht hiervan door aan degene die dit consumeert. Ook wij 
kunnen dit: het licht verinnerlijken en vervolgens delen met 
anderen. Dit sluit aan op Lichtsymboliek, immers: Johannes 
de Doper brengt ons in aanraking met het licht en Johannes 
de Evangelist leert ons dit te delen met anderen. Zo doen we 
ons kennen, wetende dat het op ons aankomt. 

Naam : John Kempen.
Leeftijd : 62 jaar.
Beroep : Vrijwilliger Slachtofferhulp NL.
Loge : ‘De Noordstar’ in Alkmaar.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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Meer dan een spel!

‘Een krachtig symbool  
    dat leidt tot zelfreflectie’

“Wat is de lichtsymboliek voor 
mij? Het licht heeft in veel 

vormen een bijzondere betekenis. Denk 
aan gezegdes als ‘Het licht schijnt aan 
het einde van de tunnel’, ‘Je licht er-
gens op laten schijnen’, of ‘ Het licht 
in de duisternis’. Voor mij is het licht 
een krachtig symbool in de vrijmetsela-
rij dat leidt tot zelfreflectie. Licht geeft 
richting en perspectief. Licht kan zowel 
in jezelf als in de buitenwereld van be-
tekenis zijn. Zonder duister is er geen 
licht. Het is iets om naar te streven; 

een ijkpunt dat niet scherp is afgeba-
kend.”
“In de ritualen is het licht er daarom 
voor mij ter persoonlijke overdenking 
en streven naar schoonheid. Waar wil je 
dan naar streven? En is dat ook een zui-
ver doel? Licht kan onvolkomenheden 
zichtbaar maken zodat je eraan kunt 
werken. Het geeft je een beeld van iets, 
omringd door de duisternis. Licht sti-
muleert ook het besef dat datgene waar 
je naar streeft kan veranderen in de 
tijd en naargelang de omstandigheden 

waarin je verkeert omdat het licht elke 
keer op een ander aspect kan schijnen. 
Wanneer een medemens is overleden, is 
de betekenis van licht een andere dan 
dat je overdenkt hoe het afgelopen jaar 
voor je is geweest.”
“Licht staat voor mij ook voor optimis-
me en een open geest. Licht is iets moois 
om met de medebroeders naar te zoeken 
zodat de werkzaamheden worden over-
straald met het zuivere licht. En dat 
zoeken begint met het vinden van het 
licht in jezelf.” 

Naam : John Schattorie.
Leeftijd : 57 jaar.
Beroep : Partner adviesbureau.
Loge : ‘Witte Roos’ in Zeist.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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Drieluik, deel 1 Meer dan een spel!

‘Om focus te hebben  
    voor dat wat mogelijk is’ 

“In het logegebouw in Sneek houden 
wij regelmatig formele bijeenkom-

sten. Dat is op zich niet bijzonder, want 
dat doen alle loges in Nederland. Maar 
als ‘Licht’ en de symboliek die daarbij 
hoort je aanspreekt, dan kan ik onze 
locatie toch wel van harte aanbevelen; 
beetje reclame mag wel, toch?”
“Onze bijeenkomsten beginnen namelijk 
in het donker, waarna er eerst een ster-
renhemel verschijnt. Die sterrenhemel 
gaat over in een schemering gevolgd 
door lichteffecten in oranje en rood die 
de opkomst van de zon in het Oosten 
nabootsen. Deze zonsopkomst loopt 
over in het moment waarop een ritu-
ele bijeenkomst formeel wordt geopend 
door de Voorzittend Meester…”
“Als je mij nu vraagt ‘Waarom beschrijf 
je nu juist dát stukje van jullie bijeen-
komsten?’, dan is dat omdat het zo’n 
prachtig moment is waarop je voelt 
dat alle aanwezigen hun aandacht rich-
ten zodat er iets moois kan ontstaan! 
Toen ik dit zelf voor de eerste keer mee-
maakte vond ik het fascinerend hoe zo’n 
licht- en schouwspel mij hielp om even 
alle wereldse gedachten – werk en privé 
- achter mij te laten zodat ik volledig 
met alle aandacht bij het rituele spel 
kon zijn.”
“Dat is wat mij betreft één van de magi-
sche kanten van de vrijmetselarij: sym-
bolen als Licht en Duister helpen om 
focus en aandacht te hebben voor dat 
wat nodig is in een loge én in de wereld. 
En als vrijmetselaren vinden wij dat ‘de 
beste versie van jezelf’ het mooiste is 
dat je de wereld kunt geven. Ik hou er-
van.” 

Naam : Jeroen Smoorenburg.
Leeftijd : 54 jaar.
Beroep : Consultant.
Loge : ‘Concordia Res Parvae Crescunt’ in Sneek.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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Beschouwing En er is licht... Allicht

Aan het taalgebruik en het dagelijks ervaren heeft de ont-
dekking van Copernicus (1473-1543) dat de aarde om de 

zon draait (heliocentrisch wereldbeeld) en de zon niet om de 
aarde (geocentrisch wereldbeeld), weinig tot niets veranderd. 
Dat de zintuiglijke aardse werkelijkheid niet overeenstemt met 
de kosmische werkelijkheid is een gegeven dat voor velen in 
het dagelijks leven nauwelijks een rol speelt. De kennis is er, 
maar het voelt niet zo. 
De maan draait om de aarde. Daar doet hij een maand over. 
Maar omdat de aarde dagelijks om zijn as draait lijkt het 
alsof de maan dezelfde route gaat als de zon. Omdat de maan 

relatief dichtbij staat lijkt de maan bijna zo groot als de zon, 
maar dat is net zo schijn als de maneschijn, dat weerkaatst 
zonnelicht is. Sinds enkele eeuwen is dat iedereen bekend – op 
een enkeling na – maar veel langer is de tijd dat de mens dat 
allemaal niet wist. 

Goden en godinnen
Die lichten van zon, maan en sterren hebben de mens geïn-
trigeerd vanaf dat hij zich van zichzelf bewust geworden is. 
Vanaf dat hij kon communiceren in beeld en later woord is 
de mens verhalen gaan creëren, zonder de kennis die wij nu 

Tekst: Cees van Dam – Fotografie: Frank van Biemen.

En er is licht... 
Allicht 
Ook al is het in werkelijkheid de horizon die zich verplaatst, voor de mens lijkt het alsof de zon in de 
ochtend aan de oosterkim naar boven klimt, langzaam oprijst naar zijn zenit in het zuiden op het midden 
van de dag en vandaar afdaalt naar de westerkim om zich daar in de avond in zee te laten zakken.

Zo oud als de mens is, minstens zo lang is er ook het licht.
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Beschouwing 



Fred Kruijer

 En er is licht... Allicht
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hebben, waarin die lichten goden of godinnen zijn. Soms wa-
ren zon en maan geliefden die elkaar niet konden krijgen of 
probeerden ze zonder succes elkaar in te halen. 
Van grote invloed op de westerse, christelijk georiënteerde cul-
tuur zijn de verhalen in de Bijbel. De hieronder gegeven cita-
ten komen uit ‘De nieuwe Bijbelvertaling’ van 2004. In Gene-
sis (ontstaan, oorsprong, wording) schept God door woorden 
uit te spreken: ‘God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was 
licht. God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht 
van de duisternis; het licht noemde hij dag en de duisternis 
noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De 
eerste dag.’ 
Wat opvalt is dat het licht hier geen relatie heeft met zon, 
maan en sterren. Die schept God pas op de vierde dag: ‘God 
zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag 
te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en 
de dagen en de jaren, en ze moeten dienen als lampen aan het 
hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde 
het. God maakte de twee grote lichten, het grootste om over 
de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en 
ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te 
geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en 
om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het 
goed was. Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.’

Lamplicht
Het noemen van zon en maan wordt hier vermeden, omdat 
het joodse volk al te gemakkelijk in de verleiding kwam aan 
de aanbidding van deze hemellichamen als goden mee te doen 
met de hun omringende niet-monotheïstische volkeren. Daar-
om wordt het joodse volk ingepeperd dat hun God zon en 
maan en sterren als lampen aan het hemels plafond heeft ge-
hangen met een duidelijke functie: het aangeven van het ritme 
van de dagen, de seizoenen en de jaren. 
God is niet het licht, God is de schepper, de schenker van 
het licht. Zoals psalm 104 zingt: ‘Met  glans en glorie bent u 

bekleed, in een mantel van licht gehuld’. Dat licht is niet het 
‘lamplicht’ van zon, maan en sterren – dat zicht geeft - maar 
het licht dat Hij gecreëerd heeft voordat Hij zon, maan en 
sterren aan het azuren gewelf hing, het licht dat Hij van de 
duisternis heeft gescheiden. Dat is ander licht. Dat is licht dat 
inzicht geeft, licht dat schijnt in de duisternis van het weten/
geloven. Dat is het licht dat men ziet, als gezegd wordt: hij 
heeft (eindelijk) het licht gezien. Dat is het licht in de licht-
symboliek van de vrijmetselarij, het licht dat vrijmetselaren 
zoeken.

Eigen opvatting
In dat symbolisch licht worden ook de dag en de nacht, de zon, 
de maan en sterren, de jaren, seizoenen en de windrichtingen 
tot symbolen. De tijd die altijd ‘tijdelijk’ is, wordt tegelijker-
tijd tijdloos of eeuwig. De ruimte, die altijd begrensd is, wordt 
grenzeloos als een cirkel waarvan het middelpunt overal is en 
de omtrek nergens. In de vrijmetselarij wordt zelfs God een 
symbool, een hoog beginsel, dat tot uitdrukking brengt wat 
de mens te buiten en te boven gaat. Het licht dat de zoekende 
vrijmetselaar ‘eindelijk gezien heeft’ geeft hem inzicht, maar 
nergens in de vrijmetselarij wordt hem verteld wat dat inzicht 
is, want dat inzicht is een symbool. De vrijmetselarij vult de 
symbolen niet in om juist ruimte te creëren voor de individue-
le vrijmetselaar zijn eigen invulling aan de symbolen te geven. 
In de symbolen vinden de vrijmetselaren wat hen verenigt, in 
de invullingen ervan ervaren zij wat hen tot individu maakt. 

Lichtsymboliek
Van alle elementen op het ‘tableau’ hiernaast behoren tot de 
lichtsymboliek: de zon en maan met sterren; de passer (het 
inzicht gevende licht), de ster tussen passer en winkelhaak 
(het licht dat gezocht of gezien wordt), de drie vensters (de 
invalshoeken van het licht), en de geblokte vloer (de wereld 
van licht en duisternis). De overige symbolen behoren tot de 
bouwsymboliek.

De tijd die altijd tijdelijk is, is tegelijkertijd tijdloos of eeuwig.
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Beschouwing En er is licht... Allicht

Lichtsymboliek is overal aanwezig, ook buiten de religie, en 
vaak gekoppeld aan rituelen. Op de verjaardagstaart worden 
kaarsjes aan gestoken en mag de jarige na het ‘lang zal ze 
leven’ de kaarsjes in één keer uitblazen. Kaarslicht creëert 
sfeer en gezelligheid, maar benadrukt onuitgesproken ook de 
tijdelijkheid. Niet voor niets staan er vrijwel altijd kaarsen om 
de kist in een rouwdienst. Ooit gaat het licht uit. 
Of toch niet? In Taizé, nabij Cluny, staat een tempel, gebouwd 
door een oecumenische kloosterbroederschap. Gelovige en on-
gelovige jongeren drommen daar samen om het onuitspreke-
lijke van het bestaan te beleven. Er zijn er die dat ook biddend 
doen, maar allemaal zingen ze. Meerdere keren per dag zijn er 
zangsessies in de tempel, waar eindeloos mooie vierstemmige 
mandala’s worden gezongen. Wie daar ooit was zou het kun-
nen treffen het volgend laatste-avond-ritueel mee te maken. Op 
de tempelvloer brengt een cirkel van kaarslicht de diepe duis-
ternis waarin de rest van de tempel gehuld is tot leven. Het zijn 
tijdelijk brandende waxinelichtjes, maar in die cirkel symboli-
seren ze het nimmer dovend vuur. Staande in een kring om die 
lichtcirkel heen zingen de deelnemers de overdag ingestudeerde 
sopraan-, alt-, tenor- of baspartij mee van ‘Dans nos obscuri-
tés, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais,’: 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nimmer 
dooft. Een half uur lang dezelfde woorden, dezelfde melodie, 
acapella, vierstemmig. Steeds meer koorleden sluiten de ogen. 
Als vanzelf daalt het koor van dubbel forte langzaam af naar 
pianissimo om weer opstijgen naar dubbel forte, een tijdloos 
enzovoort. In die golvende beweging lijkt het koor steeds meer 
één te worden, hoort de zanger niet langer de eigen stem, maar 
de unificatio (eenwording) van de vierstemmigheid. Uiteinde-
lijk gaan ook bij de deelnemer die toeschouwer wilde blijven de 
ogen dicht; de overgave is onvermijdelijk: het licht keert zich 
naar binnen toe, het licht zien met ogen dicht. 
Wie regelmatig naar het EO-programma ‘Nederland zingt’ 
kijkt, kan ook daar zien wat er gebeurt met mensen die zich 
overgeven aan het produceren van klanken waarmee hun ge-
loof tot trilling komt. Zelfs wie niet gelooft in de tekst die 

wordt gezongen, wordt geraakt door die overgave van zo’n 
kerk vol met mensen. Je hoeft geen christen te zijn om mee 
te voelen wat daar gevoeld wordt. Het licht dat naar binnen 
keert bij de zingende christen ligt dicht bij het licht dat de 
vrijmetselaar zoekt. 

– ‘Zoekend naar licht hier in het duister
Zoeken wij u, waarheid en kracht
Maak ook ons volk, heilig vol luister
Schijn in de donkere nacht
Zoekend naar troost zijn velen dakloos
Zoekend naar warmte zijn velen koud
Maak ons een huis van levende stenen
schuilplaats voor u gebouwd
Met zoveel gaven genoeg ons gegeven
Voor zoveel leed, zoveel gemis
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.’ -

Interpretatie
Die levende bouwstenen zijn christelijk gebakken, het is niet 
anders. Ook de vrijmetselaar die nooit een woord uit de bijbel 
heeft gelezen, citeert er onbewust dagelijks uit. De symboliek 
die christendom en vrijmetselarij hanteren is dezelfde, alleen 
de interpretatiekaders verschillen. Beiden gaan zich te buiten 
aan naar beneden en naar binnen halen wat ons te boven en 
te buiten gaat. Beiden wentelen zij zich in een taal die zich 
volkomen losgezongen heeft van de kille feiten. Duister is wat 
beiden niet kunnen weten, maar daar laten ze ieder hun eigen 
licht over schijnen. Altijd hetzelfde liedje: Dans nos obscurités, 
allume le feu, qui ne s’éteint jamais.
De neutrale toeschouwer ziet dat christen en vrijmetselaar, 
beiden voor hun licht de duisternis nodig hebben. Licht en 
duister kunnen niet zonder elkaar, ze zijn als yin en yang com-
plementair. De Verlichting kan ook niet zonder de Donkere 
Middeleeuwen. Maar ‘t is waar... Het duister heb je, het licht 
moet je nog maar zien! 

Als alles duister is,
ontsteek dan een  
lichtend vuur,
dat nooit meer dooft.
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Drieluik, deel 2 Bouwen in vertrouwen!

Bouwen in vertrouwen!
In het tweestromenland van de vrijmetselarij worden vrijmetselaren wel of niet aangesproken door de 
licht- of bouwsymboliek. Eenieder is daarin vrij. Eeniedereen heeft zo zijn eigen redenen. In dit 2e deel 
geven 7 willekeurige vrijmetselaren antwoord op de vraag: Waarom volgt u de bouwsymboliek?

Redactie: Cees Strobosch en Henk Hendrikx – Fotografie: Frank van Biemen.

‘Ik moest mijn steen passend maken’ 

“Ik had als kleine jongen een enorme 
dunk van mezelf en wierp mij op 

als een soort leider. Totdat de klas zich 
tegen mij keerde en ik een korte tijd ge-
pest werd. Dit heeft het beeld in mij 
gevestigd dat ik niet in de groep pas. ‘Ik 
ben anders’.”
“Het eerste half jaar dat ik vrijmetse-
laar was voelde ik alleen maar weerzin. 
Ik had geen romantische gevoelens bij 
mijn inwijding, ik vond het allemaal 
studentikoze poppenkast. Allemaal het-
zelfde pakje aan, allemaal tegelijkertijd 
een teken maken, alles in mij kwam in 
opstand. Ik overwoog al snel om te stop-
pen...”
“Tot ik mij een moment uit mijn inwij-
ding voor ogen haalde: ‘Op mij komt 
het aan’. Ik gaf mezelf de opdracht op 
zoek te gaan naar wat vrijmetselarij wél 
voor mij kon betekenen.”
“Waarom voelde ik zo’n sterke weerzin? 
Ik kwam er achter dat het, zoals zo vaak 
met sterke emoties, mijn ego was dat 
ergens tegen in opstand kwam. Ik be-
greep dat ik mij niet wilde conformeren, 
bang mijn zelfbeeld kwijt te raken. Ik 
begreep dat juist dát mij te doen stond. 
Ik moest mijn steen passend maken.”
“Hakken aan de steen gaat voor mij niet 
over een soort essentie vinden of ‘me-

zelf zijn’. Hakken begint met de ander 
te zien en me afvragen wat voor jou het 
goede is. Zowel in relatie tot mezelf, de 

ander en het hogere staan. Dan pas ik 
in de muur. Ik steun én word gesteund. 
Zo leer ik mens te zijn.” 

Naam : Jeroen Busscher.
Leeftijd : 57 jaar.
Beroep : Auteur, spreker, consultant.
Loge : ‘La Paix’ in Amsterdam.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 

Fotograaf: Richard Janssen | DwarszKijken

2
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Drieluik, deel 2

‘Tempel van levende bouwstenen’ 

“De licht- en de bouwsymboliek 
kan je niet los van elkaar zien. 

Maar meer nog dan de lichtsymboliek 
spreekt de bouwsymboliek me aan. Mis-
schien wel omdat juist daar volgens mij 
het collectieve karakter van onze arbeid 
het beste naar voren komt. We zijn en 
bouwen immers met z’n allen een ‘tem-
pel van levende bouwstenen’. Ons doel 
is de ruwe steen die we zijn, tot een ku-
bieke om te vormen. Dit in de hoop dat 
we in die opdracht zullen slagen, want 
anders zijn die stenen niet in het geheel 
in te passen.”
“De lichte voorkeur voor de bouwsymbo-
liek heeft ook te maken met mijn grote 
interesse voor het ontstaan en de groei 
van de niet-operatieve (speculatieve) 
vrijmetselarij in de 18e eeuw. Onder het 
motto dat je moet weten waar je van-
daan komt voordat je kan zeggen waar 
je naartoe wil. Over een historische con-
tinuïteit die teruggaat tot de Late Mid-
deleeuwen of nòg eerder is niet heel veel 
met zekerheid te zeggen, maar duidelijk 
is wel dat de vroegmoderne vrijmetsela-
ren zich door de steenhouwersgilden uit 
de eeuwen daarvoor lieten inspireren.”
“We beschouwen onszelf niet alleen als 
broeders-bouwers, naar de Franse term 
‘frères-maçons’. Het is namelijk net zo 
relevant dat wij daarnaast ‘freema-
sons’ (vrije metselaren) zijn. We doen 
het soms zware werk samen, maar er is 
ruimte voor een persoonlijke invulling. 
Het staat individuele vrijmetselaren al-
dus vrij om de symboliek, die met name 
tijdens de ritualen erg belangrijk is, op 
eigen wijze te interpreteren.” 

Naam : Sander van Bladel.
Leeftijd : 51 jaar.
Beroep : Medewerker historisch archief.
Loge : ‘De Drie Verlichte Torens’ in Tilburg.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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 Bouwen in vertrouwen!

‘Het beoefenen van de levenskunst’ 
“Bouwsymboliek is zo fundamenteel in de vrijmetselarij 

dat het bij de benaming van een beoefenaar ervan di-
rect het beeld van een bouwwerk oproept. De lichtsymboliek 
wordt vaker en sneller geassocieerd met het emotionele en 
spirituele dan de bouwsymboliek. De bouwsymboliek krijgt 
vaak een praktische en rationele uitleg toebedeeld. Dat er 
een zeker dualisme in de symboliek zit is wellicht kenmerkend 
voor de vrijmetselarij. Degene die wordt ingewijd krijgt di-
rect te maken met het leren omgaan met dat dualisme. Om-
gaan met goed en kwaad, lichaam en ziel of tijdelijkheid en 
eeuwigheid geven de vrijmetselaar de rationele en emotionele 
lenigheid die het mogelijk maakt om zonder dogma’s naar 
de wereld te kijken en zichzelf daartoe te verhouden. In die 
zin is de bouwsymboliek een waardevolle tegenhanger van de 
lichtsymboliek. 

“Er is echter meer dan dat. Sinds de mens zich is gaan ves-
tigen zijn er bouwwerken ontstaan. Niet alleen bouwwerken 
voor een praktische bestemming, maar ook voor spirituele 
of religieuze doeleinden. In de vrijmetselarij speelt de bouw 
van de Tempel van Salomo een belangrijke symbolische rol. 
De symboliek van het bouwen aan een bouwwerk waarvan de 
waarde ervan de mens overstijgt, vraagt om zoveel meer dan 
praktische vaardigheden. Dat vraagt wijsheid om te ontwer-
pen, kracht om uit te voeren en schoonheid om te verfraaien. 
In die zin beoefent de vrijmetselaar de kunst van architec-
tuur, maar dan met als doel om aan zijn leven te bouwen. 
Daarom noemen vrijmetselaren het vaak ‘het beoefenen van 
de levenskunst’. De vrijmetselaar bouwt aan zichzelf, met an-
deren, om uiteindelijk een prachtig bouwwerk te worden van 
levende stenen, een betere wereld!” 

Naam : Léon Abbink.
Leeftijd : 47 jaar.
Beroep : Manager MBO.
Loge : ‘Fraternité’ in Almelo.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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Drieluik, deel 2

‘Verder bouwen op de  
    schouders van reuzen’ 

Naam : Jeroen Ketelaars.
Leeftijd : 56 jaar.
Beroep : Conflictpsycholoog/Mediator.
Loge : ‘La Perséverance’ in Maastricht.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 

“‘Dwergen op de schouders van 
reuzen’ is een metafoor van hu-

manist en filosoof Bernard van Chartres, 
om het belang voor elke gewone man te 
laten zien met een verstandelijke am-
bitie, om te bouwen op de werken van 
de grote denkers uit het verleden. Hij 
was Meester (anno 1112, red.) van de 
kerk Notre-Dame de Chartres, waaraan 
vrije mannen in gilden en broederschap 
bouwden. Rijk versierd met symbolen 
die ook nu nog tot de verbeelding van 
de hedendaagse vrijmetselaren spreken.”
“Zo bouw óók ik voort op de schouders 
van de reuzen die de vrijmetselarij al 
eeuwen voortstuwen. Het gedachten-
goed, de gebruiken, ceremoniën en ri-
tuelen. Maar vooral de beleving broe-
derschap binnen de loges in Nederland 
en daarbuiten. Het besef ergens bij te 
horen dat bijzonder is. Samenzijn met 
anderen, dat verder en dieper reikt 
dan de gewone omgang met kennissen, 
vrienden of collega’s.”
“Ik ben van 3 loges lid geweest als ge-
volg van verhuizing, maar altijd lid van 
één en dezelfde Orde van Vrijmetselaren 
die alle loges bindt. In een andere stad 
en aangeklopt bij een andere loge, er-
vaar je meteen gelijkgestemden en kon 
ik na een verhuizing met een andere 
groep mannen verder bouwen. Je kent 
hen nog niet als je binnenstapt, maar 
‘je bent één van hen’ en voor hen ben je 
meteen ‘één van ons’. Mannen die je niet 
eerder ontmoette, kennen je, begrijpen 
je, alsof je samen opgroeide, omdat ook 
zij verder bouwen op de schouders van 
de reuzen die ons voorgingen.” 
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 Bouwen in vertrouwen!

‘Leerling, gezel en/of meester zijn’ 
“Het volgen van de bouwsymboliek geeft me de mogelijk-

heid om leerling, gezel en/of meester te kunnen of mo-
gen zijn. Als leerling behoef ik nog niet alles te weten, maar 
kan ik oefenen om het werken in de ‘Koninklijke Kunst’ te 
leren, en zo nodig hulp te vragen aan hen die hierin al wel er-
varing hebben zoals de gezellen en meesters. Ook kan ik door 
hen bijgestuurd worden als ik me niet aan de voorgeschreven 
regels van gedrag zal houden.”
“Na als leerling geleerd te hebben kan ik als gezel me doen 
gaan kennen, dit binnen onze ‘Tempelbouw’ maar zeker ook 
buiten mijn vertrouwde omgeving. Nu zal ik dus meer ervaren 
worden, dit door vallen en weer op te staan. En de weerstan-
den welke ik nog nooit ervaren had te leren overwinnen.”

“Staande in de maatschappij, en gezien, en geaccepteerd 
worden mag ik me dan meester voelen. Een meester die 
meebouwt aan de ‘Tempel der Volmaking’, of beter gezegd 
deel uitmaakt van deze ‘Tempel der Volmaking’. Een 
Tempel die, in mijn persoon, voor iedereen toegankelijk zal 
zijn. Een Tempel die door samenwerking met elkaar steeds 
dichter bij zijn volmaking zal komen. Een samenleving 
gecreëerd door samenwerking van meesters die alles gegeven 
hebben wat in hen zit, én toch nog altijd leerling en gezel 
zullen  blijven. Een samenleving waarin altijd leerlingen, 
gezellen  en meesters noodzakelijk zullen zijn. Op deze 
wijze werken we allen naar eenheid toe, de wens van elke 
vrijmetselaar.” 

Naam : Jo Smits.
Leeftijd : 65 jaar.
Beroep : Werkeloos.
Loge : ‘Quintessens’ in ‘s-Hertogenbosch.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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Drieluik, deel 2

‘Een middel om mijn doel te bereiken’ 
“Omdat ik structureel wilde oefe-

nen om een beter mens te wor-
den, besloot ik in 2019 aan te kloppen 
bij mijn loge. Ik kon niet terugvallen 
op kennis over bouwsymboliek en had 
evenmin ervaring met lichtsymboliek. 
Daardoor kon ik de betekenis of bruik-
baarheid van het een niet afzetten te-
genover het ander. Ik kan daarom niet 
zeggen dat ik een bewuste keuze heb ge-
maakt. Wel herkende ik na mijn inwij-
ding in de bouwsymboliek makkelijker 
een middel om mijn doel te bereiken, 
dan in de lichtsymboliek. Ik herkende in 
de ‘ruwe steen’ karaktereigenschappen 
die het verdienden met hamer en beitel 

bewerkt te worden. Dat ik bij mijn ar-
beid richtinggevende werktuigen kon ge-
bruiken zoals een schietlood, waterpas 
en winkelhaak vond ik vanzelfsprekend.”
“De bouwsymboliek heeft zich sinds de 
inwijding in mij verder ontwikkeld. De 
symbolen krijgen een aanvullende be-
tekenis en het geheel wordt daarmee 
complexer en rijker. Bovendien ontstaat 
ook ruimte om andere symbolen te ver-
kennen. Wat mij daarbij opvalt is dat 
bouw- en lichtsymboliek elkaar aanvul-
len en het effect dat ze teweegbrengen 
versterken, namelijk verankering van 
gewijzigde inzichten en gewoonten en 
de ontwikkeling van nieuwe en bestaan-

de leidraden. Nog steeds ervaar ik de 
bouwsymboliek als belangrijke aangever 
van aanknooppunten voor de ‘noeste 
arbeid’, maar de lichtsymboliek heb ik 
inmiddels nodig om die arbeid opnieuw 
richting te geven. Dat is niet verrassend 
denk ik. Ze zijn voor een deel onlosma-
kelijk met elkaar verbonden.”
“Deze editie van VM wordt ook onder 
niet-vrijmetselaren verspreid. In de we-
tenschap dat het ‘geheim’ van de vrij-
metselarij mede besloten ligt in de ge-
deelde ervaring van maçonnieke rituelen 
en de daarin verwerkte symboliek, hoop 
ik dat mijn gedachten ook voor hen in-
voelbaar zijn.” 

Naam : Igor Janssen.
Leeftijd : 54 jaar.
Beroep : Jurist.
Loge : ‘De Ster in het Oosten’ in Bilthoven.
Graad : Gezel-vrijmetselaar. 
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 Bouwen in vertrouwen!

‘Een vorm van een intern kompas’ 
“Vrijmetselaren maken gebruik van vele symbolen, waar-

van sommige bekender zijn dan andere. Grofweg is die 
symboliek te verdelen in licht- en bouwsymboliek. De objecten 
uit de bouwsymboliek zijn overbekend. Bijna iedereen kent 
wel het kenmerkende ‘logo’ van de vrijmetselarij, namelijk de 
passer en de winkelhaak. Attributen die al eeuwenlang onont-
beerlijk zijn om goed te kunnen bouwen. Om goed te kunnen 
bouwen moet er objectief gemeten kunnen worden. Zijn hoe-
ken recht? Kloppen de afstanden? Staat alles waterpas?”
“De vrijmetselarij maakt ruim gebruik van deze eeuwenoude 
attributen in haar arbeid. Maar hoe heeft dat een weerslag op 
je eigen leven? In mijn reis binnen de vrijmetselarij heeft deze 
bouwsymboliek steeds meer aan betekenis gewonnen. Dat is 
ook niet zo verwonderlijk; aanvankelijk word je geconfron-

teerd met de symbolen zonder dat die een diepere betekenis 
voor je hebben. Maar gaandeweg winnen ze aan betekenis. Ik 
begrijp nu dat de symbolen betrekking hebben op mijzelf. Ze 
hebben de manier waarop ik mijn eigen werk en leven zie én 
vorm geef, veranderd. Een voorbeeld: er is maar één manier 
om iets waterpas te stellen, en een rechte hoek is precies dat: 
een rechte hoek. In mijn praktijk betekent dat, dat als ik iets 
uitvoer de vraag niet is of het ‘ongeveer zo’n beetje klopt’, 
nee: de inzet is om het precies kloppend en volgens plan uit 
te voeren. ‘Recht’, zogezegd.”
“Daarmee is de bouwsymboliek een vorm van een intern 
kompas geworden dat me in staat stelt mijn positie en mijn 
handelen ten opzichte van de wereld te beoordelen – en te 
verbeteren.” 

Naam : Micha Götz.
Leeftijd : 54 jaar.
Beroep : Digitaal designer.
Loge : ‘De Getande Rand’ in Alphen a/d Rijn.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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Bouwsymboliek

Bouwen aan  
de ideale samenleving
De Sagrada Familia in Barcelona is misschien wel de laatste kathedraal die ooit zal worden gebouwd. 
Wie het woord kathedraal hoort, denkt al snel aan gotische kathedralen uit de middeleeuwen. Maar de 
instrumenten waarmee de toenmalige bouwvakkers hun werk deden, verschillen hemelsbreed van zijn 
huidige metgezel. Vandaag de dag zijn het hoogwerkers, elektrische slijptollen en liften. De kathedraal 
is dan misschien een oude gedachte maar de bouwvakkers zijn met hun tijd meegegaan - mooi voorbeeld 
van gedurige aanpassingen.

Tekst: Jan-Willem Verberne – Fotografie: Frank van Biemen.

De volledige titel van Darwins baan-
brekende publicatie uit 1859 is 

‘On the Origin of Species by Means of 
Natural Selection (or he Preservation 
of Favoured Races in the Struggle for 
Life’). In dit boek toont hij aan dat de 
werkelijkheid een permanent aanpassen 
is aan omstandigheden. Oorzaak en ge-
volg buitelen over elkaar heen in een niet 
aflatende stroom van aanpassingen aan 
de omgeving waardoor de omgeving zelf 
ook verandert. 
Darwins gedachte is niet nieuw en zeker 
niet voorbehouden aan biologische pro-
cessen. Dezelfde gedachte is messcherp 
terug te vinden in Spinoza’s Ethica – in 
1678 uitgebracht als deel van zijn nage-

laten werken - waarin hij dat allesomvat-
tende, permanente veranderingsproces 
beschrijft als een eigenschap van de wer-
kelijkheid zelf, als een immanent, inwen-
dig proces, niet van buitenaf gestuurd. 
Vandaar ook zijn uitspraak ‘Deus sive 
natura - God oftewel de werkelijkheid’ . 
Ook Spinoza’s gedachte is niet echt oor-
spronkelijk. Al eeuwen voor hem zijn 
het de ‘oude’ Grieken die stellen dat 
alles verandert, ‘panta rhei’ en het zou 
verbazing wekken als zij het niet weer 
van anderen hadden overgenomen. Dat 
Chinese filosofen zich net zo goed uit-
spreken over de relatie van de mens en 
zijn omgeving, zij hier slechts terzijde 
genoemd.

Evolutie
Gaandeweg heeft de gedachte van een 
evolutionaire wereld terrein veroverd 
op een creationistische visie maar deze 
laatste opvatting is zeker niet de wereld 
uit en zelfs nog springlevend in bijvoor-
beeld het fundamentalistisch-religieuze 
gedachtegoed. En niet alleen daar. Het 
aantal Amerikanen bijvoorbeeld dat de 
bijbelse vertelling over de ontstaansge-
schiedenis van de wereld in 6 dagen nog 
altijd voor juist en werkelijk houdt, is 
aanzienlijk.
Al die aanpassingen, miljarden in getal, 
komen niet alleen over de mens heen, 
maar ze zijn ook de basis voor een actie-
ve opstelling van mensen naar hun om-
geving. Mensen grijpen in in hun wereld 
om die zo op te bouwen dat ze gedienstig 
is aan wat mensen goed en verstandig 
vinden, als het goed is. Ze bouwen hui-
zen, leggen wegen aan, verbouwen eten, 
enzovoorts. Mensen grijpen dus in in de 
natuur terwille van behuizing, voedsel, 
kleding, vervoer, verzorging van lichaam 
en geest, onderwijs, veiligheid, vermaak 
en ontspanning. 
Dit beeld van ingrijpen in de wereld om 
ons heen mag dan voor een belangrijk 
deel zijn ingegeven door functionaliteit, 
zeker, maar naast functionaliteit zijn er 
nog andere gronden om de wereld te wil-
len zetten naar de menselijke hand. De 
piramide van Gizeh kan met heel wat 
minder stenen bestaan als het uitslui-
tend om de functionaliteit van graf zou 
gaan. Maar deze piramide is een im-
mense uitvergroting van een zonnestraal 

De bouwers van kathedralen wisten hoe met licht te werken. 
Beeld: Envato stock.



Vrijmetselarij - Jaargang 76 - Augustus 2022 - www.vrijmetselarij.nl | 29

Bouwen aan de ideale samenleving

La Sagrada Familia in Barcelona is het toppunt van bouwsymboliek. Beeld: Envato stock.



30 | Vrijmetselarij - Jaargang 76 - Augustus 2022 - www.vrijmetselarij.nl 

waarmee gezegd wil zijn dat de overle-
den farao baadt in het licht. Hiermee 
onderstreept hij zijn goddelijke komaf 
en bestemming, wat diep moet hebben 
ingegrepen in de samenleving van toen 
met zijn zonnecultus, denk maar aan 
Achnaton, Nefertiti en hun zoon Toe-
tanchamon. Zijn graf als vertoon van 
goddelijkheid. Op die manier krijgt een 
bouwwerk een religieuze en dus morele 
betekenis. 
De religieuze betekenis van een gebouw 
komt ook sprekend naar voren in bij-
voorbeeld de zusterabdijen van Sénan-
que, le Thoronet en Silvacane in de Pro-
vence, Frankrijk. Plaatsing van vensters, 
verhoudingen in lengte, breedte en hoog-
te van ruimten, de omvang van de pila-
ren en wat dies meer zij, het heeft alles 
te maken met de gulden snede waarbij 
lengten a en b zich verhouden volgens 
de regel a:b=b:(a+b) en naast de gulden 
snede nog vele andere, niet functionele 
overwegingen. 
Het gebruik van die gulden snede is in-
tussen niet meer weg te denken uit de 
moderne architectuur. Gebouwen zijn, 
kortom, een uitdrukking van een vi-
sie op de mens en zijn relatie tot an-

deren en, voor velen, tot de schepper.  
Niet alleen de gebouwen zelf zijn een uit-
drukking van een visie, ook de bouwers 
ervan, de ontwerpers en de uitvoerende 
bouwvakkers, zij delen mee in de morele 
aspecten die een gebouw gestalte geven.

Bacon
In het begin van de 17e eeuw verscheen 
er een boekje van de hand van Sir Fran-
cis Bacon (1562-1626) getiteld ‘The New 
Atlantis’. Het is het verhaal over schip-
breukelingen die op een onbekend eiland 
terecht komen met een hoge graad van 
beschaving en zich de ogen uitkijken 
hoe het land in elkaar zit en wordt be-
stuurd. Zij noemen het eiland Benzalem 
- een verwijzing naar Jeruzalem - dat 
bestuurd wordt vanuit Salomons Huis 
in het midden van het eiland. Net zo-
als ‘Utopia’ van zijn voorganger Thomas 
More (1478-1535) is ‘The New Atlantis’ 
een beschrijving van een ideale samen-
leving.

Bouwsymboliek
Het boekje van Bacon is onlangs (2018) 
nog vertaald in het Nederlands maar 
was in zijn eigen 17e eeuw al een suc-

cesnummer en spreekt dan ook de vrij-
metselaren aan die in Londen hun loges 
oprichtten. In dit boekje moeten de vrij-
metselaren van het eerste uur ook hun 
inspiratie hebben gevonden om het in 
hun gloednieuwe orde te willen toepas-
sen. 
Ook anno nu is de bouwsymboliek van 
grote betekenis. Vrijmetselaren zien 
zichzelf in een dubbelrol: als een morele 
bouwvakker die een ideale samenleving 
probeert na te streven en tegelijkertijd 
als de ruwe steen zelf die een bouwvak-
ker zo wil bewerken dat hij ermee kan 
bouwen. Naast lichtsymboliek is bouw-
symboliek een van de grondpijlers van 
de moderne vrijmetselarij met daarbij 
de opmerking dat de lichtval in een op 
te richten gebouw van grote betekenis is 
voor de kwaliteit van dat gebouw. Licht-
symboliek en bouwsymboliek grijpen zo 
op elkaar in. In ieder geval spreekt de 
vrijmetselarij over zowel de bouwer als 
het gebouw.
Natuurlijk is die bouwsymboliek een 
beeld dat probeert aan te reiken dat een 
vrijmetselaar zichzelf moet vormen en 
zich daarmee ook moet kunnen inpas-
sen in zijn omgeving. De dubbelrol is een 

Bouwsymboliek
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uitdrukking van de twee-eenheid die een 
mens nu eenmaal is: hij is een individu 
en hij is een sociaal wezen dat zonder 
zijn medemens niet kan leven. Maar de 
bouwsymboliek is verder gegaan dan 
dat. Een bouwvakker beschikt over in-
strumenten waarmee hij zijn werk kan 
doen.

Symbool en gereedschap
Het bouwvakkersgereedschap is in de 
vrijmetselarij het gereedschap waarmee 
de vrijmetselaar zijn eigen persoon kan 
vormen en zich tezelfdertijd gedienstig 
kan maken voor de samenleving. Het 
gereedschap dateert soms nog uit de be-
gintijd van de vrijmetselarij, maar kan 
nog steeds goed dienen. Over welke ge-
reedschappen gaat het dan? Wel, het 
zijn in willekeurige volgorde de passer, 
de winkelhaak, het schietlood, de troffel, 
de waterpas, de maatstok, de koevoet, 
de hamer en de beitel. Al deze instru-
menten zijn te voorzien van een beteke-
nis die passend is bij de overdrachtelijke 
kant van het bouwen. Een winkelhaak 
is geschikt voor een rechte hoek maken 
en zou er bijvoorbeeld op kunnen dui-
den dat een vrijmetselaar in een zuivere, 

want haakse, verhouding moet willen 
staan tegenover andere mensen.

Tempel
In de vrijmetselarij hebben de grondleg-
gers ervan de gedachte van Francis Ba-
con overgenomen dat een vrijmetselaar 
het beeld voor ogen staat te bouwen 
aan een (onzichtbare) Tempel. Salomons 
Huis uit New Atlantis is daarbij verruild 
voor de tempel van Salomo in Jeruza-
lem. Die bouw is beschreven in de bijbel 
en dat komt de grondleggers als rechtge-
aarde christenen mooi uit. Elke loge in 
het land is voorzien van 2 kolommen die 
verwijzen naar de 2 kolommen voor de 
bouw van die tempel waarover de bijbel 
verhaalt. Overigens is het in Jeruzalem 
vergeefs zoeken naar deze tempel om de 
simpele reden dat hij is verwoest in 597 
vóór onze jaartelling, als die tempel al 
ooit heeft bestaan. Ook de 2e tempel is 
verwoest en wel in het jaar 70 door de 
Romeinen.

Actueel
De gedachte aan het vormgeven 
aan de wereld is uiterst actueel in 
het licht van de effecten van de 

klimaatverandering op het huidige 
leven. Al de gereedschappen die een 
vrijmetselaar krijgt aangereikt door 
zijn bouwsymboliek, moeten opnieuw 
worden bezien in dit licht. Maar het 
is beter andersom te stellen: omdat 
een vrijmetselaar wil beschikken over 
die gereedschappen kan hij zijn eigen 
manier van leven beter beoordelen. 
Zo is de bouwsymboliek een effectief 
hulpmiddel voor vrijmetselaren om 
hun leven vorm te geven voorzover 
en voorzover dat mogelijk is: het 
bewerken van een steen als beeld van 
zelfreflectie en zelfsturing en deze steen 
willen inpassen in een bouwwerk als 
beeld de sociale mens temidden van 
anderen om samen iets te bereiken 
wat mensoverstijgend is. Veelal gaan 
verhalen over de bouwsymboliek van 
vrijmetselaren gepaard met plaatjes 
van middeleeuwse kathedralen en hun 
bouwers, het zij zo... Maar de wereld 
van vandaag is beter gediend bij het 
idee van hedendaagse vormgeving 
waarin elektriciteitstransitie, isolatie 
en warmtepompen een belangrijke rol 
spelen. Laat de bouwsymboliek daartoe 
maar aanzetten. 

Bouwen aan de ideale samenleving
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Drieluik, deel 3

Het licht schijnt...
In het tweestromenland van de vrijmetselarij worden vrijmetselaren wel of niet aangesproken door de 
licht- of bouwsymboliek. Eenieder is daarin vrij. En iedereen heeft zo zijn eigen redenen. In dit 3e deel 
geven 7 willekeurige vrijmetselaren antwoord op de alles overstijgende vraag: Wat betekent voor u het 
licht dat in de duisternis schijnt?

Redactie: Cees Strobosch en Henk Hendrikx – Fotografie: Frank van Biemen.

‘There is a crack in everything...’ 
“Onder andere Lennard Cohen 

zingt de deze woorden in het lied 
‘Anthem’. Ik hoorde die zelfde woorden 
enige tijd terugkomen tijdens een plech-
tige bijeenkomst in mijn loge. Natuurlijk 
kende ik die tekst, ik was immers naar 
zijn optreden in het Olympisch Stadion 
in Amsterdam geweest.”
“En toch, bij die bijeenkomst in mijn 
loge, drong de lading ervan toen pas echt 
goed tot mij door. Bij de opening van 
onze rituele bijeenkomsten horen wij de 
tekst over de duisternis die het licht niet 
in haar macht heeft gekregen. Lang was 
dat een obligate tekst voor mij. Het was 
weer eens zo’n moment waar de tekst 
van een ritueel dat je al meerdere keren 
hebt gehoord ineens tot leven komt. De 
inhoud die pas echt tot je doordringt. Ik 
had zelf in mijn leven ook al een paar 
keer in het duister gezeten en was er ook 
weer uitgekropen, uiteindelijk op eigen 
kracht, maar niet zelden na een gesprek 
met een van de broeders van mijn loge. 
Zo’n gesprek vormt een lichtpunt aan de 
horizon, ook al denk je min of meer in 
het duister te zitten.”
“Ik realiseer mij ook, dat zien van het 
licht een leerproces is. Een weg die je 
bewandelt en waar je soms pas bij het 
omkijken je stille begeleiders herkent. 
Kortom, het was een mooi en waardevol 
moment.” Naam : Herbert Kwak.

Leeftijd : 72 jaar.
Beroep : Gepensioneerd.
Loge : ‘Wolfgang Amadeus Mozart’ in Hilversum.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 

3
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‘Het licht dooft nooit’ 
“Het licht van de morele wet valt buiten de menselijke 

maat en ontkomt aan menselijke beheersing. Dit licht 
kan slechts worden verborgen en onthuld, maar dooft nooit. 
Het is onafhankelijk van ‘s mensen handelen (Commers, 
Tussen zichtbare en onzichtbare wereld). Daarom kreeg het 
hoofdstuk over de WOII in mijn boek ‘Vrijmetselaren in het 
Gooi’ deze titel.”
“Begin september 1940 werden de vrijmetselaarsverenigingen 
officieel opgeheven. In het geheim kwamen broeders aanvan-
kelijk nog bijeen. Ook tegen Joden werden maatregelen ge-
nomen. Meerdere broeders in Hilversum waren van joodse 
origine, maar de Orde, noch de loge had dat geregistreerd. 
Zo vertrok uit Hilversum broeder Abraham Keizer met zijn 
gezin. Zij zijn allen in Auschwitz vermoord. Dit jaar zijn voor 
hen ‘Stolpersteinen’ neergelegd.
Het gezin van broeder Abraham van Someren dook onder. Zij 

kregen daarbij de hulp van Hans Roelants, zoon van broeder 
Hendrik Roelants, leraar aan de HBS in Hilversum. De ou-
ders en kinderen Van Someren werden van elkaar gescheiden 
en hebben de oorlog overleefd, behalve de oudste zoon. Ook 
hij is in Auschwitz vermoord. Broeder Eduard van Voolen 
werd uit zijn tandartspraktijk gezet. Hij ‘stal’ samen met 
enkele vrienden ‘s nachts zijn eigen auto uit de garage. Hij 
weigerde een Davidsster te dragen en vervalste een persoons-
bewijs. Een ambtenaar bij ‘Bevolking’ merkte dat op en scha-
kelde hem in bij het vervalsen van papieren. Hij overleefde de 
oorlog.”
“Er waren andere broeders die in het verzet actief waren. 
Tijdens de bezettingsjaren was het contact tussen de broeders 
niet verloren gegaan. Al op 12 mei 1945 kwam het bestuur 
van de loge weer bijeen en op 21 juni werd de eerste bijeen-
komst gehouden.” 

Het licht schijnt...

Naam : Henk Mreijen.
Leeftijd : 76 jaar.
Beroep : Gepensioneerd jurist.
Loge : ‘De Gooische Broederschap’ in Hilversum.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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Drieluik, deel 3

‘Door licht ontstaat helderheid’ 
“Wij vrijmetselaren gaan er van 

uit dat het leven gezien kan 
worden als een weg naar het licht. In 
de loge beelden we die weg uit middels 
rituelen en symbolen. Maar, wat is dat 
licht eigenlijk?”
“In de eerste plaats is het licht het na-
tuurkundig verschijnsel dat we allemaal 
ervaren, en waardoor we de wereld om 
ons heen kunnen zien. Maar het heeft 
ook een religieuze betekenis. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de bijbel; een voor-
beeld:  Johannes kwam om te getuigen 

van het licht. Het blijkt ook uit de ge-
tuigenissen van hen die een bijna-dood-
ervaring hebben meegemaakt: de mees-
ten hebben een stralend licht ervaren 
dat het aardse licht te boven gaat. En 
in de derde plaats is het licht een bron 
van inzicht: door licht ontstaat helder-
heid.”
“Voor mij ligt de betekenis van het licht 
in al die 3 verschijningsvormen. Het na-
tuurkundig licht brengt me in contact 
met het mysterie van het bestaan. Het 
is in wezen onbegrijpelijk; bijvoorbeeld: 

hoe kan iets deeltje en golf tegelijk 
zijn? Het religieuze licht heb ik mogen 
ervaren in enkel zeldzame momenten 
van openbaring, binnen de loge tijdens 
de rituelen, en buiten de loge. Ik voelde 
toen verbondenheid met alles en ie-
dereen en met de levenskracht zelf. En 
tenslotte heeft het licht me een aantal 
inzichten geschonken die ik nooit door 
studie of analyse had kunnen bereiken. 
Inzichten over wie ik ben, over de oor-
sprong van alles en over mijn opdracht 
in dit leven.” 

Naam : Erik van Praag.
Leeftijd : 82 jaar.
Beroep : Gepensioneerd (organisatie adviseur, coach).
Loge : ‘Willem Frederik’ in Amsterdam.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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Het licht schijnt...

‘Licht verschaft energie  
    voor nieuwe mogelijkheden’ 
“Woord en licht vertegenwoordi-

gen voor mij de motor tot het 
menselijk contact. Het woord gaat op 
internet met de snelheid van het licht 
de aarde rond van hart tot hart. Licht 
is dan de drager van de dialoog en zo 
is het woord vervolgens weer de drager 
van de menselijke interactie. Woord en 
licht het ene moment als fysieke infor-
matiedragers en het andere moment als 
symbool voor het contact. ‘In het woord 
was het leven en het leven was het licht 
der mensen’.”
“Licht vormt de groeikracht voor de le-
venscycli van de natuur. Licht verschaft 
daarmee ook de energie voor nieuwe 
mogelijkheden: cultuur, wetenschap, 
ondernemen. ‘Het licht dat straalt in 
de tempel des heelals, schijnt in ieders 
hart’. Helaas echter verschaft dit licht 
ook energie voor conflict tot zelfs oor-

logsvoering. ‘Een sprong in de duister-
nis’. Licht opent ook de weg naar het 
‘Ken U Zelve’: voor het ontwarren van 
zelfbegoocheling. ‘Iets tegen het licht 
houden; licht doen vallen op; verschaf 
mij licht; nu gaat mij een licht op’. Maar 
is er bij een conflict ‘Licht aan het einde 
der tunnel?’
“Licht van radiogolf tot röntgenstra-
ling en materie – trillende moleculen 
= warmte - zijn vormen van energie 

en kunnen zelfs in elkaar over gaan. 
De mens absorbeert deze energievor-
men ten behoeve van haar levensdrang. 
Echter een natuurkundige wet leert dat 
energie omzetting de entropie = chaos= 
wanorde verhoogt. Het menselijk han-
delen lijkt daar op een katalysator!”
“Helaas de geblokte vloer van tegenstel-
lingen – licht versus duisternis; leven 
versus dood - is wonderbaarlijk stand-
vastig!” 

Naam : Willem Hoekstra.
Leeftijd : 81 jaar.
Beroep : gepensioneerd, oud ICT manager, oud physicus.
Loge : ‘Le Préjugé Vaincu’ in Deventer.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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Drieluik, deel 3

‘Wezenlijk voor de zin van het leven’ 
“Het licht dat schijnt in de duisternis, is voor mij een 

basis voor het gedachtengoed van de vrijmetselarij. 
Het is ook verbonden met een belangrijk doel van onze orde, 
namelijk een beter mens worden. De paradox tussen licht en 
duisternis is zo ook verbonden met de schijnbare tegenstelling 
van goed en kwaad.”
“Zonder duisternis ervaren we geen licht, beweegt er niets 
en is er dus geen richting en geen doel. Beiden zijn wezenlijk 
voor de zin van het leven. Wij streven als vrijmetselaar, via 
zelfkennis, een beter mens te worden. Niet een goed mens – 
wie zou dat over zichzelf kunnen stellen? - maar beter, beter 
dan je was. Een streven dat nooit af is. Probleem is natuurlijk 
dat zowel licht als goedheid relatief zijn en afhankelijk van de 

omstandigheden. Geen simpel te volgen weg dus.”
“Als er veel licht is, kunnen wij terugzien of wij over de af-
gelegde weg tevreden zijn en vooruitzien hoe we onze weg 
willen vervolgen in wijsheid. Als wij vooral duisternis erva-
ren kunnen wij, met onze kennis en ervaring van het licht 
hoop putten uit de door vrijmetselaren gebruikte wijsheid dat 
zelfs in de diepste duisternis het licht nog altijd zijn schijnsel 
werpt. Dat kan ons helpen om te gaan met een belangrijke 
tegenstelling uit het leven. Het leven is niet eerlijk en lijkt 
soms zinloos, maar wij mensen zijn de enigen die dat leven 
zin kunnen geven door te streven een beter mens te worden, 
onze medemens tot steun te zijn en ons te richten op dat wat 
ons verbindt.” 

Naam : Rien de Kruijk.
Leeftijd : 76 jaar.
Beroep : Gepensioneerd.
Loge : ‘Tamarisk’ in Rotterdam.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 
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Het licht schijnt...

‘Na verloop van tijd ga je eraan wennen’ 
“Daar moest ik aan denken toen ik in Kandahar Airfield 

aankwam. Kandahar ligt in het zuiden van Afghani-
stan. Ik was daar als oorlogschirurg gestationeerd, onderdeel 
van de ‘Coalition Forces’ ter bescherming van de Afghanen 
tegen de Taliban. Die schoten echter regelmatig raketten op 
ons kamp. Zo ook die avond dat ik aankwam en er gelijk 
raket-alarm was. De eerste keer was het schrikken en realiseer 
je je dat je echt in oorlogsgebied zit. Toen het de gehele week 
iedere avond raket-alarm was, begon ik mij steeds ongemak-
kelijker te voelen. Ondertussen hoorde je de hele dag ook nog 
schieten en explosies. Ik dacht: Waar ben ik aan begonnen? 
Maar je kunt niet meer terug.”

“Toen dacht ik ‘Het Licht schijnt ook in de duisternis’ en dat 
hielp mij om over de angstgevoelens heen te komen. Na ver-
loop van tijd ga je eraan wennen.”
“Overigens bleken er in het kamp 2 vrijmetselaarsloges te 
zijn, een loge van de Prince Hall en een loge van de Canadese 
Orde. Beide heb ik diverse malen bezocht. Van de Canada 
Loge ben ik, als gewezen voorzittend meester, zelfs een tijd 
‘Worshipfull Master - Voorzittend Meester’.-.geweest omdat 
hun eigen Master afwezig was. Het deelnemen aan de werk-
zaamheden van deze loges heeft mij gesteund tijdens mijn 
uitzending. Zo heb ik ook voor anderen weer ‘het Licht doen 
laten schijnen…’” 

Naam : Rob Leemans.
Leeftijd : 73 jaar.
Beroep : Gepensioneerd chirurg.
Loge : ‘De Friesche Trouw’ in Leeuwarden.
Graad : Meester-vrijmetselaar. 



Drieluik, deel 1 Het licht schijnt...

‘Lichter leven begint in de duisternis’ 

“Als ik in de ruimte om mij heen 
kijk, is de duisternis alom ver-

tegenwoordigd. De duisternis is het 
uitgangspunt. Het beginpunt. Duister-
nis heeft, in tegenstelling tot licht, geen 
bron nodig. Waar licht pas verschijnt na 
het ontsteken van een bron, is de duis-
ternis er gewoon. Altijd. Ik hou me er-
aan vast omdat het mij zekerheid biedt. 
Zekerheid, geen geruststelling, geen 
richting en zeker geen vooruitgang. Het 
is te donker om te lopen. Te donker om 
verder te komen. In het duister voel ik 
me onbeschermd en komen mijn proble-
men zo dichtbij dat ik hun zware adem 
kan voelen. Zo dichtbij dat ik verstijf 
van angst en niet meer kan vluchten of 
bewegen. En toch, om verder te komen 
in het duister zal ik het moeten accep-
teren. Het moeten omarmen. Ik zal op 
zoek gaan naar mijn diepste duisternis. 
Mijn donkerste steen. Die ik zal moe-
ten omkeren. Dan pas kan ik vooruit. 
Vooruit naar het licht. Want zoeken doe 
ik in het duister, vinden in het licht. 
Lichter leven begint in de duisternis, 
de duisternis is slechts het vertrekpunt. 
Het licht is de bestemming. Maar ik ga 
niet met oogkleppen op pad. Zoals een 
mot aangetrokken wordt door licht, of 
het nu een lamp is of een vlam. Licht 
kan verwarmen, verhelderen, maar ook 
verbranden. Op mijn zoektocht in het 
schemerduister zie ik in de verte diverse 
lichten opdoemen. Als vuurtorens. Ze 
geven mij richting en duiding. Hun lich-
ten schijnen ook op mij, zodat ik mezelf 
beter kan waarnemen. Hoe dichterbij ik 
bij deze lichten kom, hoe duidelijker het 
mij wordt. Dit zijn geen lichten, het zijn 
bakens. Het zijn broeders.” 

Naam : Sander Bergwerff.
Leeftijd : 44 jaar.
Beroep : Eigenaar podcaststudio.
Loge : ‘Quintessens' in ‘s-Hertogenbosch.
Graad : Gezel-vrijmetselaar
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Beschouwing over licht en duisternis Voorbij alle begrijpen is er licht

Hoe de letter G ook geduid wordt, het staat vast dat ‘foun-
ding father’ ds. Anderson deze letter zag als een verwij-

zing naar de belangrijkste ervaring van het Joodse volk: de 
bevrijding uit Mitzraim (Egypte), het land van de dubbele 
benauwdheid. Deze bevrijding wordt in de Joodse traditie nog 
elk jaar gevierd en staat bekend als Pesach, het joodse Pasen. 
Toen Mozes het Joodse volk door de woestijn geleidde, werd ze 
voorafgegaan door een Ster, een vuurzuil waarvan gezegd werd 
dat haar Licht redding bracht in de duisternis. 

Uittocht
In de Joodse traditie hebben de namen van de Bijbelboeken 
allemaal een bijzondere betekenis. Het boek Genesis verwijst 
naar de opdracht die de mens heeft gekregen van wat vrij-
metselaren de Opperbouwmeester des Heelals noemen, om 
daadwerkelijk mens te worden. Het vervullen van de opdracht 
wordt beloond met het licht dat in staat is om de duisterheid 
van de wereld te verdrijven.
Het boek Exodus betekent Uittocht. Het gaat over de uittocht 
uit het land van de duisternis en de benauwdheid. De tweede 
opdracht aan de mens is de duisternis achter zich te laten, er 
op uit te trekken. Niet te blijven zitten waar je zit. 
Exodus 20 staat bekend als de Tien Geboden, beter gezegd de 
Tien Woorden. Ze vormen als het ware een geestelijke, maar 
sociale basis onder een nieuw te vormen samenleving. Deze 
Tien Woorden (Decaloog, red.) beginnen met de openbaring 
van de Eeuwige aan zijn volk. ‘Ik ben de Ene, die je heeft gered 
uit het land van de angst en van de benauwdheid des herten’.

Geheim
In het Nieuwe Testament komt deze verwijzing naar de licht-
symboliek nog op een bijzondere manier terug in de Paas-
cyclus. Het is niet voor niets dat het christelijke Paasfeest 
samenvalt met het joodse Pesach. Het verhaal van kruisiging 
en opstanding mag opgevat worden als een herhaling van het 
joodse bevrijdingsfeest.
Aan de vooravond van Pasen brengen Judas en Jezus heel veel 
tijd met elkaar door om met elkaar van gedachten te wisselen 

over de dingen des levens. 3 Dagen voor Pasen vertelt Jezus 
aan Judas een ‘geheime’ openbaring. Het ‘geheim’ waar het 
over gaat, is naar alle waarschijnlijkheid dat Judas en Jezus 
samen het wonder van de uittocht uit de slavernij, de ultieme 
bevrijding, zullen voltrekken. Dit keer zelfs door de dood heen.

– ‘Zie, aan jou is alles gezegd. Hef je ogen op,
en zie op de wolk, en op het licht in de wolk,
en op de sterren die de wolk omgeven.
De ster die de leiding heeft, is jouw ster.’

Judas hief zijn ogen op, en hij zag de lichtende wolk.
En hij ging naar binnen. Zij die op de grond stonden,
hoorden een stem komen uit de wolk.’ -

Dus als Jezus het over Judas heeft als een ster, dan is dat een 
verwijzing naar het joodse bevrijdingsverhaal. “De ster die de 
weg wijst, is jouw ster”, zegt Jezus tegen Judas. Dan krijgt 
de figuur Judas inderdaad een andere dimensie. Dan is het 
niet de verrader Judas, maar de ster die de weg wijst naar 
de bevrijding. Het is niet de jood Judas die verraadt, maar 
de jood Judas die bevrijdt. Deze interpretatie maakt ook een 
eind aan de anti-semitische opvattingen in sommige christe-
lijke tradities. 

Transitie 
Johannes de Doper en Johannes de Evangelist zijn de zogehe-
ten schutspatronen van de Orde van Vrijmetselaren. Tijdens 
het Zomer-, resp. Winter St. Jan, worden ze herdacht. De fees-
ten zijn zogeheten transitiefeesten. Ze markeren de overgang 
via de herfst en de lente naar de winter en de zomer. 
Er zijn boeiende parallellen te trekken met de paganistische 
(heidense) Zomer- en Winterzonnewende. In de paganistische 
traditie worden de feesten van Zomer- en Winterzonnewende 
gevierd als een strijd tussen Koning Eik en Koning Hulst.
Op 21 december, de dag van midwinter, komt Koning Eik aan 
bij het paleis van zijn broer Koning Hulst. Het is er prachtig 
wit en het paleis is versierd met geurende groene dennentak-

De lichtsymboliek van de vrijmetselarij heeft een universele basis. Ze kan gevonden worden in alle grote 
spirituele tradities: Hindoeïsme, Boeddhisme, Islam, Jodendom en Christendom. Een bekend symbool 
voor vrijmetselaren is de letter G. In de joods-christelijke traditie wordt die op tal van manieren geduid. 
Voor de één staat de letter voor de Grote Geometer, voor de ander voor gnosis en voor christelijk-
georiënteerde vrijmetselaren voor God. 

Tekst: Rinus van Warven – Fotografie: Frank van Biemen.

Voorbij alle begrijpen 
is er licht
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ken en rode hulstbessen. Eik loopt op 
Hulst af en zegt: “Mijn beste broeder, 
mijn volk is niet gelukkig. Wij willen het 
licht terug in het land. Help ons de zon 
terug te brengen in het land.” Koning 
Hulst wordt vervolgens in een denkbeel-
dig gevecht verslagen. 

Overleven
Koning Eik nodigt hem uit om op 21 
juni naar zijn paleis – in het zuiden – te 
komen om hem kennis te geven hoe te 
overleven in de tijd dat het licht en warm 
is. En Koning Hulst belooft zijn jongere 
broer om hem de wijsheid te geven hoe 
je kunt overleven en tot rust kunt komen 
in de donkere dag van het jaar. 
Vanaf die dag – tot op de dag van van-
daag – zoeken Koning Eik en Koning 
Hulst elkaar op tijdens de dagen van de 

zonnewendes. Zo is er in het hele land 
– west, noord, zuid en oost – in de licht-
maanden overvloed, genezing en vrucht-
baarheid. In de donkere maanden is er 
tijd en ruimte voor rust en bezinning en… 
Het maken van nieuwe plannen. Het volk 
heeft nu kennis van licht en donker. En 
de mensen leven nog lang en gelukkig. 

Bestemming
De geblokte vloer in de rituele werk-
plaats van vrijmetselaren, ook wel Tem-
pel genoemd, is meer dan een spel van 
witte en zwarte vlakken. Natuurlijk ver-
beeldt de geblokte vloer de tegenstelling 
tussen licht en donker. Maar dat is niet 
het enige dat erover gezegd kan worden. 
Het zou de status quo van het duister 
alleen maar bevestigen. Als het enige is 
wat er over het duister gezegd kan wor-

den dat het nodig is om het licht te zien, 
is dat wel heel erg magertjes. 
Leonard Cohen verwoordt het spannen-
der: “There is a crack in everything, that 
is where the light gets in. - Er is een 
barst in alles en daar komt het licht naar 
binnen.” Leslie Fieger brengt het span-
ningsveld het best onder woorden: “Any 
fool can run towards the light. It takes a 
master with courage to turn and face the 
darkness and shine his own light there. 
- Iedere gek kan naar het licht rennen. 
Maar er is een moedige meester voor 
nodig om om te draaien en het duister 
te aanschouwen en daar zelf zijn licht te 
spreiden.”

Condition humaine
In het Tibetaanse boek van leven en 
sterven wordt het als volgt verwoord: 

Licht geeft leven.
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‘De ervaringen van begin en einde, 
van geboorte en sterven, van dood en 
opstaan, van tijd en eeuwigheid, van 
liefde en afkeer, van de grootsheid van 
de schepping en het afschuwelijke, van 
angst en moed, van knechting en vrij-
heid, van licht en duister zijn niet voor 
niets ervaringen van tegengestelden. Ze 
vormen de contouren van de condition 
humaine, de menselijke conditie. In de 
spanningsvelden tussen die polen wor-
den wij gevormd, worden wij gekneed 
tot wie wij zijn en waartoe wij zijn be-
stemd.’

Olijfboom
In de islam wordt het symbool ‘licht’ 
direct met God in verband gebracht. 
Daarover gaat sura 24,35 in de Koran: 
‘God is het licht van de hemelen en de 
aarde. Zijn licht lijkt bijvoorbeeld op een 
nis met een lamp erin. De lamp staat 
in een glas. Het glas is zo schitterend 
als een stralende ster. Zij brandt op olie 
van een gezegende boom, een olijfboom 
- een oostelijke en een westelijke - waar-
van de olie bijna uit zichzelf licht geeft, 
ook al heeft geen vuur haar aangeraakt; 
licht boven licht. God leidt tot Zijn licht 
wie Hij wil - God geeft vergelijkingen 
voor de mensen en God is alwetend.’

Allermooist
Neale Donald Walsh beschrijft in ‘De 
Kleine Ziel en de Zon’ op een magistrale 
manier de lichtvisie zoals dat beschreven 
staat in het hindoe-geschrift Bhagavad 
Gita. Het gaat om een gesprek tussen de 
zoekende mens Arjuna en Krishna, de 

Heer van het Licht. 
Walsh voert een Kleine Ziel op die in 
gesprek gaat met God. De Kleine Ziel 
vraagt aan God wat het allermooiste en 
allerbelangrijkste op aarde is. En dan 
antwoordt God dat natuurlijk het Licht 
van de Allerhoogste het mooist op aar-
de is. En terwijl de Kleine Ziel dan een 
beetje voor zich uit staat te staren, zegt 
God in éne keer tegen de Kleine Ziel: 
“Maar er is nog een ding wat mooier is 
dan het goddelijke licht. Dat is het licht 
in jou.”

Ik ben dat
De samenvatting van de hindoeïstische 
visie op het licht is te vinden in de 
woorden: Tat va ansi. Sanskriet voor: Ik 
ben dat. Als er geen Licht in de wereld 
is, dan ben ik dat Licht. Als er geen 
liefde in de wereld is, dan ben ik de lief-
de. Als er geen vrede is, dan ben ik de 
vrede. Als er geen gerechtigheid is dan 
ben ik de gerechtigheid. Ik ben dat. Ik 
ben dat alles. Ik ben dat allemaal. In 
de zin van: Ik, jij, wij… Hebben de ver-
antwoordelijkheid om dat Licht te zijn. 
In de woorden van Mahatma Gandhi: 
“Wees de verandering die je wilt zien in 
de wereld.”
Want: ‘Eén woord dat licht brengt, is 
meer waard dan duizend holle woorden. 
Eén zin die licht brengt, is meer waard 
dan duizend loze zinnen. Eén geschrift 
dat licht brengt is meer waard dan dui-
zend boeken die nergens over gaan.’

Mysticus
Auteur Marcel Messing beschrijft in het 

boek ‘Het woud der inwijding’ hoe de 
overgang, de transitie van duister naar 
licht, uitgewerkt kan worden in het per-
soonlijk leven. ‘Verlang niet meer naar 
kennis. Verlang niet meer naar macht, 
roem, eer, rijkdom, aanzien. Zolang je 
dit nog doet, zal het denken dit alles 
gestalte geven. Je handen zullen slaven 
worden van gedachten, doortrokken 
van begeerten. De ossen zullen trekken. 
Waar je terecht komt, zul je niet weten. 
Misschien meen je zelfs iets te bereiken. 
Maar wat heb je bereikt? Even bewoog 
een blad aan de boom. Er was een rim-
peling in het water. Er was een beetje 
wind.’ 

Keuzeloos
Met deze woorden neemt Messing men-
sen mee naar een wereld waarin ze ge-
waar kunnen worden van de verduiste-
rende kracht van hun eigen gedachten. 
Zeker als die gedachten nog niet ‘aan 
het licht zijn gekomen.’  
En Messing roept mensen op om tot 
keuzeloos gewaarzijn te komen in het 
Hier en Nu: ‘Laat de kar tot stilstand 
komen. Ontwaak aan jezelf. Word wak-
ker! De kar zal niet meer voortgetrokken 
worden. Voren van het verleden worden 
niet meer geploegd. Op de akker van de 
toekomst wordt niet meer gezaaid. Er 
is een bijzonder moment. Het moment 
waarin alle momenten kunnen verdwij-
nen. Wees nu aandachtig. Zeer aandach-
tig. Je kunt nú wakker worden voor het 
Licht, dat je Bent.’ 

– Waar Licht is, is geen denkbeweging
Waar Liefde is, is geen denken
Waar Vrijheid is, is geen gedachte
Waar Waarheid is, is geen denker
Waar Licht is, is ontwaken – 

Wortels
Het licht (van Johannes) is geen licht 
dat begrepen, vastgepakt, overmocht 
of zelfs gedacht kan worden. ‘Het heeft 
geen wortels in kennis. Denkers kunnen 
het niet denken. Het heeft geen enkele 
gedachte. Gelovigen kunnen het nimmer 
geloven. Het gelooft in niets. Voorbij 
kennis ben je. Voorbij iedere gedachte. 
Voorbij ieder doel. Voorbij ieder ideaal. 
Voorbij ieder verlangen. Er is niemands-
land. Land zonder grenzen. Land zon-
der iets. Niets wordt er geboren. Niets 
sterft er. Geen herinnering is er noch 
enig ervaren. Niets kan er worden ge-
daan. Niets kan er worden begrepen. 
Voorbij alle doen. Voorbij alle begrij-
pen…. Het is Licht.’ 

Zonder licht ziet het menselijk oog niets.



Achtergrond
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Wat mag van een vrijmetselaar verwacht worden? Waaraan moet een vrijmetselaar zich houden? En 
waaraan kunnen vrijmetselaren elkaar wel of niet herinneren? Al sinds oude tijden kent de vrijmetselarij 
plichten. Plichten waaraan ieder lid zich hoort te houden. Want één ding is zeker: vrijmetselarij is niet 
vrijblijvend.

Tekst: Paul Marselje - Foto: Paul Mellaart.

Vrijmetselarij vraagt van de beoefenaar, de vrijmetselaar 
dus, een beter mens te worden; niet beter dan de ander, 

maar beter dan hijzelf eerder was. En door beter te worden 
dan hijzelf eerst was, kan hij bijdragen aan een betere wereld. 
Het staat eenieder daarbij vrij om zelf te bepalen wat een 
beter mens is en hoe die betere wereld er uitziet, zolang de 
ander daarmee maar niet in de weg gestaan wordt om zijn 
eigen beeld daarvan te hebben. Het klinkt misschien allemaal 
vanzelfsprekend en eenvoudig, maar dat is het niet. Het vrij-
metselaarsschap stelt hoge eisen.

Uzelf, broederschap en maatschappij
Vrijmetselarij is geen leerschool waarin les gegeven wordt in 
wat een beter mens is of hoe een betere wereld er uitziet. Vrij-
metselarij is een broederschap waarbinnen rituele handelin-
gen en met symbolische gereedschappen aangereikt worden. 
Ze kunnen iemand helpen aan zichzelf te werken. Het zich 
eigen maken van die symboliek en ritualistiek en het bestude-
ren ervan is daarom ook een belangrijk uitgangspunt.
Vrijmetselaarsloges zijn een plaats waar vrijmetselaren op een 
verdraagzame manier van gedachten wisselt over onderwer-
pen die hem of een andere vrijmetselaar raken. De vrijmet-
selarij is daardoor geen willekeurige groep mensen; het is een 
broederschap. En ook het lidmaatschap van een broederschap 
stelt verplichtingen.
De plichten van een vrijmetselaar zijn dus samen te vatten 
in plichten naar zichzelf, naar de broederschap en naar de 
maatschappij. Maar wat is een verplichting? In algemene zin 
kan gezegd worden, dat een verplichting een bindende over-
eenkomst is tussen twee partijen. Dat kan een morele, juridi-
sche of zelfs spirituele overeenkomst zijn. Vooral de morele en 
spirituele plichten krijgen in de vrijmetselarij aandacht. Wie 
vrijmetselaar wordt, legt een gelofte af waarin hij belooft zich 
aan de uitgangspunten en afspraken van de vrijmetselarij te 
houden. Maar waar gaat dat dan over?

De ‘Oude Plichten’
Al sinds oude tijden worden vrijmetselaarsplichten beschre-
ven. De Engelsman Anderson publiceert in de vroege 18e 

eeuw het eerste stelsel van vrijmetselaarsplichten. Die regels 
noemen vrijmetselaren ‘De Oude Plichten’. Ze staan symbool 
voor wat zij tegenwoordig vrijmetselaarsplichten vinden.
Grotendeels zijn die tegenwoordige plichten vastgelegd in de 
statuten en reglementen van de Orde van Vrijmetselaren. Die 
vervangen de ‘Oude Plichten’. Iedere tijd is immers anders, 
dus zijn de afspraken die gemaakt zijn dat ook. 
Maar voor een deel liggen die plichten ook vast in de traditie 
en de sfeer van de broederschap, waarvan dat oude geschrift 
van Anderson nog steeds een goede weerslag vormt. Als een 
nieuwe voorzittend meester van een loge wordt geïnstalleerd 
krijgt hij een exemplaar van die ‘Oude Plichten’ overhandigd, 
vooral als symbool van de huidige orderegels, maar zeker ook 
om te herinneren aan de traditie van waaruit de vrijmetselarij 
en de vrijmetselaar handelt.

Kwetsbaarheid
Vrijmetselarij wordt vaak geheimzinnig genoemd. Waarom 
wordt niet verteld wat er in rituelen gebeurt? Waarom mogen 
buitenstaanders er niet bij zijn als vrijmetselaren bij elkaar 
komen in een ritueel? Waarom zijn vrijmetselaren verplicht 
om over wat er in loges gebeurt niets te vertellen?
Mensen kunnen zich steeds minder vinden in dogmatiek, 
maar er blijft behoefte aan een dialoog over levensvragen. 
Een groeiend aantal mensen vindt binnen de geborgenheid 
van vrijmetselaarsloges de vrijheid daarover te praten. Zoiets 
kan voor hen alleen dan in werkelijke vrijheid, als de loge-
bijeenkomsten besloten zijn. 
Het is te begrijpen dat strak geleide geestelijke en politieke 
organisaties naar die beslotenheid met argwaan kijken. Ze 
pretenderen immers vaak de enige ‘waarheid’ te kennen, ter-
wijl er in loges juist verschil mag zijn van inzicht. Vrijmetsela-
ren moeten in een loge vrijuit kunnen spreken, zonder dat het 
de volgende dag wordt rondvertelt, in de krant, Whatsapp, 
Instagramm of op Facebook staat. Zij moeten zich kwetsbaar 
kunnen opstellen en in hun waarde worden gelaten. Daarvoor 
vinden vrijmetselaren intimiteit nodig. En daarom bestaat 
de plicht tot geheimhouding over wat in loges wordt bespro-
ken. 

De plichten
van een vrijmetselaar
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Geheime rituelen
De plicht om te zwijgen over wat er in de rituelen gebeurt, 
heeft een andere achtergrond. In een vrijmetselaarsritueel ko-
men een aantal verrassingen voor. Er gebeuren ‘dingen’ die 
de aanwezigen aan het denken moeten zetten over henzelf 
en over de verhouding ten opzichte van anderen en de maat-
schappij. Het zijn geen ‘dingen’ die iemand niet zou willen 
meemaken. Ze zijn waardevol en worden dat ook steeds meer. 
Die momenten moeten ‘overkomen’ om indruk te maken en 
om aan het denken te zetten. Wie dat van tevoren zou we-
ten, die wordt die kans ontnomen. De belangrijkste reden 
dat vrijmetselaren zwijgen over die rituelen is dus – en dat 
klinkt misschien verrassend – niet hun het eigenbelang van 
vrijmetselaren, maar het belang van anderen die nog niet 
ingewijd zijn. 
Toch is er nog een andere reden om te zwijgen over wat er in 
rituele bijeenkomsten gebeurt. De vrijmetselarij is vormgege-
ven als een middeleeuws steenhouwersgilde. Traditioneel kent 
zo’n gilde 3 soorten leden, drie ‘graden’, namelijk leerling, 
gezel en meester.
Wie als rondtrekkende steenhouwer werk zocht en zich bij 
een bouwplaats aanmeldde, moest  kunnen bewijzen dat hij 
een echte steenhouwer was. Hij moest ook kunnen aantonen 
dat hij een bepaalde graad van vaardigheid in zijn vak had. 
Gezellen kunnen immers meer dan leerlingen en meesters zijn 
tot meer in staat dan gezellen. Ze werden ook verschillend 
betaald.

Aanraking
Om die reden bestonden er herkenningswoorden, -tekens en 
-aanrakingen voor iedere graad. Als onderdeel van de tra-
ditie worden zulke herkenningsbegrippen nog steeds aan de 
nieuwe leerling, gezel of meester verteld. Maar het is meer 
dan een traditie. De beslotenheid, de intimiteit van een loge 
kan alleen worden gegarandeerd als zeker is dat iedereen ook 
echt vrijmetselaar is.

Iedere vrijmetselaar heeft toegang tot elke vrijmetselaars-
loge in de wereld en zulke bezoeken worden dan ook vaak 
afgelegd. Hoe weten ze in zo’n loge nu dat de bezoeker ook 
vrijmetselaar is? Dan komen onder meer die herkenningsbe-
grippen goed van pas en ook daarom bestaat er de plicht tot 
zwijgen over de inhoud van de rituelen.

De eigen maat
Van belang is dat verplichtingen aangegaan worden vanuit 
vrije wil. De vrije wil en het recht op eigen inzicht zijn van 
belang in de vrijmetselarij. Het staat de leden daarom vrij 
de vrijmetselaarswerkwijze naar eigen inzicht te interprete-
ren. Vrijmetselaren zijn vrijdenkers, die tolerantie hoog in 
het vaandel hebben. En ze zijn zoekers, die erkennen nooit 
uitgezocht te zijn. Maar het is niet alleen ‘vrijheid-blijheid’ 
in de Orde. Een deel van de verplichtingen is voor ieder lid 
gelijk, zoals de plicht tot geheimhouding.
Maar de plicht om te proberen een beter mens te worden, is 
heel persoonlijk. Wie zal de ander daarin de maat nemen? 
Dat geldt ook voor de plicht te bouwen aan een betere we-
reld. Want al snel zou bij een beoordeling daarvan de eigen 
meining van de beoordelaar worden gebruikt over wat een 
beter mens is en wat een betere wereld zou zijn. Een vrij-
metselaar kan dus wat dat betreft alleen zichzelf de maat 
nemen.
Het staat ook in de Ordewetgeving, in het statuut en regle-
ment. De vrijmetselaar erkent:
• de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid;
• de gelijkwaardigheid van alle mensen;
• ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid; en
• ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

Broederschap verplicht
Broederschap hoort geen leeg woord te zijn. Wie ziet dat een 
andere vrijmetselaar het moeilijk heeft, die staat de ander 
dan bij. Dat is een plicht. Maar een belangrijk begrip in de 
vrijmetselarij is dat het in het leven op jezelf aankomt. Jij 
zal je leven zelf moeten en mogen vormgeven en verder ont-
wikkelen. Als het lukt zal de hulp aan een vrijmetselaar in 
problemen vooral betekenen hm – waar mogelijk – te helpen 
weer op eigen kracht die problemen op te ruimen en nalleen 
te leunen op anderen. 
Broederschap is verder ook begrip willen opbrengen voor de 
ander in de loge, hem te verdragen en hem aandacht te ge-
ven, zowel in goede als in slechte tijden.

Zelfontplooiing
Tot slot. Als verplichtingen alleen aanvoelen als een last, een 
vervelende sleur, dan zal iemand zich er al snel tegen verzet-
ten. Het is beter het woord ‘plicht’ in de vrijmetselarij te zien 
als het krijgen van een kans; een kans om uit de dagelijkse 
sleur te komen. Om de dagelijkse sleur op de juiste wijze te 
kunnen wegen en te interpreteren.
De morele en spirituele plichten van de vrijmetselarij bieden 
dan ook eerder een interessante uitdaging en een uitnodiging 
tot zelfontplooiing. Het is de mogelijkheid tot het verbreden 
van de horizon door onder meer beleving, door ordelijke ge-
dachtewisseling over onderwerpen die het leven raken, door 
studie en door zelfverbetering. De regelgeving van de vrijmet-
selarij is daarbij geen knellende kleding, maar steun waar dat 
nodig is. De plichten die de Orde van Vrijmetselaren stelt, 
komen dus goed van pas. 

Is de vrijmetselarij terecht geheimzinnig?



Idee en realisatie: Henk Kreuger
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Rubriek Cartoon



Oók vrijmetselaar worden? Doe de Zelftest

Vrijmetselaar worden?

Doe de Zelftest!
Wilt u onderzoeken of een toekomstig lidmaatschap van een 
vrijmetselaarsloge succesvol kan zijn? Doe dan de zelftest. Deze 
zelftest telt 20 uitspraken, oplopend van A tot en met T. Geef per 
uitspraak aan in welke mate u zich erin kunt vinden op een schaal 
van 1 tot 5. De hoogste totaalscore die zo te behalen is, is 20 x 5 = 
100 punten. 

Volledig mee oneens = 1 punt 
Gedeeltelijk mee oneens = 2 punten 
Weet niet / geen mening = 3 punten 
Gedeeltelijk mee eens = 4 punten 
Volledig mee eens = 5 punten 
 
Omcirkel naast elke uitspraak het beoordelingscijfer. 
Tel daarna de 20 cijfers op en noteer hier de totaalscore: … punten 
Vergelijk deze totaalscore vervolgens met die in de klikkans-tabel. 
Hierdoor is goed in te schatten of er een klik is met de vrijmetselarij. 
Als u naar aanleiding van de uitkomst een gesprek wilt voeren met 
één of meer leden van een loge, stuur dan een e-mail naar info@
vrijmetselarij.nl Of neem contact op met de voorlichter van de loge 
in uw gemeente of regio.. 

Idee en realisatie: Henk Kreuger Klikkans-tabel

0 – 49 punten
De ervaring leert dat een score 
lager dan 50 punten meestal niet 
leidt tot een lidmaatschap dat 
langdurige wederzijdse tevreden-
heid oplevert. Om verdere teleur-
stelling te voorkomen worden ver-
dere stappen om lid te worden van 
de vrijmetselarij afgeraden.

50 – 59 punten
Er zijn overeenkomsten, maar niet 
echt veel. Vraag is of een eventu-
eel lidmaatschap inderdaad wel 
wederzijdse tevredenheid oplevert. 
Een goed gesprek hierover kan veel 
duidelijk maken.

50 – 69 punten
Er is een redelijk aantal overeen-
komsten. Een onderling gesprek 
om in te schatten of dit aantal vol-
doende is om ook op lange termijn 
tot een succesvol lidmaatschap te 
leiden, is zeker aan te raden.

70 – 79 punten
Het aantal overeenkomsten is 
groot. Een gesprek op korte ter-
mijn maakt duidelijk of het lid-
maatschap ook op lange termijn 
de gewenste wederzijdse voldoe-
ning geeft.

80 – 89 punten
Beide partijen zitten op een lijn! 
Een gesprek over het lidmaatschap 
is de volgende stap.

90 – 100 punten
De ideale 'klik'. Een gesprek over 
het lidmaatschap is de volgende 
stap.

Verder praten?
Wilt u in gesprek met een vrijmetselaar? Op de website van de Nederlandse 
Orde van Vrijmetselaren – www.vrijmetelarij.nl – staat een overzicht van alle 
loges in Nederland en dus ook van een loge bij u in de buurt, inclusief vesti-
gingsadres, telefoonnummer en e-mailadres.
Maar natuurlijk kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de 
Orde van Vrijmetselaren:
 
Javastraat 2B, 2585 AM  Den Haag.
T. (070) 346.00.46.
E. orde@vrijmetselarij.nl
W. www.vrijmetselarij.nl
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Oók vrijmetselaar worden? 

Ik neem de volledige 
verantwoordelijkheid voor 
mijn eigen doen en laten.
 

Ik streef er voortdurend 
naar beter mens te worden.
 

Ik zie het als een 
maatschappelijke opdracht 
om datgene weg te nemen 
dat mensen scheidt, zodat 
ze hun conflicten kunnen 
bijleggen of hun vooroordelen 
kunnen bijstellen.

Ik zie het als een 
maatschappelijke opdracht 
om naar datgene te zoeken 
dat mensen verbindt; om ze 
bij elkaar te brengen.
 

Ik ben gelijkwaardig 
aan alle andere mensen.

Ik werk aan het welzijn 
van onze samenleving.
 

Uitspraak BUitspraak A

Uitspraak E

Uitspraak D

Uitspraak F

Uitspraak C

1

2

3

4

5

Ik vind dat ieder mens het 
recht heeft om zelfstandig 
te zoeken naar waarheid.

Ik vind de meningen van 
andere mensen even 
waardevol als mijn eigen 
mening. Ik hoor ze graag.

Uitspraak GUitspraak H 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik denk dat rituelen en 
symbolen mij kunnen helpen 
om bijzondere momenten 
in het leven meer waarde 
te geven. 

Ik ben altijd bereid 
mijn inzichten te delen 
met anderen.

Uitspraak JUitspraak I 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik ben een ‘vrij man van 
goede naam’. Anders gezegd: 
ik ben een ongebonden 

en heb een goede reputatie.

Uitspraak L 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik geloof dat het universum 
niet toevallig bestaat. 
En dat ik daarin een rol 
te vervullen heb.

Uitspraak K 1

2

3

4

5

Ik ben bereid me aan 
de regels van de Orde 
en mijn loge te houden. 

Uitspraak M

Ik houd me aan de 
vertrouwelijkheid 
binnen mijn loge.

Ik zie de voordelen van 
een loge waarin alleen 
mannen samenkomen.

Uitspraak P

Uitspraak

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik ben bereid en in staat 
mijn logecontributie te 
betalen (ca. € 400 per jaar).

Uitspraak T 1

2

3

4

5

Ik ben bereid andere 
vrijmetselaren met 
raad en daad te steunen 
als zij dat nodig hebben. 

Ik waardeer ook het 
gezelligheidsaspect 
van de broederschap. 

Uitspraak O

Uitspraak R

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Als ik vrijmetselaar word 
probeer ik zoveel mogelijk 
mijn wekelijkse 
logebijeenkomsten 
te bezoeken. 

Ik streef naar een langdurig 
lidmaatschap van de Orde 
en van mijn loge.

Uitspraak N

Uitspraak S

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

BEGIN HIER

GA HIER VERDER
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 Doe de Zelftest

Ik neem de volledige 
verantwoordelijkheid voor 
mijn eigen doen en laten.
 

Ik streef er voortdurend 
naar beter mens te worden.
 

Ik zie het als een 
maatschappelijke opdracht 
om datgene weg te nemen 
dat mensen scheidt, zodat 
ze hun conflicten kunnen 
bijleggen of hun vooroordelen 
kunnen bijstellen.

Ik zie het als een 
maatschappelijke opdracht 
om naar datgene te zoeken 
dat mensen verbindt; om ze 
bij elkaar te brengen.
 

Ik ben gelijkwaardig 
aan alle andere mensen.

Ik werk aan het welzijn 
van onze samenleving.
 

Uitspraak BUitspraak A

Uitspraak E

Uitspraak D

Uitspraak F

Uitspraak C

1

2

3

4

5

Ik vind dat ieder mens het 
recht heeft om zelfstandig 
te zoeken naar waarheid.

Ik vind de meningen van 
andere mensen even 
waardevol als mijn eigen 
mening. Ik hoor ze graag.

Uitspraak GUitspraak H 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik denk dat rituelen en 
symbolen mij kunnen helpen 
om bijzondere momenten 
in het leven meer waarde 
te geven. 

Ik ben altijd bereid 
mijn inzichten te delen 
met anderen.

Uitspraak JUitspraak I 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik ben een ‘vrij man van 
goede naam’. Anders gezegd: 
ik ben een ongebonden 

en heb een goede reputatie.

Uitspraak L 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik geloof dat het universum 
niet toevallig bestaat. 
En dat ik daarin een rol 
te vervullen heb.

Uitspraak K 1

2

3

4

5

Ik ben bereid me aan 
de regels van de Orde 
en mijn loge te houden. 

Uitspraak M

Ik houd me aan de 
vertrouwelijkheid 
binnen mijn loge.

Ik zie de voordelen van 
een loge waarin alleen 
mannen samenkomen.

Uitspraak P

Uitspraak

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ik ben bereid en in staat 
mijn logecontributie te 
betalen (ca. € 400 per jaar).

Uitspraak T 1

2

3

4

5

Ik ben bereid andere 
vrijmetselaren met 
raad en daad te steunen 
als zij dat nodig hebben. 

Ik waardeer ook het 
gezelligheidsaspect 
van de broederschap. 

Uitspraak O

Uitspraak R

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Als ik vrijmetselaar word 
probeer ik zoveel mogelijk 
mijn wekelijkse 
logebijeenkomsten 
te bezoeken. 

Ik streef naar een langdurig 
lidmaatschap van de Orde 
en van mijn loge.

Uitspraak N

Uitspraak S

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

BEGIN HIER

GA HIER VERDER




