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ADVERTENTIES

Dutch Regalia
(voorheen W. van Emden Regalia)

Wij zijn en blijven, de vertrouwde leverancier voor al uw maçonnieke benodigdheden,
met een nieuw gezicht.

U kunt er van op aan dat de service die u van ons gewend bent gehandhaafd blijft.
Wij staan in voor hoge kwaliteit, een goede afwerking van onze producten en blijven werken met 

de juiste vakmensen, die al jaren de beste producten aan ons leveren.
Veel mogelijk, ook voor speciale opdrachten, ontwerpen en diensten,

(bijvoorbeeld graveren van glas en metaal).

Wij denken graag met u mee, heeft u vragen?
Bel dan gerust telefoon 0251-827317.

Of mail naar info@dutchregalia.nl.

www.dutchregalia.nl

Wij zoeken altijd samen naar oplossingen

Rok kostuum - Smoking - Kostuum

 

Rok overhemden en accecoires
zwarte rok gillets

 

OOK OP LOCATIE UW PARTNER

Steenstraat 32 Boxmeer 
martijn@jansenenjansen.nl

 

0485  576226
www.smokingkopen.nl
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VRIJMETSELARIJ

WAT WOORDEN 
NIET KUNNEN ZEGGEN...
Symbolen maken een onuitwisbaar onderdeel uit van de samenleving. Sterker nog, veelal kunnen we 
die samenleving alleen nog maar begrijpen door symbolen. 

Mensen hebben symbolen nodig. Zo simpel is het gewoon. Symbolen om uitdrukking te geven aan 
wat met woorden niet gezegd kan worden. Om (bijna) onmiddellijk te begrijpen en – vooral – te voelen 
wat bedoeld wordt.

Een voorbeeldje...  In juli dit jaar is een zeer dierbare vriend van me overleden. In plaats van bloemen, 
heb ik op zijn kist een wit steentje gelegd. Dat simpele, maar eeuwenoude joodse gebaar, geeft voor 
mij uiting aan mijn verbondenheid met de dode. Daarnaast staat de onvergankelijkheid van een steen 
– stenen vergaan niet zoals bloemen - ook voor eeuwige liefde en geloof, alsook voor altijddurend 
respect. Tenslotte is het een teken, dat laat zien dat de gestorvene geëerd wordt en niet vergeten zal 
worden. En wit als teken van onschuld.  

Een steen is overigens ook het symbool voor wie vrijmetselaar is. Een vrijmetselaar ziet zichzelf 
namelijk als een ruwe steen, waaraan hij – ook weer symbolisch bedoeld – met hamer en beitel moet 
werken om er een zuivere kubiek van te maken. Een vierkante kubus, alle zijden even groot en glad, 
waarmee de Tempel van de Mensheid gebouwd kan worden.

Over symbolen gaat deze bijzondere uitgave van 'Vrijmetselarij'. Zo komen bijvoorbeeld 4 
vrijmetselaren aan het woord over met name de passer, de winkelhaak én de passer met winkelhaak. 
Alsook gaan deskundigen uitvoerig in op de betekenis en relevantie van symbolen in het dagdagelijkse 
leven. En de vooralsnog jongste vrijmetselaar van de Nederlandse Orde vertelt over hoe belangrijk 
symbolen zijn in zijn zoektocht naar antwoorden. Al met al een boeiend palet van interpretaties, 
meningen en visies die stuk voor stuk de moeite waard zijn om te lezen.

Ik wens u namens de redactie veel leesplezier en inspiratie toe. En als u nadien nog meer informatie 
wilt hebben over het gebruik van symbolen in de vrijmetselarij of over de vrijmetselarij zelf, klop dan 
eens aan bij een van de loges in uw omgeving. De deur gaat altijd open voor u!

Met broederlijke groet,

Henk Hendrikx,
Hoofdredacteur 'Vrijmetselarij', hét algemeen maçonniek tijdschrift.
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INHOUDSOPGAVE

'Juist in de symboliek en de rituelen, 
zit de kracht van de vrijmetselarij!' 
18 jaar oud is hij vooralsnog de jongste vrijmetselaar die de Nederlandse Orde 
van Vrijmetselaren nu kent. Hoe denkt hij over symbolen en zijn zoektocht? “
De vrijmetselarij laat mensen vrij om zelf naar antwoorden te zoeken”, aldus 
Yuri van den Rijzen.

Pagina 6

Volgens waterpas, 
schietlood en winkelhaak 
Als vrijmetselaren bijeenkomen doen ze dat volgens de beginselen van de waterpas, 
het schietlood en de winkelhaak. Maar wat zegt dat nu eigenlijk? En wat betekent 
deze symboliek voor vrijmetselaren? 

Pagina 8

Vrijmetselaren over passer, winkelhaak 
en passer met winkelhaak
De winkelhaak en de passer zijn 2 symbolen die elk naar de vrijmetselarij wijzen 
en vrij algemeen bekend zijn. Samen vormen ze nog een 3e symbool. In dit vierluik 
vertellen 4 vrijmetselaren hun verhalen die horen bij passer, winkelhaak en passer 
met winkelhaak.

Deel I op pagina 14 • Deel II op pagina 20 • Deel III op pagina 26 • Deel IV op pagina 32

We zijn allemaal zelf betekenisgevers
Ze onderzoekt de wijsheid die in mythen en sprookjes verscholen ligt. Als geen ander 
kan 'mythosoof' Lissette Thooft dan een antwoord geven op de vraag naar wat is het 
nut van symboliek? En naar de vraag hoe het bijzondere van symboliek omschreven 
zou kunnen worden?

Pagina 10
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Schoonheid, 
een kwestie van maat houden!
De Wandelaar is geen onbekende bij de lezers van 'Vrijmetselarij'. Gaande door land 
en stad verzamelt hij beelden, die hem een spiegel voorhouden en aan het denken 
zetten. Zoals – in dit geval zelfs letterlijk – het beeld van De Bouwmeester, gewapend 
met een maatlat om de juiste maat te kunnen houden...

Pagina 36

De zin van het leven vinden
In de verhalen van de Grote Tradities worden veel krachtige woorden gebruikt, om er 
voor  te zorgen dat de mensen niet in slaap vallen. Want ze moeten zelf op zoek gaan 
naar de betekenis achter het symbool, om de kracht er van te kunnen ervaren. Een 
boeiend verhaal over spirituele symboliek.

Pagina 34

'De moderne mens gelooft het wel…'
Theoloog en schrijver van vele boeken Tjeu van den Berk gaat in dit interview op de 
betekenis van het symbool. En op wat het doet met mensen. “Er is een groot verschil 
tussen gewoon lopen en ritueel lopen, tussen gewoon bijten en ritueel bijten, tussen 
gewoon een vuur aansteken en dat op een rituele wijze doen. Maar waardoor heeft 
die verandering in ons gevoel dan plaatsgevonden?”, aldus de deskundige.

Pagina 28

Van ruwe steen tot volmaakte kubus
Dr. John van Schaik heeft middeleeuwse mystiek gestudeerd en is gepromoveerd 
op het Godsbeeld van de laat antieke christelijke Manicheeërs en de middeleeuwse 
Katharen. “In de loge bewerkt de vrijmetselaar de ruwe steen. (…). Voor mij staat 
het bewerken van de ruwe steen symbool voor het bewerken van de ziel”, stelt 
Van Schaik.

Pagina 22

INHOUDSOPGAVE

'Sprookjes spreken in de vorm
van symbolen'
De Eindhovense therapeut Sander Videler is onder andere afgestudeerd als 
Jungiaans analytisch therapeut. Volgens hem heeft de mens het bewustzijn dat alles 
één is verloren. Alleen door de symbolen van sprookjes te begrijpen en aan te voelen, 
is volgens hem dat bewustzijn weer terug te vinden.

Pagina 16
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Tekst: Cees van Dam – Foto's: Paul Mellaart.

'JUIST IN DE SYMBOLIEK  EN DE RITUELEN, 
ZIT DE KRACHT VAN DE V RIJMETSELARIJ'
Wie vrijmetselaar wil worden, moet minstens 18 jaar oud zijn. En eerlijk gezegd, is het hoogst uitzonderlijk dat iemand 
op zo'n jonge leeftijd toetreedt tot de vrijmetselarij. Maar in loge 'L’Inséparable' in Bergen op Zoom is op 15 januari dit 
jaar de 18-jarige Yuri van den Rijzen, student mbo ICT-beheer, tot vrijmetselaar aangenomen. “De vrijmetselarij laat 
mensen vrij om zelf naar antwoorden te zoeken”, aldus de vooralsnog jongste vrijmetselaar die de Nederlandse Orde 
van Vrijmetselaren nu kent.  

18-jarige vrijmetselaar Yuri van den Rijzen:

INTERVIEW

"Ik ben verreweg de jongste, ja!"



'JUIST IN DE SYMBOLIEK  EN DE RITUELEN, 
ZIT DE KRACHT VAN DE V RIJMETSELARIJ'
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YURI VAN DEN RIJZEN

“Ik ben een zoeker en niet snel tevreden met een antwoord. 
Meestal leveren die antwoorden trouwens alleen maar nog meer 
vragen op. Het internet biedt talloze ingangen. Een wereld vol 
kennis ligt voor ons open.”

'Ik heb uren in mijn eentje naar een 
scherm zitten staren. Continu maar lezen 
en vergelijken, op zoek naar antwoorden'

“Zowel nuttig als minder nuttig. Ik kan me daar eindeloos mee 
bezighouden. Ik heb uren in mijn eentje naar een scherm zitten 
staren. Continu maar lezen en vergelijken, op zoek naar antwoor-
den. Denken dat je het gevonden hebt, tot je toch weer iets ontdekt 
dat de zaak in twijfel trekt. Ik ben op van alles gestuit. Bijvoorbeeld 
de theosofie. De theosofische benadering ervaar ik als een hele 
boeiende. Veelomvattend. Ik zie persoonlijk veel raakvlakken met 
de vrijmetselarij. Niet qua opvattingen, maar qua uitgangspun-
ten. Want de vrijmetselarij kent geen eigen opvattingen. De vrij-
metselarij laat mensen vrij om zelf naar antwoorden te zoeken.”

Niet dogmatisch
“Je wilt niet alleen maar thuis achter je computer zitten. Dan mis 
je het contact met de ander. Ik ben geen sporter, geen uitgaans-
type, meer een denker dan een doener. Ik wil het ergens over 
hebben, over iets dat dieper gaat, dat de essentie raakt en ik ver-
wacht dat niet te vinden op een sportclub of in een discotent waar 
je elkaar niet kunt verstaan. Er is een gevoel dat je drijft. Je wilt 
iets meer in het leven. Misschien had ik het kunnen vinden in een 
kerkgenootschap, maar dat is toch meer een verbondenheid in 
samen hetzelfde geloven. En ik kan me niet vinden in één bepaald 
geloof. Verander ook weleens van gedachten. Zou steeds van reli-
gie moeten switchen. Ik wil niet dogmatisch zijn, altijd meerdere 
kanten zien, vanuit verschillende perspectieven iets benaderen. 
Zelfs de wetenschap kent niet alle antwoorden. Ik zoek een plek 
waar je te midden van anderen kunt zoeken naar… Nou ja, ik weet 
nog niet eens precies waarnaar. Maar die plek denk ik wel gevon-
den te hebben in de vrijmetselarij, in de loge 'L’Inséparable'.” 

Individualiteit
“Het begon dus eigenlijk bij die zoektocht naar antwoorden. En 
toen stuitte ik – achteraf niet toevallig – op de vrijmetselarij. Ik 
kende niemand die vrijmetselaar is en ik besloot dus via de site 
van loge 'L’Inséparable' contact te zoeken en me uiteindelijk aan 

te melden. En dan start een lange procedure. Er komen mensen 
van de loge met je praten om te bezien of jij bij de loge past en 
de loge bij jou. En tussen die gesprekken verstrijkt de tijd waarin 
je je afvraagt of je er wel of niet bij mag. En als het dan zo ver is, 
ben je opgelucht. Nee, ik ervaar het niet als poppenkast. Tradi-
tie en taalgebruik zijn al onderdeel van de procedure. Als je daar 
dan al over struikelt is de vrijmetselarij niets voor jou. Juist in 
die eigen taal, in de symboliek en de rituelen, zit de kracht van 
de vrijmetselarij. Het maakt de individuen tot een groep zonder 
dat je je individualiteit inlevert. Het creëert ruimte voor een eigen 
beleving, een eigen interpretatie en geeft tegelijkertijd het samen 
zijn een identiteit. Dat vind ik mooi.”

Stap zetten
“Ik ben verreweg de jongste, ja! Maar dat vind ik niet erg. Inte-
gendeel! Ik kom nu mensen tegen die ik anders nooit zou heb-
ben ontmoet. Mensen met wie ik het gesprek kan aangaan, dat ik 
anders nooit gevoerd zou hebben. Leeftijd doet er niet toe. Als ik 
in de vrijmetselarij mensen van mijn eigen leeftijd zou tegenko-
men zouden die daar ook zijn omdat ze die communicatie zoeken, 
want als je die niet zoekt, dan ben je daar niet.”

'Durf die stap te zetten, kom uit je 
comfortzone en meld je aan'

“Ik kan me voorstellen dat voor jongeren de drempel om naar de 
vrijmetselarij te gaan hoog is, omdat jongeren juist elkaar zoeken. 
Maar voor jongens die zich vragen stellen waarop de antwoorden 
niet zomaar komen aanwaaien, die in het leven meer willen dan 
bier, voetbal en vrouwen, die het hele leven willen ontmoeten, 
zou ik zeggen: durf die stap te zetten, kom uit je comfortzone en 
meld je aan. Er gaat een wereld voor je open. Ineens realiseer je 
je dat je niet langer alleen met de wereld worstelt en dat dat geen 
kwestie is van jouw leeftijd alleen.” 
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ACHTERGROND

Tekst: Jaap Zwart – Foto: Paul Mellaart.

VOLGENS WATERPAS, 
SCHIETLOOD EN WINKEL HAAK
Vrijmetselaren komen regelmatig bijeen om met elkaar over de meest uiteenlopen onderwerpen te praten. Dit doen 
zij volgens de beginselen van schietlood, waterpas en winkelhaak. Wat wil dat zeggen? En wat betekent het voor de 
vrijmetselaar zelf?

De zeggingskracht van symbolen

Veel symbolen en gereedschappen binnen de vrijmetselarij 
zijn een voortvloeisel uit de tijd dat de grote kathedralen wor-
den gebouwd. De bouwmeesters en 'vrije metselaars' komen bij 
elkaar om de plannen van de bouw door te nemen. Later worden 
deze bijeenkomsten steeds meer gevuld met andere onderwer-
pen. Er wordt dan gesproken over het leven en het geloof. Deze 
onderwerpen, rituelen en symbolen zijn binnen de vrijmetselarij 
nog steeds belangrijk. 

Bepaalde manier
Dat de bouwsymboliek wordt gebruikt in die tijd is niet verwonder-
lijk. De mensen die de kathedralen bouwen, kennen de werktuigen 
die daarbij gebruikt worden het best. Als er dan over spirituele en 
mystieke zaken wordt gesproken, is het logisch dat ze teruggrij-
pen op datgene wat ze kennen. Daaronder vallen het schietlood, de 
passer en de winkelhaak.
De vrijmetselarij wordt gekenmerkt door een bepaalde manier van 
werken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van symbolen en ritue-
len. Daarmee wordt op specifieke wijze de levensloop van de mens 
uitgebeeld. Rituelen worden binnen de vrijmetselarij ook gebruikt 
om een overgang visueel weer te geven. Het gaat dan om een over-
gang naar een volgende fase. Dat kan in denken en doen zijn, maar 
ook bepaalde rollen zijn daarbij belangrijk. 

Zeggingskracht
Waar woorden vaak onvoldoende zijn, worden binnen rituelen van 
de vrijmetselarij symbolen gebruikt. Hoewel de symbolen geen 
echte vaste betekenis hebben, ondersteunen ze toch een gemeen-
schappelijke context. Deze context verschilt per symbool en per 
situatie. Er gaat voor de deelnemers een grote zeggingskracht 
vanuit, die zorgt voor een onderling verband. Van de symbolen is 
waarschijnlijk de passer samen met de winkelhaak het bekendst 
bij het grote publiek. Deze staan vaak gelijk aan het begrip vrij-
metselarij voor mensen die er verder niets vanaf weten. De pas-
ser staat voor het begrip 'maat geven'. Het heeft als symbool het 
scheppende vermogen van het afpassen van een vorm. Minder 
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bekend van de passer is, dat deze ook kan staan voor de liefde die 
alles ordenend volgens maat, getal en gewicht. De winkelhaak 
staat voor hoe de vrijmetselaar zich moet opstellen ten opzichte 
van anderen.

Het bijeenkomen in harmonie, het 
handelen volgens de hoogste wet en 

uiteengaan in rechte verhouding
Maar terug naar waterpas, schietlood en winkelhaak. De waterpas 
staat voor de gelijkwaardigheid van alle mensen. Het schietlood 
is binnen de vrijmetselarij het symbool van oprechtheid en recht-
schapenheid. De winkelhaak met zijn rechte hoeken, symboliseert 
de mens die het licht ontvangt. Meer nog, staat het voor hoe de 
vrijmetselaar zich moet opstellen ten opzichte van anderen. Dat 
'in rechte verhouding staan', betekent een goede verstandhouding 
met elkaar hebben. Het is dan ook de bedoeling dat vrijmetse-
laars met elkaar en anderen omgaan volgens dit beginsel en dat 
ook nastreven. Het is interessant hoe fijnzinnig de originele werk-
zaamheden van de gereedschappen een mystieke en spirituele 
zeggingskracht hebben gekregen. Als symbool geven ze een zeker 
gedrag en houding tot anderen aan. De oorspronkelijke manier 
waarop en waarvoor de gereedschappen zijn gebruikt, hebben een 
symbolische gedragsbetekenis gekregen.

Kracht
De vrijmetselarij kent nog meer symbolen dan de hier genoemde 
drie. Het is opmerkelijk hoe ook de andere gereedschappen een 
soortgelijke transformatie hebben ondergaan. Alle beelden een 
bepaalde dimensie van het broederlijke gedrag uit. Wanneer een 
vrijmetselaar volgens de symbolische betekenis van deze gereed-
schappen handelt, dan kan het niet anders of er wordt correct 
gedrag vertoond. De gereedschappen laten geen ruimte om daar-
mee te sjoemelen. Hier komt de kracht van symbolen duidelijk 
naar voren. Het uitleggen wat de gereedschappen zijn, wat ze doen 
en wat een ieder er zich bij kan voorstellen, is voor mensen ver-
schillend. De interpretatie van de symbolen wordt door eenieder 
op eigen wijze gedaan en beleefd. De symbolische waarde echter 
verandert niet.

Symbolische waarde
De beleving van de waterpas kan voor iedere vrijmetselaar anders 
zijn. De symbolische betekenis is echter voor alle vrijmetselaren 

gelijk. Hetzelfde geldt voor schietlood en winkelhaak. Als een vrij-
metselaar dus zegt te handelen volgens de beginselen van water-
pas, schietlood en winkelhaak, dan mag zonder meer aangenomen 
worden dat hij oprecht is, uitgaat van onderlinge gelijkwaardigheid 
en in rechte verhouding staat met de anderen. Of zoals vrijmetse-
laren zelf zeggen: “Het bijeenkomen in harmonie, handelen vol-
gens de hoogste wet en het uiteengaan in rechte verhoudingen.” 
En dat is de kracht van symbolen! Hoeveel meer woorden zijn er 
wel niet nodig om al de gedragseigenschappen die deze gereed-
schappen symboliseren uit te leggen, dan eenvoudig te zeggen: 
“Ik handel volgens de beginselen van waterpas, schietlood en win-
kelhaak”? In die zin zit dus bijzonder veel diepte van betekenis en 
beleving waarvan de context bepaald wordt door drie eenvoudige 
gereedschappen. 

Gezamenlijke beleving
De vrijmetselarij zelf is als geheel ook een symbool. Het vormt 
als het ware het hoofdsymbool dat alle andere symbolen omvat. 
Voor een vrijmetselaar is deze beleving er ook echt, hoewel vaak 
onbewust. De plekken waar vrijmetselaren bijeenkomen vormen 
als het ware een theater waar de symbolen tot hun recht kunnen 
komen om het broederlijke spel te spelen. Zo worden al deze plek-
ken over de hele wereld met elkaar verbonden door dezelfde sym-
bolen. De inhoud is voor alle vrijmetselaren; de beleving is echter 
individueel.
Wanneer een Nederlandse vrijmetselaar vrijmetselaren in een 
ander land bezoekt, kan de vorm van de bijeenkomsten van elkaar 
verschillen op zekere punten. De dimensies en betekenis van de 
symbolen zijn min of meer gelijk. Waar mensen elkaar niet (meer) 
begrijpen door de verschillen in taal en het gebruik van andere 
nationale handelingen en voorwerpen, daar vinden vrijmetsela-
ren elkaar in de gezamenlijke beleving van gemeenschappelijke 
symbolen, waar dan ook ter wereld. Op deze manier verdwijnen 
verschillen in ras, cultuur, opleiding en religie. Die grenzen los-
sen op in de gedeelde dimensies en beleving van de symbolen die 
door alle vrijmetselaren worden erkend. Het is als het ware het 
cement, dat vrijmetselaren met elkaar verbindt, ongeacht afkomst 
en culturele vorming. 
En zo... Zo kan de vrijmetselarij een voorbeeld zijn van hoe de 
verschillen in de wereld benaderd kunnen worden. Dat in een tijd 
waarin wederzijdse begrip tussen de mensen steeds meer lijkt 
te vervagen. De vrijmetselarij is uniek in deze invulling. Weinig 
andere genootschappen weten dit krachtige menselijke funda-
ment te evenaren. 

DE ZEGGINGSKRACHT VAN SYMBOLEN

VOLGENS WATERPAS, 
SCHIETLOOD EN WINKEL HAAK
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INTERVIEW

Tekst: Rinus van Warven – Foto's: Paul Mellaart.

'WE ZIJN ALLEMAAL 
ZELF BETEKENISGEVERS' 
Lisette Thooft noemt zichzelf ‘mythosoof’, iemand die de wijsheid onderzoekt die in mythen en sprookjes verscholen 
liggen. Ze is voorzitter van de Stichting Kring voor Mythosofie die lezingen organiseert over symboliek en mythen. En 
ze heeft samen met Mieke Bouma het mythosofische handboek 'Waarom de heks in de oven verdween' geschreven. 
Ook in haar andere boeken zoals 'Kom uit je hoofd', komen sprookjes en mythische beelden veelvuldig voor.

Lisette Thooft over symboliek

Wat is het nut van symboliek? En hoe zou het bijzondere van 
symboliek omschreven kunnen worden?
“Je kent het beroemde citaat uit het gnostische Evangelie van 
Filippus? 'De waarheid is niet naakt in de wereld gekomen, 
maar gekleed in symbolen en beelden. Anders zou de wereld de 
waarheid niet kunnen bevatten.'”
“Er is heel veel in het leven dat niet in woorden uitgedrukt kan 
worden, laat staan in cijfers en grafieken. Een beeld roept een 
wolk van betekenissen op waarin ‘de waarheid’ zich verschuilt 
en dat is ook het bijzondere ervan. Een symbool zegt altijd meer 
dan woorden kunnen zeggen. Liefde bijvoorbeeld. Hoe kun je 
ooit uitdrukken wat je voor iemand voelt? Als je je geliefde een 
rode roos overhandigt... Of als jij en je partner allebei een roos 
laten tatoeëren op je arm, zoals mijn dochter en haar geliefde 
deden... Dan ligt alles wat je zou kunnen bedenken, en nog veel 
meer, in dat symbool besloten.”

Kunnen mensen zonder? Met andere woorden, is een wereld 
zonder symbolen denkbaar? 
“Een retorische vraag! We hebben een paar eeuwen achter de 
rug, vanaf de ‘Verlichting’, waarin het symbolische denken in 
diskrediet raakte en mensen vonden dat alles meetbaar, weeg-
baar, telbaar en dus ook uitdrukbaar moest zijn. Maar kijk nu 
eens om je heen... Als er iets wemelt van de symboliek, is het de 
hedendaagse communicatie. Mijn kleindochter van 8 jaar chat 
met mij in smiley’s; ik krijg bijvoorbeeld een groot, rood, klop-
pend hart van haar toegestuurd. Of een serie sterretjes.”

Mensen moeten het hebben van verhalen en symbolen om 
een zinvol pakket aan betekenisgeving te creëren. Is het 
niet makkelijker om mensen een helder pakket aan regels 
mee te geven in plaats van symbolen en verhalen?
“We zijn allemaal zelf betekenisgevers. Er is niets mis met 
regels, maar ze zijn maar de helft van het verhaal. Ik denk dat dit 
ook letterlijk, fysiek, zo is. Onze hersens zijn in tweeën gedeeld, 

met een corpus callosum ertussen dat evenzeer de functie 
heeft om te scheiden als om te verbinden. Het laatste nieuws op 
dit gebied brengt de Schotse psychiater Iain McGilchrist, die 20 
jaar lang al het hersenonderzoek bestudeerd heeft, in zijn boek 
'The Master and his Emissary'. "

'Een beeld roept een wolk van 
betekenissen op waarin ‘de waarheid’

zich verschuilt'
"Met onze linker hersenhelft bekijken we alles in de sfeer van 
regels en logica, van analyse en formaliteit, stelt hij. Met de 
rechter hersenhelft denken we in termen van het geheel, van 
het grotere plaatje, de onderlinge relaties en de betekenis. 
Daarbij hoort ook het symbolisch denken. We hebben allebei 
nodig, stelt McGilchrist, maar ‘rechts’ zou de baas horen te zijn, 
omdat betekenisgeving en het geheel uiteraard belangrijker 
zijn dan analyses en formaliteit.”

Waarom moeten mensen het voor hun ontwikkeling hebben 
van verhalen en symbolen?
”In je jeugd ben je zeer ontvankelijk voor beelden en symbolen 
en die koersen als het ware rechtstreeks naar je onbewuste, 
waar ze opgeslagen blijven liggen voor als je ze nodig hebt. Als 
je in je jeugd veel sprookjes hoort of leest -met name de wes-
terse sprookjes die goed eindigen- krijg je een positief en spiri-
tueel wereldbeeld mee. Wie goed doet, goed ontmoet; het kleine 
en onaanzienlijke is belangrijk; schoonheid betekent goedheid...  
Ik noem maar een paar wezenlijke aspecten daarvan. Maar ook: de 
heks moet de oven in, want in het vuur van het bewustzijn trans-
formeer je schaduw tot wijsheid. De meeste sprookjes vertellen 
je over een ontwikkelingsweg die je te gaan hebt, vol gevaren en 
duistere plaatsen, een weg die moed en zelfopoffering vereist. 
Aan het eind wacht de schat, het koninklijk huwelijk.”
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LISETTE THOOFT OVER SYMBOLIEK

Lisette Thooft: “Er is heel veel in het leven dat niet in woorden uitgedrukt kan worden, laat staan in cijfers en grafieken." 
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"Op de site Mythosofie valt te lezen dat ook de ontwikkeling van 
een cultuur in de richting van meer beschaving voor het grootste 
deel plaatsvindt door middel van Grote Verhalen. “Grote verhalen 
zijn ‘memen’, ideeën die zich verspreiden als informatiedragers, 
ook wel genoemd ‘besmettelijke informatiepatronen’. Verhalen 
zijn boeiend, ze raken ons, doordat we ons automatisch en direct 
identificeren met de hoofdpersoon. We voelen mee, onze hersens 
gaan op dezelfde golflengte mee-vibreren, zou je kunnen zeggen, 
en zo nemen we de boodschap van het verhaal in ons op.” 

Prachtig om in moderne therapeutische taal te horen dat 
iedereen de held is in zijn of haar eigen verhaal. Wordt 
daarmee de moderne mens geen irreële droomwereld 
voorgespiegeld? 
“Inderdaad tref je in de dikke Van Dale bij het woord ‘sprookje’ 
de uitleg 'een wonder van schoonheid of geluk'. Maar iedereen 
die sprookjes kent, weet dat dit niet letterlijk klopt. Ik citeer het 
begin van mijn roman 'De vrouw die ik was', over een vrouw die 
sprookjes onderzoekt: ‘Schoonheid en geluk? Sprookjes zijn rauw 
en wreed. Door je stiefmoeder en je stiefzusters bespot worden, 

mishandeld en het huis uit gejaagd – daar gaan ze over. Je geliefde 
en je kinderen kwijtraken, vergiftigd worden door heksen, barre 
tochten ondernemen naar het eind van de wereld en verdwalen in 
donkere bossen… Zodra het goed is afgelopen, eindigt het verhaal 
abrupt. Geen woord meer over schoonheid of geluk.’ Wat sprook-
jes en verhalen doen, is je laten zien dat je problemen en crises 
nodig hebt voor je innerlijke groei. Stel je eens een verhaal voor 
waarin alles alleen maar goed ging... Dat is te saai voor ons brein 
om te blijven volgen. Zo is het ook met ons eigen leven. We hebben 
tegenslag nodig om betrokken te blijven, om onszelf te leren ken-
nen en om te bloeien.”

En als de grote helden op het witte doek en in romans mensen 
inspireren tot innerlijke groei, waartoe moet die innerlijke 
groei dan leiden. Is er een criterium te vinden voor die groei?
“Ik zou zeggen, integratie. De vaardigheid om het geheel te zien 
waarin alles een betekenisvol deel is. Het is een wetenschappe-
lijk bewezen feit, dat als je in staat bent om een samenhangend 
verhaal te maken van je eigen leven, je een gelukkiger en beter 
mens wordt. Je wordt zelfs liefdevoller. Kinderen kunnen zich bij-

“Trouwens ook terroristen leven van en voor verhalen, alleen hebben zij helaas verhalen
uitgekozen die wij naargeestig vinden", aldus Lisette Thooft.



www.vrijmetselarij.nl VRIJMETSELARIJ 13

LISETTE THOOFT OVER SYMBOLIEK

voorbeeld veiliger hechten aan mensen die ‘samenhangend’ over 
zichzelf denken. Het verbinden van zin en betekenis aan wat er 
gebeurd is in je verleden zorgt voor integratie van je innerlijk en 
doet waarschijnlijk zelfs je hersens beter functioneren. "

'Betekenisgeving en het geheel zijn 
belangrijker dan analyses en formaliteit'

"Je krijgt er een open, nieuwsgierige blik van. Wat zal deze com-
plicatie, deze plotwending, mij nu eens brengen? Iets wat mis 
gaat, lijkt misschien op dit moment een ramp, maar als schepper 
van je eigen verhaal weet je dat iedere crisis ook weer een oplos-
sing voortbrengt, een diepere zin of bedoeling. Dat geeft innerlijke 
vrijheid.”

Is de wereld van de harde realiteit niet te weerbarstig voor 
een droomduiderige uitleg? 
“Integendeel, de symboliek ligt voor het oprapen. Het gevecht 
van de mens tegen de machine bijvoorbeeld is het thema van 
een nieuwe mythe die voor onze ogen gecreëerd wordt door kun-
stenaars en filmmakers. Vroeger verloor de mens vaak van de 
machine die hij zelf had gemaakt, zoals in het toneelstuk R.U.R. 
waaraan we ons woord ‘robot’ danken. Of in de film 'Modern Times' 
van Charlie Chaplin. Ik vind het erg hoopgevend dat de mens sinds 
een aantal jaren wint van de Robot of Cyborg, zoals in 'Terminator 
II' en 'The Matrix'. Weliswaar kost dat een enorme zelfopoffering, 
maar dat is normaal in spannende heldenverhalen.”
“Trouwens ook terroristen leven van en voor verhalen, alleen heb-
ben zij helaas verhalen uitgekozen die wij naargeestig vinden. Het 
idee dat je roem kunt verwerven als jouw terreurdaad eindeloos 
door alle media van de hele wereld dreunt en echoot, is eigenlijk 
een symbolisch verhaal. Het is jammer dat de media er zo com-
pulsief aan meewerken. Als terreur zou worden doodgezwegen, 
zou het spoedig afgelopen zijn! Maar dat kunnen we kennelijk 
niet. De kracht van het verhaal is daarvoor te sterk, zelfs van een 
naargeestig verhaal. Des te belangrijker om ook spiritueel hoog-
staande en zingevende verhalen te verspreiden.”

De zin van het leven ligt in het ontdekken van datgene waar we 
als mens voor in de wieg gelegd zijn. Kan de mythe ons helpen 
te ontdekken waar we voor in de wieg gelegd zijn?
“Een van de grote thema’s van mythen is de afdaling naar de 
onderwereld. Van Inanna tot Psyche en het meisje uit Vrouw 
Holle. Talloze goden en godinnen, helden en heldinnen dalen af 
uit hun thuisland naar het rijk van de dood. Daar moeten ze vaak 
iets doen dat voor onmogelijk wordt gehouden of in elk geval een 
grote opdracht vervullen, hard werken, schaduwen verslaan en 
wijzer worden."

'De heks moet de oven in, want in 
het vuur van het bewustzijn transformeer 

je schaduw tot wijsheid'
"Daarna mogen ze weer naar boven, naar huis. Mijn inzicht is, 
dat al deze verhalen gaan over ons aller tocht uit de geeste-
lijke wereld naar de Aarde, die een dodenrijk is. Want alles wat 
hier leeft, gaat ooit dood. De verhalen zijn ons meegegeven als 
leidraad en troost. Hoe moeilijk het ook is, hier, ooit mogen we 
weer naar huis, naar de geestelijke wereld. Dus ik denk, dat we 
in de wieg gelegd zijn om te sterven, om weer naar huis te gaan,  
maar dan wel beladen met ervaring en nieuwe wijsheid.”

Wat zijn belangrijke symbolen en gereedschappen die u in uw 
dagelijkse activiteiten gebruikt?
“Ik begin bijvoorbeeld elke dag met Weesgegroetje aan Moeder 
Maria, die voor mij symbool staat voor het grote vrouwelijke, 
het oermoederschap, het omhullende en het vormende van het 
menselijk bestaan op Aarde. Daarna trek ik een Engelenkaartje 
dat afkomstig is uit het symbolische Transformatie Spel. Door-
gaans trek ik ook een Tarotkaart, één en al symboliek, uit de 
Osho Zen Tarot. En ik lees het bijbehorende spirituele preekje. 
Vervolgens doe ik allerlei lichamelijke oefeningen die tot doel 
hebben mij meer bewust te maken van mijn lichaam, van wat 
ik voel in mijn vlees en bloed, mijn spieren en mijn zenuwstel-
sel. Want hoe belangrijk ik symbolen ook vind, en hoeveel genot 
en wijsheid de verhalen mij ook verschaffen, ik heb ervaren dat 
spiritueel leven alleen maar waarachtig en diepgaand kan zijn 
als ik in optimale verbinding sta met mijn voertuig op Aarde, 
mijn lichaam. Ken je het sprookje over de jongen die op reis ging 
om het griezelen te leren? Dat gaat volgens mij over leren voe-
len, leven in het hier en nu. Aan het eind, als hij het kan, is hij 
getrouwd met de prinses en heeft hij een grote schat ontvangen. 
Dat is de schat van het bewustzijn.” 

Boeken van Lisette Thooft zoals 'Wie domme dingen doet 
wordt wijs', 'Waarom de heks in de oven verdween' en 'Kom 
uit je hoofd', zijn uitgegeven door De Boekerij, Amsterdam.
Lisette Thooft geeft ook lezingen en workshops over 
haar werk. Zie haar website voor contactgegevens: www.
lisettethooft.nl en www.mythosofie.nl

"In je jeugd ben je zeer ontvankelijk voor beelden en symbolen", 
stelt Lisette Thooft.
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VIERLUIK, DEEL I

Tekst: Frans Krap – Foto: Paul Mellaart.

PASSER, WINKELHAAK  EN 
PASSER MET WINKELH AAK
Er zijn 2 symbolen die naar de vrijmetselarij wijzen en vrij algemeen bekend zijn. Het betreft de passer en de winkel-
haak. Deze symbolen worden ook vaak in zeker verband met elkaar geplaatst. Met andere woorden met de 2 symbolen, 
passer en winkelhaak dus, kan ook een derde gefabriceerd worden, te weten passer met winkelhaak. Deze symbolen 
zijn dermate bekend, dat zij voor de niet-vrijmetselaar misschien al zijn afgesleten tot een ‘teken’, tot een ‘beeldmerk’, 
een ‘zinnebeeld’. Voor de vrijmetselaar is dat echter geenszins het geval. Integendeel!
In dit vierluik vertellen 4 vrijmetselaren hun eigen verhalen die horen bij passer, winkelhaak en passer met winkel-
haak. Verhalen die in hen wakker geschud worden door deze 3 symbolen. Vertellingen over datgeen zij, als individuele 
vrijmetselaar, op die symbolen projecteren. Deze verhalen komen hen recht uit het hart.

Vrijmetselaren over:

Naam: Jasper Ligthart.
Leeftijd: 29 jaar.
Graad: Gezel-vrijmetselaar.
Lid van loge ‘De Ster in het Oosten’ in Bilthoven.

'Ons bestaan heeft een betekenis die meer 
is dan het alledaags en het materiële' 
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PASSER, WINKELHAAK  EN 
PASSER MET WINKELH AAK

“Voor mij staat de passer symbool voor het feit dat wij men-
sen onderdeel zijn van een groter – al dan niet bezield – 
verband, waar een bepaalde ordening aan ten grondslag 
ligt. Ons bestaan heeft een betekenis die meer is dan het 
alledaagse en het materiële. De benen van een passer 
zijn beweeglijk, en daarom kun je met een passer de ene 
afmeting met de andere vergelijken, of deze overnemen. 
Als ik er in mijn leven in slaag om iets te begrijpen van de 
orde die aan het universum ten grondslag ligt – of deze nu 
vooraf gegeven is of spontaan gegenereerd in complexe 
interacties – dan kan ik misschien ook beter begrijpen hoe 
ik mezelf in die orde kan inpassen, door het kleine – mijn 
eigen leven - aan het grote af te meten. Het is het streven 
naar de realisering van het hermetische principe 'zo boven, 
zo beneden'.”
“De winkelhaak is een instrument waarmee je een perfecte 
hoek van 90 graden kunt maken. Voor mij staat de winkel-
haak symbool voor hoe ik met anderen om zou willen gaan 
in het dagelijks leven. Ik probeer tot de ander ‘in de rechte 
verhouding’ te staan. Voor mij hangt dat nauw samen met 
de vraag ‘Hoe kan ik recht doen aan de ander?’. Wat ‘recht 
doen aan de ander’ betekent is contextueel en kan per situ-
atie verschillen, maar je kunt hierbij denken aan de uit-
spraak van Kant dat men moet proberen de ander altijd als 
een doel in zichzelf moet behandelen, nooit als een middel 
alleen. Helaas leven we binnen een economische en maat-
schappelijke orde die ons er vaak toe aanzet en verleidt om 

de ander tot een middel te reduceren. De kunst als vrij-
metselaar is dan om hier weerstand tegen te bieden. 

De winkelhaak is een herinnering en hulpmid-
del dat mij hier bij helpt.”

“De combinatie van passer en winkel-
haak symboliseert voor mij de combina-
tie van de schijnbare tegendelen stof en 
geest, materie en logos die zo bepalend 
is voor de menselijke conditie. Ik moet 
dan altijd denken aan de woorden van de 
renaissancehumanist Giovanni Pico della 
Mirandola, die in zijn 'Oratie over de men-
selijke waardigheid' schrijft: 'We hebben 
u niet hemels of aards, niet sterfelijk of 
onsterfelijk gemaakt, opdat ge als een vrij 
en soeverein kunstenaar uzelf boetseert 

en modelleert in de vorm, die ge verkiest. 
Het staat u vrij naar het lagere, het dieren-
rijk te ontaarden; maar ge kunt u ook ver-
heffen naar het hogere, het goddelijk rijk 
door eigen wilsbeschikking.' Naar mijn idee 
is het aan de mens om in zichzelf deze 2 met 

elkaar te verenigen. We begeven ons altijd 
op zowel een verticale als een horizontale as; 

door het combineren deze twee ontstaat dan 
ook een archetypische mensfiguur.” 

'Helaas leven we binnen een economische en maatschappelijke orde die ons er vaak toe aanzet en verleidt om de 
ander tot een middel te reduceren. De kunst als vrijmetselaar is dan om hier weerstand tegen te bieden. De winkelhaak is een 

herinnering en hulpmiddel dat mij hier bij helpt.'
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Tekst: Rinus van Warven – Foto's: Paul Mellaart.

'SPROOKJES SPREKEN IN 
DE VORM VAN SYMBOLEN' 
“Sinds de mens van de boom van kennis van goed en kwaad heeft gegeten en hij de kennis van het leven – het bewust-
zijn dat alles één is – verloren is, beschikt hij over sprookjes en mythen die in symbolische taal de weg terug naar het 
bewustzijn van één zijn wijzen. Sprookjes spreken tot ons bewustzijn in de vorm van symbolen.” 
Aan het woord de Eindhovense therapeut Sander Videler. Hij is afgestudeerd als Jungiaans analytisch therapeut aan 
het Jungiaans Instituut. Naast een 'Master of Science' in dieptepsychologie, heeft hij een 'Master of Arts' behaald aan 
de Universiteit van Amsterdam. Ook heeft Videler religiestudies gestudeerd aan de Universiteit van Kent in Canterbury. 

Therapeut Sander Videler over de verloren wijsheid:

“Het probleem is dat ons huidige bewustzijn zo concreet-materieel 
is ingesteld, dat we de symbolische betekenis van sprookjes vaak 
niet meer herkennen. Sprookjes worden zo vaak afgedaan als ‘fan-
tastische vertellingen’ of ‘kinderverhaaltjes’. Hierdoor gaat veel 
wijsheid verloren... Wijsheid die het zicht op de betekenis van het 
leven, en de rol van de mens hierin, kan herstellen”, aldus Sander 
Videler.

Denkgeest
Er zijn volgens Videler 2 typen sprookjes. Sprookjes met een psy-
chologische betekenis (‘sprookjes van de denkgeest’) en sprookjes 
met een diepere, geestelijke betekenis (‘sprookjes van de geest’). 
“Sprookjes van de denkgeest,” aldus Videler, “vertellen over de 
ontwikkeling die de ziel of denkgeest moet doorlopen om zich weer 
bewust te worden van de eenheid met het leven. Deze sprookjes 
zijn geschreven vanuit een ‘microperspectief’. Ze vertellen over de 
fasen die de ziel aflegt, op weg terug naar de bron. Vaak lichten ze 
een specifieke fase uit. Zo gaat Hans & Grietje over de ontwikkeling 
van het mannelijk – animus – en vrouwelijk – anima - in de mens.”

Macro-perspectief
“Sprookjes van de geest”, vervolgt Videler, “beschrijven hoe het 
universum door een geestelijke kracht is gecreëerd om zichzelf in 
te ervaren. Deze sprookjes zijn geschreven vanuit een ‘macroper-
spectief’ en dragen een religieuze betekenis in zich die naast een 
dieptepsychologische uitleg kan bestaan. ‘Sneeuwwitje’ bijvoor-
beeld, toont belangrijke parallellen met het verhaal van de zonde-
val, waar Eva/Sneeuwwitje door de slang/heks wordt verleid om de 
appel van de kennis van goed en kwaad, het zelfbewustzijn, te eten.”

Archetypen
“Net als dromen spontaan ontstaan uit de diepere, onbewuste lagen 
van onze psyche, komen ook sprookjes en mythen hieruit voort”, zo 

legt droomduider Sander uit. 
“Dit verklaart waarom overal ter wereld dezelfde thema’s en ver-
haallijnen terugkomen. Sprookjes ontstaan namelijk vanuit het 
collectief onbewuste, dat we allen gemeen hebben. De beelden 
en figuren in sprookjes – en dromen - zijn archetypisch. Het zijn 
universele beelden die aspecten in de ziel symboliseren. Zo staat 
de heks vaak symbool voor de gevallen ziel, die het bewustzijn van 
haar oorsprong of bron verloren is. We dragen allemaal een heks in 
ons, evenals een prins als symbool van het bewustzijn van de bron, 
een draak  als symbool van de blokkades in bewustwording, een 
kikker als symbool van het onbewuste dat getransformeerd moet 
worden, enzovoorts.”

Schijnoplossing
In de symbooltaal van Sander Videler is er een sprookje die qua 
betekenis dichtbij de reis van de vrijmetselaarsleerling staat. In 
het sprookje ‘Belle en het Beest’ figureert de natuur geleid door 
haar instincten natuurlijk in het lichaam van het Beest, terwijl Belle 
symbool staat voor de ‘beeldschone’ ziel. 
“De vraag die het sprookje met betekenis vervult is hoe deze – 
natuur en geest – bij elkaar te brengen? Het sprookje start met 
de eenzijdige schijnoplossing van onze huidige maatschappij, een 
‘oplossing’ die al vanaf de Middeleeuwen zonder succes wordt  
toegepast. Dit is het zich eenzijdig terugtrekken in één pool, in dit 
geval de materiële pool.”

Rationeel
“Zo lezen we”, aldus Sander Videler, “dat de vader van Belle koop-
man is, eenzijdig gericht op het verdienen van geld, zoals vrijwel 
iedereen tegenwoordig. Belle en haar twee zussen hebben boven- 
dien maar één ouder, een vaderfiguur, symbool voor de rationele 
denkkracht die vaak in strijd is met de natuur of zich er juist geheel 
aan overgeeft. De moederfiguur ontbreekt, waardoor überhaupt 
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SANDER VIDELER OVER DE VERLOREN WIJSHEID

Simon Videler: "Het probleem is dat ons huidige bewustzijn zo concreet-materieel is ingesteld,
dat we de symbolische betekenis van sprookjes vaak niet meer herkennen."
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een conflict tussen lichaam en geest bestaat. Want met de bezie-
lende moederkracht intact, die gericht is op het geheel in plaats van 
delen – natuur versus geest - zou er waarschijnlijk een verbinding 
tussen lichaam en geest zijn.” 

Vergapen
“Aan het begin van het sprookje gaat de vader op handelsreis,” zo 
legt Videler uit. “Net zoals in de wereld van de vrijmetselarij symbo-
liseert de reis een zoektocht. Blijkbaar is de materiële instelling niet 
langer bevredigend en wil de vader -weliswaar nog wel gedreven 
door commerciële doeleinden van de handelsreis - nieuwe grenzen 
opzoeken. De twee zussen van Belle vragen hun vader mooie, dure, 
materiële cadeaus mee te nemen, zoals juwelen, Prada schoenen 
en Chanel jurkjes." 

'Sprookjes ontstaan vanuit het collectief 
onbewuste, dat we gemeen hebben'

"En terwijl de beide zussen zich vergapen aan de nieuwste mode-
items in ‘Elle’, vraagt Belle haar vader om een roos voor haar mee te 
nemen. Welke vader zou dit niet voor zijn dochter doen? Maar toch... 
Wie het sprookje van Doornroosje kent of het beeld van de slapende 
Sneeuwwitje met een roos op haar borst, die zou gewaarschuwd 
moeten zijn. Een roos bezitten blijkt lastiger dan gedacht... “

Beperkingen
“De roos staat symbool voor de opbloeiende liefde, een geestelijk 
kenmerk. Liefde of geest kan op aarde echter alleen geopenbaard 
worden na lijden, de doornen op de steel van de roos. We moeten net 
zolang door de beperkingen van materie lijden, totdat we inzien dat 
de oplossing niet gelegen is in nog meer materie, maar juist in min-
der! Het gevaar bestaat hierbij dat de mens vervolgens doorslaat 
naar de andere kant, net als Belle. Zij lijkt nog het meest op een 
nuffige Hare Krishna-aanhanger die vriend en haard verlaten heeft 
en creditcard weggegeven heeft, op zoek naar een hoger geeste-
lijk ideaal. Totdat hij zich realiseert, dat hij zonder geld afhankelijk 
is van de gemeenschap voor zijn fysiek overleven, hiermee de ene 
afhankelijkheid van materie ingeruild te hebben voor... Dezelfde 
afhankelijkheid van materie!”

Kasteelheer
Videler: “Als haar vader terugkomt van zijn handelsreis heeft hij 
inderdaad een roos bij zich, maar hij vertelt zijn dochter er niet bij 
dat hij deze uit de tuin van een kasteelheer, het Beest, heeft geplukt. 
Feitelijk heeft hij de roos gestolen en als straf hiervoor vraagt het 
Beest een offer: Belle.  Welke vader levert zijn bloedeigen doch-
ter nu uit aan een Beest? Ik durf te wedden dat vrijwel iedereen dit 
zou doen. De vader staat immers symbool voor de huidige, materi-
alistisch ingestelde denkgeest die berekenend te werk gaat en die 
gelooft dat liefde, het hoogste spirituele doel, gekocht kan worden.”

Instant verlichting
“Een workshop ‘rebirthing’, een training ‘soul retrieval’, het lezen 
van een boek of het kopen van een nieuw meditatiekussen, en we 
geloven, verwachten, dat instant verlichting ons ten deel zal val-
len. We zijn niet bereid om hiervoor werkelijk ons best te doen en 
onze ziel op te geven, maar we jatten onze inzichten bij elkaar uit 
101 tradities, graaiend naar verlichting. Even gemakkelijk gaan we 
ons na het yoga-uurtje graaiend te buiten aan de promoties tijdens 
de Dwaze Dagen bij de Bijenkorf.”  “Saillant detail... De vader heeft 
de roos niet eens gekocht, maar gestolen! En een andere opval-
lendheid... De roos – symbool voor de liefde – groeit in de tuin van 

"Blijkbaar heeft de ziel de materie nodig om 
verlichting te bereiken", aldus Videler.
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het Beest. Blijkbaar heeft de ziel de materie nodig om verlichting te 
bereiken”, aldus Videler.

Onderdrukken
“Nadat vader Belle met een leugen op pad stuurt, komt Belle in de 
klauwen van het Beest. 

'Alles manifesteert zich in het conflict 
tussen het lichaam en de geest' 

Dit is de grap. Hoe meer we ons van de ene tegenpool van materie 
proberen te bevrijden, zoals 'spiritseeker' Belle, hoe meer we in 
haar ban komen! Zelfs als ze de gevangene is van het Beest, wil 
zij de grove aard van materie niet onder ogen zien. De mens krijgt 
echter pas zicht op verlossing, op het moment dat hij zijn sterfelijk-
heid, zijn beestennatuur, aanvaardt en zich voor een deel, met zijn 
onderlichaam, gedraagt naar de wetten van de natuur. Dit betekent 
vooral het aanvaarden van onze seksuele natuur als deel van het 
mens zijn. Noch het onderdrukken, noch ons er geheel aan over-
geven houdt een integratie in van lichaam en geest. Maar een even-
wichtig toegeven aan de behoeften van het lichaam en die van de 
geest kunnen een integratie bewerkstelligen. Dit is de les die Belle 
moet leren en die zij, op het einde van het sprookje, ternauwernood 
inziet.” 

Instincten
Videler: “Nadat Belle namelijk de talloze verzoekingen van het 
Beest – de verleidingen van de instincten – heeft afgewezen, treft 
zij op een dag het Beest stervend aan. Ook de roos, die op magi-
sche wijze verbonden is met het lot van het Beest, symbool voor 

het lichaam, staat er treurig bij en zal weldra haar laatste blaadje 
verliezen en daarmee haar levenskracht. Het ontkennen van onze 
fysieke levenskracht, door Freud 'libido' genoemd, zorgt ervoor dat 
we op een dag onze levenskracht zelf van het leven – dreigen te - 
beroven. De natuur is in onze huidige bewustzijnsstaat immers veel 
sterker, en wanneer we haar ontkennen, keert zij zich tegen ons.”

Verslaving
“Ontkende en onderdrukte libidokrachten zullen met heel hun 
natuurkracht weer opduiken en zich van ons meester maken. Bij-
voorbeeld in de vorm van een verslaving, obsessie met seks of 
fysieke en psychische ziekten! En zonder lichaam beschikt de geest 
niet over een voertuig voor bewustzijn, laat staan bewustwording. 
Het uitleven van instincten is daarom zeer spiritueel, mits we de 
balans in de gaten houden. Want we zijn niet slechts een Beest, 
maar evengoed Belle. De mens is als de centaur, dierlijk en gees-
telijk. Het zal geen toeval zijn dat het Jungiaanse woord voor de 
ziel – anima – eveneens verwijst naar onze animale natuur!”, aldus 
Videler

Vereniging
Op het einde van het sprookje verenigen Belle en het Beest zich. Ze 
leefden natuurlijk nog lang en gelukkig. 
“Maar met één verschil,” legt Videler tot slot uit. “Nadat Belle 
bewust het Beest aanvaard heeft, verandert deze in een prins. 
De ziel die animale en geestelijke natuur met elkaar weet te ver-
enigen, heelt zichzelf en lost daarmee de splitsing van de cen-
taur op. Hij is niet langer deels dierlijk en deels geestelijk,  
maar menselijk, waarin lichaam en geest als yin en yang op zo’n 
wijze met elkaar verbonden zijn, dat niet langer duidelijk is waar de 
een begint of de ander eindigt.” 

"Net zoals in de wereld van de vrijmetselarij symboliseert de reis een zoektocht."
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VIERLUIK, DEEL II

Tekst: Frans Krap – Foto: Paul Mellaart.

PASSER, WINKELHAAK  EN 
PASSER MET WINKELH AAK
In dit vierluik vertellen 4 vrijmetselaren hun eigen verhalen die horen bij passer, winkelhaak en passer met winkel-
haak. Verhalen die in hen wakker geschud worden door deze 3 symbolen. Vertellingen over datgeen zij, als individuele 
vrijmetselaar, op die symbolen projecteren. Deze verhalen komen hen recht uit het hart.

Vrijmetselaren over:

Naam: Benno Koopman.
Leeftijd: 42 jaar.
Graad: Meester-vrijmetselaar.
Lid van loge 'De Gooische Broederschap' in Hilversum.

'De inhoud die ik aan een symbool geef, 
die zit, voel en beleef ik in mijzelf' 



BENNO KOOPMAN
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“Voor mij zijn de symbolen binnen de vrijmetselarij meer-
voudig gefacetteerd, als een complex geslepen diamant. 
Wanneer ik een reflectie geef op een symbool is dat alleen 
één reflectie, alsof ik in een spiegel naar het symbool kijk 
en dat ga beschrijven. De inhoud die ik aan een symbool 
geef, die zit, voel en beleef ik in mijzelf.”
“Toen ik werd bevorderd tot gezel heb ik een ring gekocht 
met de symbolen passer en winkelhaak. Niet omdat ik 
iedereen wil laten zien dat ik een vrijmetselaar ben, maar… 
Ik kocht hem voor mijzelf, als geheugensteuntje aan de 
belofte die ik mijzelf heb gedaan.”
 

– 'Ik heb mijzelf beloofd om altijd,
op elk moment van de dag,

in elke situatie en omstandigheid
bij elke ontmoeting

aan mijzelf te werken,
het beste uit mijzelf te halen

beter MENS te worden' -
 
“De ring met de symbolen helpt mij daarbij. De winkelhaak 
laat mij zoeken naar de rechte verhouding in mij tot de 
ander, met de passer navigeer ik over de weg die ik bewan-
del en de combinatie laat mij het ook van een andere kant 
bekijken.”
“Symbolen laten zich moeilijk beschrijven, je moet ze je 
eigen maken – letterlijk: deel van jezelf maken - en deze 
symbolen in het bijzonder. Je moet ze intrinsiek voelen en 
er wat mee doen. Niet alleen op die logeavond, maar altijd, 

overal en met iedereen.”
“En als je net als ik een geheugensteuntje nodig 

hebt omdat het niet altijd even goed lukt om in 
rechte verhouding met de ander te blij-

ven, te navigeren op jouw weg of met 
liefde de andere kant te zien, dan is 

dat zo.” 

'De winkelhaak laat mij zoeken naar de rechte verhouding in mij tot de ander, met de passer navigeer ik over de weg die 
ik bewandel en de combinatie laat mij het ook van een andere kant bekijken.'
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Tekst: Rinus van Warven – Foto's: Paul Mellaart.

BOUWEN AAN DE TEMPEL 
VAN DE MENSHEID 
De stichtingsconstitutie van de vrijmetselaren beschrijft de geschiedenis van esoterische kennis die wordt behoed 
door de vrijmetselarij. Althans, dat is de mening van historicus dr. John van Schaik. “Mijn ervaring is helaas dat je dát 
beter niet hardop kunt zeggen tegen menig vrijmetselaar. De Constitutie eindigt met een aantal liederen. Een daarvan 
heeft de titel 'The Master’s Song – Or the History of Masonry'. In dit lied zingt het koor der vrijmetselaren: "Who can 
unfold the Royal Art? Or sing its Secrets in a Song? They’re safely kept in Masons HEART. And to the ancient Lodge 
belong – Wie kan de Koninklijke Kunst onthullen? Of haar geheimen in een lied bezingen? Ze worden veilig bewaard in 
het hart van de vrijmetselaar. En door de oude loge, waartoe ze behoren." Dat is zuivere inwijdingstaal gezongen door 
esoterici die de geheime kennis bewaken.”

Van ruwe steen tot volmaakte kubus:

Dr. John van Schaik heeft middeleeuwse mystiek gestudeerd en 
is gepromoveerd op het Godsbeeld van de laat antieke christelijke 
Manicheeërs en de middeleeuwse Katharen. Hij heeft vele publi-
caties op zijn naam staan over het gnostische, mystieke en esote-
rische christendom. 
“In de loge bewerkt de vrijmetselaar de ruwe steen. Zodat deze 
kan worden tot een volmaakte kubus”, begint Van Schaik, die 
onder meer cursussen verzorgt over het ontstaan van het chris-
tendom, joodse esoterie, islam, soefisme, rozenkruisers, vrijmet-
selarij, theosofie en moderne esoterie. 

Vervolmaking
“Voor mij staat het bewerken van de ruwe steen symbool voor het 
bewerken van de ziel. Dat is geen kleinigheid en is ook niet bedoeld 
voor de eigen individuele vervolmaking. Immers, vrijmetselaren 
werken niet alleen aan en voor zichzelf, maar uitdrukkelijk ook 
om zich ‘als zodanig te doen kennen’ in de wereld. Dat is mooi; de 
vrijmetselaar maakt van zichzelf een tempel die bedoeld is voor 
de mensheid. Dat is een groots perspectief. Haast te groot, want 
deze gedachte verwijst naar de christelijke voorstellingen over het 
Nieuwe Jeruzalem in de Apocalyps van Johannes.”

Jeruzalem
In de Apocalyps van Johannes is bij de neerdaling van het Nieuwe 
Jeruzalem te lezen: ‘maar een tempel zag ik daar niet’ (21:22). 
De tempel is immers niet meer nodig, want de bewoners van de 
nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn zelf de tempel. Zij zijn de 
Tempel der Mensheid. En wanneer Johannes de nieuwe stad moet 
opmeten, komt hij tot de ontdekking dat de nieuwe stad een vol-
maakte kubus is (21:16). De vrijmetselaar werkt dus niet alleen 
aan zichzelf, hij bouwt ook aan het Nieuwe Jeruzalem.

Heftig
Is dit niet een wat al te heftige benadering van het werk van de 
vrijmetselaar? “Nee”, zegt Van Schaik, “want het is het perspectief 
van waaruit ooit de stichters van de vrijmetselarij in 1723 de stich-
tingsconstitutie opstelden. "

'In de loge bewerkt de vrijmetselaar 
de ruwe steen, zodat deze kan worden 

tot een volmaakte kubus'
"Deze constitutie – 'The Constitutions of the Free-Masons contai-
ning the History, Charges, Regulations, etc. of that most Ancient 
and Right Worshipful Fraternity' – begint namelijk met de mythi-
sche geschiedenis van de vrijmetselarij. Deze mythische geschie-
denis wordt door vrijmetselaren vaak ontkend ten voordele van 
een andere mythische geschiedenis, namelijk dat de vrijmetsela-
rij zou zijn voortgekomen uit de middeleeuwse bouwgildes. Maar 
de ‘most Ancient Fraternity’ begint volgens de Constitutie nota 
bene bij Adam: ‘Adam, our first Parent, created after the Image of 
God, the great Architect of the Universe, must have had the Libe-
ral Sciences, particularly Geometry, written on his Heart – Adam, 
onze eerste Ouder, geschapen naar het Beeld van God, de grote 
Architect van het Universum, moet de Vrije wetenschappen, met 
name Geometrie, in het hart geschreven zijn'.”

Ingewijden
En dan volgt de geschiedenis van het joodse volk. Zo is de Ark van 
het Verbond ‘fabricated by Geometry, and according to the Rules 
of Masonry – gemaakt door Geometrie, volgens de Regels van de 
Vrijmetselarij’. Helaas is deze ‘Sacred Art – Koninklijke Kunst’ in  
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John van Schaik:"Voor mij staat het bewerken van de ruwe steen symbool voor het bewerken van de ziel."
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de loop van de geschiedenis verloren gegaan. Gelukkig zijn er altijd 
ingewijden geweest – over de gehele wereld - die deze ‘Koninklijke 
Kunst' verstonden. Zoals Salomon en Hiram. Zij stonden onder de 
‘ immediate Care and Direction of Heaven – onmiddellijk Zorg en 
Leiding van de Hemel’. Zij waren in het bezit van de esoterische 
kennis, zijnde de goddelijke kennis die verloren is geraakt. 

Dualiteit
Voor John van Schaik is het de bestemming van de mens om aan 
de ogenschijnlijke tegenstellingen in het leven voorbij te komen. In 
zijn denken zit de mens gevangen in de tegenstellingen tussen dag 
en nacht, mannelijk en vrouwelijk, goed en kwaad. 
“Het wezen van religie”, aldus godsdiensthistoricus van Schaik, 

“zit ‘m in de verbinding tussen werelden die op het eerste gezicht 
niets met elkaar te maken hebben. Religie betekent her-verbin-
den, steeds opnieuw verbinden. We hebben de taal van het sym-
bool en de mystiek nodig om de verbinding weer tot stand te bren-
gen. Als het gaat om de toekomst... Zonder mystiek geen verant-
woorde religie. ” 

Mensenwereld
Kunnen mensen de wereld niet begrijpen zonder kennis te hebben 
van het symbool. John van Schaik: “We hebben ooit in een wereld 
geleefd waarin de Goden steeds dichter bij de mensen stonden. Zij 
maakten ooit deel uit van de gewone mensenwereld. Ooit voelden 
we ons helemaal verbonden met de geestelijke wereld. Op een 
gegeven moment zijn we van die geestelijke wereld vervreemd. 
Toen we van de goden vervreemden, bleef er voor de mens alleen 
maar het lijden over.”

'De vrijmetselaar werkt dus niet 
alleen aan zichzelf, hij bouwt ook aan 

het Nieuwe Jeruzalem' 
“Maar het is de bestemming van de mens”, zo meent Van Schaik, 
“om de verbinding met de geestelijke wereld weer terug te vinden. 
En als we die her-verbinding teruggevonden hebben, komen we 
vanzelf in de heelheid terecht waar we zo naar verlangen.” 

Emancipatie
Van Schaik heeft vele publicaties op zijn naam over het esoteri-
sche christendom. Volgens hem kunnen binnen- en buitenkant 
kunnen niet zonder elkaar. Inspiratie kan niet zonder transpiratie, 
goddelijke openbaring niet zonder menselijke ervaring. Het begrip 
transcendentie – aan gene zijde van de werkelijkheid - kan niet 
zonder immanentie – in deze zijde van de werkelijkheid. John van 
Schaik probeert niet alleen een gesprek op gang te brengen in de 
christelijke wereld tussen de gevestigde kerken en de meer eso-
terisch gerichte stromingen. Van Schaik wil graag laten zien dat de 
mystieke stromingen binnen de islamitische wereld een bijdrage 
zouden kunnen leveren aan dat emancipatie- en bevrijdingspro-
ces van de moderne gelovige. 

Vrijheidsimpuls
Van Schaik is ook de schrijver en mederedacteur van het boek ‘De 
vrijheidsimpuls in de Islam’. Volgens hem is de islam van Moham-
med een sublieme poging om het individu op de kaart te zetten in 
een klassieke wereld die door stamverbanden werd gedomineerd. 
“Er was in de tijd van Mohammed een emancipatie van het individu 
nodig, een bevrijdingsproces uit de strakke regels van de stam-
mencultuur. Mohammed heeft destijds de macht van de stammen 
willen breken om de Arabisch stamcultuur op een hoger plan te 
brengen.”

Solo-religiositeit
Van Schaik pleit ervoor dat de kerken wat meer aandacht krijgen 
voor de mystieke dimensies van hun eigen christendom. Maar 
ook de wereld van de islam wordt gedomineerd door de exoteri-
sche stromingen, waaronder de politieke Islam. De mystieke en 
esoterische dimensies, die elke religie per definitie kent, komen 
in de grote wereldreligies volgens Van Schaik onvoldoende tot 
uiting. Volgens hem plukken de kerken in Nederland inmiddels de 
wrange vruchten van het gebrek aan mystieke belangstelling. De 
leegloop van de kerk spreekt boekdelen. En de belangstelling voor 
de solo-religiositeit, de mensen die zelf willen bepalen of ze bin-

Van ruwe steen tot volmaakte kubus.
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nen of buiten willen plassen, is kenmerkend voor de hernieuwde 
belangstelling voor religie buiten de gebaande kaders. En wat te 
denken wat voor consequenties deze ontwikkeling heeft voor een 
organisatie als de vrijmetselarij?

Afhankelijk
Tenslotte een prachtig verhaal in symbooltaal over de persoon-
lijke ontwikkeling van de mens. Van Schaik beschrijft hoe de 
beroemde Bernardus van Clairvaux in zijn brief aan een zekere 
Guido de mystieke opgang ontwerpt in de 3 stadia van de slaaf, de 
huurling en de zoon. 

'We hebben de taal van het symbool 
en de mystiek nodig om de verbinding 

weer tot stand te brengen'
Van Schaik voelt er niet zo veel voor om dit verhaal in de symbool-
taal van de vrijmetselaren “uit te leggen”, maar een ieder die het 
doorgrondt, zal het wel aanvoelen. “De slaaf is iemand die afhan-
kelijk is van zijn begeerten en ego. Hij heeft zich van God afgewend 
en zich op zichzelf gericht. De huurling heeft zich al wel naar God 
gekeerd maar uit eigenbelang.”

Vrij
“Alleen de zoon is een vrij mens omdat hij een is geworden met God. 
Hij leeft naar het ‘niet ik, maar Christus in mij’ van Paulus: Er zijn 
mensen die God loven omdat Hij machtig is, andere, die Hem loven 
omdat Hij goed is voor hen; en ook zijn er, die Hem loven, omdat 
Hij eenvoudigweg goed is. De eersten zijn slaven, zij vrezen voor 
zichzelf. De anderen zijn huurlingen, die voor zichzelf begeren. De 
laatsten zijn zonen, die enkel denken aan hun vader. Wie vreest of 
begeert, denkt aan zichzelf. Alleen de liefde van de zoon is onbaat-
zuchtig.”

Vleselijk
“Eerst dus bemint de mens zichzelf om zichzelf, want hij is vlese-
lijk en kan niets genieten buiten zichzelf. Als hij dan ziet, dat hij niet 
door zichzelf kan bestaan, begint hij door het geloof God te zoeken 
en Hem te beminnen, omdat hij Hem nodig heeft. Op deze 2e trap 
bemint hij dus God, maar nog in zijn eigen belang, niet om God zelf. 
Maar wanneer de mens, door eigen nood gedreven, begonnen is 
God te dienen en dikwijls met God om te gaan door te overwegen, te 
lezen, te bidden en te gehoorzamen, laat God zich in vertrouwelijke 
omgang zoetjesaan en als het ware ongemerkt kennen. Dan proeft 
de mens, hoe zoet de heer is en zo gaat hij over tot de 3e trap, waarop 
hij God niet meer om eigen voordeel liefheeft, maar om God.” 

John van Schaik: "We hebben ooit in een wereld geleefd waarin de Goden steeds dichter bij de mensen stonden."
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VIERLUIK, DEEL III

Tekst: Frans Krap – Foto: Paul Mellaart.

PASSER, WINKELHAAK  EN 
PASSER MET WINKELH AAK
In dit vierluik vertellen 4 vrijmetselaren hun eigen verhalen die horen bij passer, winkelhaak en passer met winkel-
haak. Verhalen die in hen wakker geschud worden door deze 3 symbolen. Vertellingen over datgeen zij, als individuele 
vrijmetselaar, op die symbolen projecteren. Deze verhalen komen hen recht uit het hart.

Vrijmetselaren over:

Naam:  Kevin de Decker.
Leeftijd:  29 jaar.
Graad:  Meester-vrijmetselaar.
Lid van loge 'West Friesland' in Hoorn.

'Wanneer passer en winkelhaak samenkomen 
symboliseert dat voor mij
het leven, perfectie, het lichaam'
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PASSER, WINKELHAAK  EN 
PASSER MET WINKELH AAK

“De passer symboliseert voor mij het gevoel, het relatieve, 
het hart. Met de passer bepaal ik mijn afstand tot de ander. 
Immers, in de ware ontmoeting leer je jezelf kennen als deel-
nemer aan het groter geheel. In elke situatie is het weer een 
precies klusje om de juiste afstand te bepalen tot de ander, 
maar wanneer je hier bewust mee omgaat ga je gevoel ont-
wikkelen om de afstand tot de ander in te schatten. De passer 
helpt mij consistent de juiste onderling afgesproken afstand te 
bewaren tot de ander, een zeer persoonlijke en relatieve maar 
essentiële handeling. Wanneer de passer juist gehanteerd is, 
raak je de situatie in het hart.”
“De winkelhaak symboliseert voor mij het verstand, de logica, 
het hoofd. Met de winkelhaak bepaal ik mijn verhouding, mijn 
richting, tot de ander. Mijn grondhouding in het leven is om als 
samenleving verder te komen en dus stappen voorwaarts te 
zetten, vooral samen met de ander. Iedereen staat voor mij 
gelijk in de bouwtekeningen van het leven waardoor het ver-
standig is de onderlinge verhoudingen in de rechte hoeken 
van de winkelhaak te plaatsen. Wanneer je de hoeken met 
de winkelhaak maakt ten opzichte van onze levensweg, is het 
een logisch gevolg dat je dan recht naast je medemens komt 
te staan en zo het best samen verder kunt wandelen op deze 
weg. Wanneer de winkelhaak juist gehanteerd wordt, lukt het 

om elke situatie het hoofd te bieden en verder te werken 
aan de bouw van onze samenleving.”

 “Wanneer passer en winkelhaak samenko-
men symboliseert dat voor mij het leven, 

perfectie, het lichaam. Door de passer 
en winkelhaak sta je met de juiste 

afstand in de juiste verhouding 
tot de situatie en ben je in 

harmonie met het leven. 
Wanneer je de perfecte 
afstand tot de ander 
hebt gevonden en daarbij 
samen perfect dezelfde 
kant op gaat, heb je een 

perfecte houding om – 
samen - te werken aan de 
toekomst. Wanneer je de 
passer en winkelhaak beide 

juist hanteert, heb je de 
essentiële gereedschappen 
om te kunnen werken in per-

fecte synergie, zoals elke cel in 
het lichaam.”
“Het veelvuldig geconfronteerd 

worden met deze symbolen door 
de bijeenkomsten van de vrijmet-
selarij, stimuleert mij te werken 
aan mijn plaats in het grote bouw-
werk dat wij ons leven mogen noe-
men.”

'Mijn grondhouding in het leven is om als samenleving verder te komen en dus stappen voorwaarts te zetten, vooral samen met de ander.' 
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Tekst: Rinus van Warven – Foto's: Paul Mellaart.

“We voelen het onmiddellijk aan... Er is een groot verschil tussen gewoon lopen en ritueel lopen, tussen gewoon bijten 
en ritueel bijten, tussen gewoon een vuur aansteken en dat op een rituele wijze doen. Maar waardoor heeft die ver-
andering in ons gevoel dan plaatsgevonden?” Aan het woord dr. Tjeu van den Berk, theoloog die gewerkt heeft aan de 
Katholieke Universiteiten te Amsterdam en Utrecht. Boeken van zijn naam zijn onder andere  ‘Die Zauberflöte’, ‘Mys-
tagogie’, ‘Het mysterie van de hersenstam’, ‘Het Numineuze’ en ‘Op de bodem van de ziel’.

"Op het eerste gezicht is er immers voor de niet-ingewijde nau-
welijks verschil en heeft het voor hem zelfs iets komisch om te 
zien hoe iemand een gewoon stukje ouwel met de grootste eerbied 
nuttigt”, zo betoogt Van den Berk. “Voor de ingewijde echter is er 
sprake van niets minder dan een transsubstantiatie. Nu is het niet 
zo dat de ouwel (hostie, red.) letterlijk is overgegaan in het lichaam 
van de Heer, maar wel dat de ingewijde is overgegaan van het ene 
bewustzijn naar het andere." 

'Door de innerlijke beleving 
wordt de bloem een symbool'

"De kern van een ritueel bestaat er juist in, een overgang in het 
bewustzijn te bewerkstelligen. En in die zin moeten we dan ook 
spreken van een ritueel bewustzijn." 

Verbeelding
“Het geven van een bos bloemen aan een vriend, een vriendin, een 
geliefde. Deze handeling kan volgens mij prototypisch gelden als 
ritueel. Eerst is er het proces dat de bloemen voor mij tot sym-
bool worden. Dat zijn zij niet uit zichzelf. Mijn tuin staat vol met 
bloemen, niet vol met symbolen. Op het moment echter dat de 
bloem mijn verbeelding in werking zet, uitdrukking wordt van een 
innerlijke beleving, hier van mijn vriendschap of liefde, maak ik die 
bloem zwanger van een diepere betekenis. Dan is de bloem door 
mij tot een symbool geworden.” 

Waarde 
“Er heeft dan echter nog geen handeling plaatsgevonden”, aldus 
Van den Berk. “Als de bloemist mij de bloemen verkoopt is daar 
wel sprake van, maar dan betreft het nog geen symbolische han-

deling. Hij verkoopt mij gewoon bloemen en ik reken die af. Wan-
neer ik echter de bos bloemen overhandig aan de geliefde als 
teken juist ván die liefde en zij dit ook zo ervaart, dan krijgt deze 
door mij verrichte handeling een symbolische waarde. Deze een-
voudige scène bevat de belangrijkste aspecten van wat we een 
ritueel kunnen noemen, aspecten dus die in elk ritueel aanwezig 
zijn. Een in scène gezette symbolische handeling. Dat lijkt me een 
adequate omschrijving van een ritueel.”

Toebereidselen
Van den Berk beschrijft vervolgens hoe de filosoof Cornelis Ver-
hoeven omgaat met het symbool. Hij geeft als voorbeeld het ritu-
eel dat Cornelis Verhoeven elke avond opvoert wanneer hij toebe-
reidselen maakt om naar bed te gaan. “Ik orden mijn spullen en 
sta op; ik sluit de gaskraan en controleer of alles gesloten is; ik 
doe het licht uit en begeef me naar de trap. Boven gekomen sluit 
ik de gordijnen en sla ik de sprei terug; alles verloopt volgens een 
vast schema, vastgesteld in een mythisch ‘illo tempore’. 

'Het gaat om de overgang van het 
ene bewustzijn naar het andere'

Er wordt geen enkel resultaat beoogd; het moet alleen maar alle-
maal gebeuren en het gebeurt nu eenmaal op telkens dezelfde 
wijze. Heel deze reeks van handelingen heeft geen enkele creati-
viteit op het oog. Het sluiten van de deur en de gordijnen heeft wel-
iswaar een bepaald resultaat en wanneer dat niet bereikt wordt, 
heb ik geen rust, maar toch is de gang door het avondlijke huis, 
waarbij naar het woord van de dichter bij tijd en wijle een poos 
getalmd wordt, niet op deze resultaten toegespitst. Hij heeft een 
welhaast autonoom karakter gekregen.” 

'DE MODERNE MENS 
GELOOFT HET WEL…'

Tjeu van den Berk over betekenis symbolen
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Tjeu van den Berk: "Wanneer ik echter de bos bloemen overhandig aan de geliefde als teken juist ván die liefde en zij 
dit ook zo ervaart, dan krijgt deze door mij verrichte handeling een symbolische waarde."
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Verlichting 
“De moderne mens” - en hiermee bedoelt Tjeu van den Berk de 
westerse mens die uit volle overtuiging belangrijke ideeën van 
de Verlichting aanhangt en bijvoorbeeld niet meer in iets gelooft 
dat hij niet vooraf als geloofwaardig beschouwd heeft- “ervaart 
een grote kloof tussen zijn ervaringen en een geloof dat hem als 
iets feitelijks los van zijn ervaring wordt voorgehouden. In zijn 
boek ‘Aion’ heeft Carl Gustav Jung uitstekend verwoord hoe voor 
deze hedendaagse mens de traditionele, religieuze voorstellin-
gen afgedaan hebben. ‘Het gaat vandaag de dag inderdaad om de 
vraag wat ter wereld er nog met zulke ideeën wordt bedoeld. Het 
publiek – voor zover het de traditie nog niet helemaal de rug heeft 
toegekeerd – verlangt er allang niet meer naar een ‘boodschap’ 
te horen, maar wenst integendeel te weten wat deze boodschap 
betekent'.”

Ongehoorzaam
“Het geheim van het sprookje ‘Moeder de Gans’ bestond nu juist 
niet in ‘overdragen’ maar in ‘oproepen’”, zo vervolgt Van den Berk. 
“Een kind bezit zelf reeds bij zijn geboorte eeuwenoude instinct-
matige aanknopingspunten voor de beelden die het voorgehouden 
wordt. Hetzelfde gebeurt als je verliefd wordt. Dan wordt er ook 
niet zozeer iets overgedragen als wel iets opgeroepen. Blijkbaar 
weet de kus van de prins of prinses dat wat er in ons sluimert te 

wekken. Zo gaat het ook met sprookjes. Roodkapje die haar moe-
der verlaat, ongehoorzaam is, het donkere bos intrekt, het veilige 
pad achter zich laat, de grote wolf ontmoet, grootmoederlijke wijs-
heid en duivels vernuft niet uit elkaar weet te houden, ter helle 
vaart in de buik van het beest en uiteindelijk verlost wordt, moei-
teloos beseft het kind, zij het onbewust, dat het hier om hem of 
haar gaat, en dat dit een blauwdruk van het leven is. En de avonden 
daarna wordt die blauwdruk versterkt in Klein Duimpje, De Wolf 
en de Zeven Geitjes, Doornroosje en Blauwbaard. Onherroepelijk 
lijkt de levensweg erin te bestaan het ouderlijk paradijs te moe-
ten verlaten, alle gestrooide kiezelsteentjes en kruimeltjes om de 
weg terug te vinden ten spijt, in de schaduwen des doods terecht 
te komen om daarna pas het ‘heilige huwelijk’ te kunnen sluiten en 
vruchtbaar te worden.“

-'De ritus reikt over de tijd heen
naar een moment in illo tempore, 
waarin hij tot stand kwam,
naar een oer-tijd,
waarin alle dingen en handelingen ontworpen werden.'-

(Cornelis Verhoeven)

"De kern van een ritueel bestaat er juist in. Een overgang in het bewustzijn te bewerkstelligen", aldus Van den Berk.
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Psychisch
“Veel mensen willen een eind mee denken over beelden en sym-
bolen,” aldus Van den Berk, “maar dat het hier over een werkelijk-
heid gaat - en wel een psychische! - daar wil men niet aan. Het 
woord ‘psychisch’ staat al synoniem voor onwerkelijk. De wolf in 
een sprookje bestaat werkelijk, werkelijker zo men wil dan de wolf 
in de dierentuin. Als een mens zich ook maar even naar binnen 
zou keren, zou hij terstond ervaren hoezeer de wolf in hem op de 
loer ligt. De psyche als werkelijkheid beklemtonen wil overigens 
niet zeggen de werkelijkheid tot de menselijke psyche herleiden. 
Denkers zoals Rahner en Jung beklemtonen juist steeds dat de 
psyche vanuit haar wezen openstaat naar het goddelijk geheim.”

Innerlijk
“Wil een mens religieus worden dan moet hij juist afdalen in die 
innerlijke werkelijkheid van zijn diepste zelf en zo op de bodem van 
zijn ziel uitkomen. Aan de oude Nicodemus in gesprek met Jezus, 
wordt verteld dat hij opnieuw geboren moet worden uit water en 
geest. Hij begrijpt niets van deze innerlijke werkelijkheid. Hij vat 
die uitspraak concreet op en wil Jezus belachelijk maken met zijn 
spottende vraag of hij opnieuw in de moederschoot moest terug 
kruipen. Hoe kan een oud mens opnieuw geboren worden? Het 
antwoord is bekend: ‘Gij zijt een leraar van Israël en weet dit niet 
eens?’” 

Wonderen
Van den Berk tekent uit de mond van de Duitse theoloog en psy-
chotherapeut Eugen Drewermann het volgende tekenende voor-
val op. “Na een lezing kwam er eens een priester naar mij toe en 
zei: 'Meneer Drewermann, ik zou u willen vragen: gelooft u in de 
wonderen van Jezus?' Ik zeg: 'Beste confrater, ik geloof natuur-
lijk in de wonderen van Jezus.' 'Nee', zegt hij, 'bij u wil ik dat heel 
precies weten. Gelooft u bijvoorbeeld dat Jezus over het water 
heeft gelopen?' Ik zeg: 'Ja, ik geloof dat Jezus over het water heeft 
gelopen.' 'Ik vraag u nogmaals', zegt hij, 'bedoelt u dat werkelijk of 
symbolisch?' 
Toen zei ik: 'Nu weet ik niet meer waar u naar vraagt, want ik 
geloof dat de religieuze werkelijkheid alleen maar symbolisch is. 
Het is de enige die echt werkt.'”

Bewustzijn
 “Het gehele werk van Jung staat”, zo besluit Van den Berk, “zo te 
zeggen in het teken van het opheffen van deze heil-loze situatie 
waarin de christelijke, westerse mens terecht is gekomen nadat 
deze zijn religieuze projecties heeft teruggenomen, maar zich niet 
realiseert wat hem daarmee overkomen is. De gelovigen ten tijde 
van de kerkvaders projecteerden uiteraard ook, maar zij waren 
zich daar niet van bewust. 

'Het publiek verlangt ernaar te 
weten wat de boodschap betekent' 

Enkele geniaal religieuze mensen uitgezonderd, luisterde de grote 
massa naar de religieuze verhalen zoals kinderen naar sprookjes 
luisteren. En daar was volgens Jung weinig mis mee want daar-
door leefden die mensen spiritueel zeer gezond; ze hielden de 
onbewuste kanalen open en wisten hun leven te ‘helen’. Dat wil 
zeggen, ze waren existentieel vervuld van hemel en aarde, goden 
en godinnen, dood en verrijzenis, schepping en verlossing, zonde 
en genade. De grote archetypen kwamen tot bewustzijn in hun 
symbolen en voedden hun spiritueel bestaan. Hun leven was vol 
van betekenis, van universele betekenis!” 

“Het geheim van het sprookje ‘Moeder de Gans’ bestond nu juist 
niet in ‘overdragen’ maar in ‘oproepen’”,aldus Tjeu ven den Berk.



32  JAARGANG. 70, NR. 6, 2016

VIERLUIK, DEEL IV

Tekst: Frans Krap – Foto's: Paul Mellaart.

PASSER, WINKELHAAK  EN 
PASSER MET WINKELH AAK
In dit vierluik vertellen 4 vrijmetselaren hun eigen verhalen die horen bij passer, winkelhaak en passer met winkel-
haak. Verhalen die in hen wakker geschud worden door deze 3 symbolen. Vertellingen over datgeen zij, als individuele 
vrijmetselaar, op die symbolen projecteren. Deze verhalen komen hen recht uit het hart.

Vrijmetselaren over:

Naam: Ron van Keulen.
Leeftijd: 35 jaar.
Graad: Meester-vrijmetselaar.
Lid van loge ‘De Gooische Broederschap' in Hilversum.

'Elke keer als passer en winkelhaak
gevormd worden tot een eenheid,
gloeit mijn hart'
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RON VAN KEULEN

PASSER, WINKELHAAK  EN 
PASSER MET WINKELH AAK

“De passer en winkelhaak tezamen staan voor mij sym-
bool aan de alles omvattende liefde en de volmaakte 
mens. Dat is ook gelijk het mooie aan symbolen en aan 
alle mensen, ook u en ik. Wij kijken allemaal vanaf een 
ander perspectief naar hetzelfde. Dezelfde vragen met 
een divers palet aan interpretaties.”
“Juist die verschillende zienswijzen met elkaar delen, 
zonder vooroordelen of aannames vind ik een verrijking 
in mijn leven. Het maakt dat ik mezelf ontwikkel in mijn 
zienswijzen en mijn benaderingen naar de ander. Mijn 
eigen-ik is flexibeler geworden, is veranderd of er wor-
den zelfs zienswijzen aan toegevoegd. Zo ook met de pas-
ser en winkelhaak.”
“Voordat ik in aanraking kwam met de vrijmetselarij 
stond de uitgeklapte passer symbool voor het manne-
lijke, de winkelhaak voor het vrouwelijk. Tezamen als 
geheel vormen ze voor mij de alles omvattende liefde. 
Het is voor mij duidelijk dat wij niet gemaakt zijn om als 
eenlingen op deze wereld rond te dolen. Een alleen lig-
gende passer maakt geen geheel, het blijft een passer. 
Net zoals een alleenstaande winkelhaak ook gewoon een 
winkelhaak blijft. Maar, als je de passer en winkelhaak 

samenvoegt creëer je iets nieuws. Ze vullen elkaar aan 
en verrijken elkaar. Zo zit het voor mij ook in de 

wereld.”
“Als man alleen maakt het je geen man. Net 

zo goed als dat een vrouw alleen je ook geen 
vrouw maakt. Je hebt de ander nodig om 
je eigen-ik aan te vullen. Elke keer als de 

passer en winkelhaak gevormd worden 
tot een eenheid gloeit mijn hart. Het 

zit hem voor mij ook niet alleen in de 
relatie die ik met mijn zielsverwant 

heb. Het zit in alle relaties, in alle 
mensen die ik tref. Van hart tot             

                                       hart, tot hart tot hart.” 

'Het is voor mij duidelijk dat wij niet gemaakt zijn om als eenlingen op deze wereld rond te dolen. Een alleen liggende passer 
maakt geen geheel, het blijft een passer. Net zoals een alleenstaande winkelhaak ook gewoon een winkelhaak blijft. Maar, als 

je de passer en winkelhaak samenvoegt creëer je iets nieuws.'
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BESCHOUWING

Tekst: Rinus van Warven.

DE ZIN VAN
HET LEVEN VINDEN
Socrates, de Griekse wijsgeer, loopt door de straten van Athene.
Plotseling komt een man opgewonden naar hem toe: "Socrates! Ik moet je iets vertellen over je vriend die..."
"Ho eens even", onderbreekt Socrates hem, "voordat je verder gaat. Heb je het verhaal dat je mij wilt vertellen, gezeefd 
door de 3 zeven?" 
"De 3 zeven? Welke 3 zeven", vraagt de man verbaasd. 
"Laten we het eens proberen", stelt Socrates voor.

Spirituele symboliek:

En dan vertelt de filosoof in symbooltaal, hoe het zit met de waar-
heid, de schoonheid, de goedheid en de noodzakelijkheid. Socrates 
filtert, hij zeeft. Hij maakt gebruik van de kracht van het sym-bal-
lein, het samenvallen van het woord met de wereld van betekenis 
achter de zeef en het filter.
 "De 1e zeef is de zeef van de waarheid. Heb je onderzocht of het 
waar is wat je mij vertellen wilt?" 
"Nee, ik hoorde het vertellen en..."

Glimlach
"Ah juist! Dan is het toch zeker wel door de 2e zeef gegaan? De 
zeef van het goede? Is het iets goeds wat je over mijn vriend wilt 
vertellen?" 
Aarzelend antwoordt de man: "Eh nee, dat niet. Integendeel..." 
"Hm", zegt de wijsgeer, "laten we dan de 3e zeef gebruiken. Is het 
noodzakelijk om mij te vertellen wat jou zo opwindt?" 
"Nee, niet direct noodzakelijk", antwoordt de man. 
"Welnu", zegt Socrates glimlachend, "als het verhaal dat je vertel-
len wilt, niet waar is, niet goed is en niet noodzakelijk is, vergeet 
het dan en belast mij er niet mee."

Behouden
En zo gaat het ook met de verhalen van de Grote Tradities. Ze 
gebruiken zulke krachtige woorden, om er voor  te zorgen dat de 
leerlingen van die tradities niet in slaap vallen. De leerlingen zul-
len zelf op zoek moeten gaan naar de betekenis achter het sym-
bool, om de kracht er van te kunnen ervaren. Zo zegt Jezus in 
de verhalen van Mattheus soms harde dingen: “Denk niet dat ik 
gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen 
om vrede te brengen, maar het zwaard. Wie zijn leven probeert te 
behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille 
van mij, die zal het behouden.”

Sleurhut
Als vrede simpelweg betekent dat mensen vredig in slaap sukke-
len omdat ze zich niet bewust zijn van wat echt leven is, dan wordt 
die vrede een sleurhut voor hun sluimerende geweten. Als vrede 
betekent dat ze niet meer wakker worden voor wat leven echt is, 
dan is vrede niet meer dan een slaapzak voor een spirituele zomer 
en winterslaap. Een leraar is er niet om leerlingen in een spiritu-
ele slaapzak te leggen of mee te nemen in een sleurhut naar de 
Bergen van Besluiteloosheid, waar ze rustig kunnen slapen aan 
de Zee van Zinloosheid of in de Baai van Berusting.  

Halssnoer
In de wereld van het Boeddhisme komt een verhaal voor dat stok-
stijf staat van de spirituele symboliek. Het mag volgens de traditie 
niet uitgelegd, niet geanalyseerd worden. Maar het heeft dezelfde 
symbolische kracht en waarde als het Salomonsoordeel uit de 
Joodse traditie. 
Het verhaal gaat als volgt... Boeddha heeft ooit een moordenaar 
als discipel geaccepteerd en dat was bepaald geen gewone moor-
denaar. Zijn naam was Angulimala. De naam Angulimala betekent 
'de God van de dood’. Angulimala droeg een halssnoer van men-
senvingers. Van alle mensen die hij gedood had, hakte hij  een vin-
ger af en van die vingers maakte hij een halssnoer.'

Schede
Boeddha liep tot heel dichtbij hem en de handen van Angulimala 
begonnen te trillen. Hij had zoveel mensen gedood... Hij had dit 
zachte gevoel niet eerder gekend, hij had nooit geweten wat liefde 
is. Voor het eerst in zijn leven stroomde hij vol liefde. Hij wist niet 
waar hij voor moest kiezen. In zijn hand hield hij een zwaard om 
de man te doden maar zijn hart zei: “Steek het zwaard weer in de 
schede.”



www.vrijmetselarij.nl  VRIJMETSELARIJ  35

SPIRITUELE SYMBOLIEK

Boeddha zei: “Ik ben er klaar voor. Je kunt me nu doden. Maar 
waarom beeft jouw hand? Jij bent toch zo'n geweldige strijder, 
dat zelfs koningen bang voor je zijn en ik ben maar een arme 
bedelaar. Maar voordat je mij onthoofdt, heb ik nog een kleine 
wens die je wel zult willen vervullen voordat je toeslaat.” En 
Angulimala: “Wat is je wens?”
Boeddha zei: “Ik wil dat je van die boom een tak vol bloesem 
afhakt. Ik zal die bloesem nooit meer kunnen zien en ik wil hem 
nu nog even van heel dichtbij bekijken, zijn geur opsnuiven en 
zien hoe mooi en stralend hij er in deze ochtendzon uitziet.”
Angulimala sloeg dus met zijn zwaard een hele tak vol bloesem 
af. En voordat hij die Boeddha kon aanreiken, zei Boeddha: "Dit 
was maar de helft van mijn wens, de andere helft is dat je de tak 
weer terugzet aan de boom."
Angulimala zei: "Ik had meteen al door dat u niet goed snik bent. 
Dit is het idiootste verzoek dat ik ooit heb gehoord. Hoe kan ik die 
tak nu weer terugplaatsen?"
Boeddha zei: "Als je iets niet kunt maken, heb je ook niet het 
recht om het kapot te maken. Als je niet iemand het leven kunt 
schenken, mag je hem ook niet het leven ontnemen." 
Een moment van stilte en een moment van transformatie... Het 
zwaard viel hem uit zijn handen.

Bewustzijn
De verhalen en symbolen van de Grote Tradities willen de mens 
wakker maken. Gewone taal heeft die kracht niet. Het wekkende 
woord is nodig om de mens tot helderheid te roepen en te bewe-
gen.  “Ik ben niet hier gekomen om jullie de vrede te schenken, 
maar het zwaard.” 
De mensen krijgen het zwaard van bewustzijn aangereikt. 
Bewustzijn laat zien dat mensen kunnen kiezen tussen leven 
en dood, tussen dag en nacht, tussen licht en donker, tussen 
goed en kwaad. Mensen leven in de wereld van de ongekende 
mogelijkheden. Dankzij wat in de Indiase traditie 'het zwaard 
van bewustzijn' wordt genoemd, die wakker maakt uit de ogen-
schijnlijke vrede van de zinloosheid. Wakker zijn, visionair leven 
is allereerst een eind maken aan de nacht van moedeloosheid. 
Echte religiositeit is in de ban raken van het wakker geworden 
leven. 

Handvatten
Iedereen krijgt op zijn levensweg een aantal handvatten om te 
kijken of hij zich op de goede weg bevindt, maar moet zelf ook 
een goed onderscheidingsvermogen te ontwikkelen. Daarvoor is 
het zwaard van bewustzijn. De mens moet helder en wakker zijn 
om de juiste keuzes in het leven te kunnen maken. “Er zijn heel 
veel mensen die menen dat er pas vrede op aarde zal zijn als we 
allemaal dezelfde mening hebben of als we allemaal hetzelfde 
geloof aanhangen, als we het allemaal met elkaar eens zouden 
zijn”, zo zegt filosoof Bram Moerland daarover. “Het streven naar 
vrede op deze manier doet echter altijd zichzelf teniet omdat 
het niet kan verdragen dat er andersdenkenden zijn. Die moe-
ten daarom, in het zogenaamde belang van de vrede, worden 
bekeerd, uitgedreven of zelfs uitgeroeid. En, o ironie, daarmee 
maken deze gelijkmakers het leven op aarde zelf tot een hel.”

Botvieren
“Wat Jezus bedoelt”, zo vervolgt Moerland, “is gans anders. De 
vrede op aarde zal pas dan bereikt worden als we onze mede-
mensen toestaan anders te zijn dan onszelf, als we elkaar gun-
nen onze persoonlijke eigenheid te ontplooien, als we bereid zijn 
onszelf en onze medemensen als unieke eenlingen te ervaren en 
daarvan de schoonheid te zien, als we elkaar niet kleinhouden 

maar elkaar bemoedigen, als we elkaar ieders eigen licht gun-
nen. Maar dat zullen de fundamentalistische ideologen van de 
eenheidsgedachte niet dulden. Dat zal vuur, zwaard en oorlog 
oproepen, brandstapels en kruistochten, heropvoedingsgestich-
ten en terroristische aanslagen. Wie werkelijk vrede op aarde 
wil, moet eerst de strijd tegen zichzelf staken en vrede sluiten 
met zichzelf. Pas wie vrede met zichzelf gesloten heeft, kan zijn 
medemensen in vrede hun eigen waarheid gunnen. Wie verdeeld 
is in zichzelf, zal zijn innerlijke strijd op de wereld botvieren. Een 
vrede die niet verankerd is in de harten van eenlingen, zal vroeg 
of laat als een zeepbel uiteenspatten.”

Boomgaard
En om die zeepbel in symbooltaal zichtbaar te maken het vol-
gende verhaal: Er was eens een rabbi die met 4 van zijn leerlin-
gen op weg was. Ze vroegen hem te spreken over de mysteries 
van de Schepping. De rabbi stemde toe, maar vroeg ze om eerst 
binnen te gaan in een boomgaard waar ze voorbijkwamen en een 
vrucht mee te brengen van de 1e boom die ze zagen. Verlangend 
te horen wat de rabbi te vertellen had, gingen de 4 de tuin binnen 
en spoedden zich naar de eerste boom die ze, verlicht door de 
maan, in het oog kregen. 

Juwelen
Dichterbij gekomen zagen ze dat de boom vruchten droeg als 
juwelen - glinsterend in de nacht - en verlicht van binnen uit. De 
4 leerlingen waren verbijsterd bij de aanblik van zo'n boom en in 
verwarring of ze wel of niet zo'n bijzondere vrucht zouden pluk-
ken. Eén van de 4 keerde zich naar de anderen en waarschuwde: 
“Waarschijnlijk is deze boom betoverd en de vruchten dus ook. 
Als we er eentje plukken kan de betovering ons treffen. Zelfs 
aanraken kan al gevaarlijk zijn.” 
De 2e leerling knikte bevestigend. “Ja, het is mogelijk dat we op 
de boom met de verboden vruchten zijn gestuit. Als we er één 
plukken laden we allicht grote zonden op ons.” 

Dilemma
Maar de 3e leerling bestreed die conclusie. “De rabbi heeft ons 
gezegd een vrucht mee te brengen van de 1e boom die we zagen. 
Dit is die boom en de vruchten zijn een zegen die niet mag wor-
den veronachtzaamd.” 
Er viel een stilte. Toen sprak de 4e leerling: “Ik zelf geloof niet 
dat deze boom en die vruchten bestaan in deze wereld; daarom 
moeten we het zien als een illusie. Waarschijnlijk dromen we.” 
Nu was er dus een groot dilemma gerezen en ieder verdedigde 
z'n eigen stelling en ieder stootte zijn kop tegen de muur van 
andermans argumenten. 
Tenslotte, zo gaat het verhaal verder, kwamen ze bij de rabbi 
terug, met lege handen. Ze vonden hem wachtend buiten de tuin, 
z'n gezicht gelijnd door verdriet. Hoewel hij het antwoord al wist, 
vroeg hij: “En, heeft iemand van jullie een vrucht meegebracht 
van de Boom van het Leven?” 

Fundament
De zin van het leven is het vinden van het fundament, de rots, 
het werkelijke steunpunt waar het leven op staat. Het gaat erom 
daarmee verbinding te maken en van daaruit te kunnen leven. 
Daarbij hoort een woord als authenticiteit. Wie verbonden is 
met de werkelijke kern van het eigen leven en  van daar uit gaat 
leven, kan zijn talenten beschikbaar stellen voor zijn omgeving, 
voor zijn relaties, voor planten en dieren, voor de mensheid. En 
die is thuisgekomen. Waartoe spirituele symboliek al niet kan 
leiden! 
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DE WANDELAAR

Tekst: De Wandelaar – Foto: Paul Mellaart. 

SCHOONHEID, 
EEN KWESTIE VAN 
MAAT HOUDEN!
Als kind leerde hij kijken en dat is meer dan zien... Leerde hij wandelen en dat is meer dan lopen... Gaande door land 
en stad verzamelt De Wandelaar beelden, die hem een spiegel voorhouden en aan het denken zetten. Beelden die een 
beroep doen op wat wetenschappers 'symbolisch bewustzijn' noemen. Beelden worden, al mijmerend, symbolen die 
naar binnen slaan, oproepen, waarschuwen en de mens iets kunnen leren.

De koninklijke kunst van het leven

Vandaag begint mijn wandeling met een klimtocht, de wande-
ling is kort maar indrukwekkend. Het beginpunt ligt terzijde van 
De Parade in ’s Hertogenbosch, naast de enige Gotische kathe-
draal die Nederland kent. Al in circa 1220 staat er een kerk, die 
zo’n kleine 100 jaar later binnen de stadswal komt te liggen. Nog 
eens 50 jaar later wordt het een kapittelkerk, waaraan een kapit-
tel van kanunniken is verbonden. De kerk is gewijd aan St. Jan, 
de Evangelist, wat op zijn minste wat vreemd is omdat al vanaf 
haar vroegste begin de verering van Maria er de hoofdtoon voert. 
Een verering die nog toeneemt als in 1380 het wonderbeeld van de 
‘Zoete Lieve Vrouwe’ wordt gevonden en de Illustere Zwanenbroe-
derschap wordt opgericht.

De kathedraal
Tegen de zuidzijde van het middenschip is een imposante bouw-
stelling geplaatst, die aan één zijde extra is bekleed met een 
spandoek waarop een duivel met drietand grijnzend op de kijker 
neerziet. Op het hekwerk dat naar het tijdelijke toegangsgebouw 
voert, staat groot 'De wonderlijke klim'. ‘s Hertogenbosch  is in 
feesttooi voor de ontvangst van de vele bezoekers voor de tentoon-

stelling met het werk van Jeroen Bosch (1450-1516). Deze schilder, 
lid van de Illustere Zwanenbroederschap, wekt met zijn uitzon-
derlijke beeldentaal nog steeds de belangstelling van duizenden. 
Wat bedoelt hij, wat wil hij zeggen? Talloze interpretaties doen de 
ronde en de tentoonstelling zorgt ongetwijfeld voor nieuwe vari-
anten. Het is zeer te prijzen dat de bestuurders van de Stichting 
Monument St. Jan  deze gelegenheid hebben aangegrepen om de 
aandacht te vestigen op de St. Jan, dit mooie voorbeeld van Bra-
bantse Gotiek en wel in het bijzonder op de 96 figuren die op de 
luchtbogen zitten.  De beelden, 6 per luchtboog, zijn niet alleen 
sierlijk maar hebben ook een bouwkundige betekenis. Zij vervan-
gen de gebruikelijke 'hogels', een verzwarend, vaak ook sierlijk 
toevoegsel om de luchtbogen voldoende massa te geven om de 
druk van de muren te weerstaan. Om de bezichtiging van de lucht-
boogfiguren mogelijk te maken, is met stijgermateriaal een trap 
gebouwd die voert naar een platform ter hoogte van de goot van 
het middenschip. Daar begint een route die door de goot loopt, 
rond het dak van het middenschip. Een hiervoor speciaal aange-
brachte houten wandelpad boven de goot, 1 persoon breed, geeft 
een schitterend uitzicht op de stad en biedt de mogelijkheid alle 
hemelboogfiguren van dichtbij te bewonderen. De beeldenreeks 
op de luchtbogen, is het resultaat van de eerste grote restauratie 
door Lambert Hezenmans tussen 1859 en 1870. De oorspronke-
lijke beelden zijn voor twee derde aan vervanging toe. Sommige 
beelden zijn geheel verdwenen, andere zo zwaar aangetast dat 
ze onherkenbaar zijn geworden. De restanten van de oorspron-
kelijke beelden zijn – voor zover nog beschikbaar - opgenomen in 
museum De Bouwloods, gelegen aan de noordzijde van de kathe-
draal. Hier rust ook het archief van de restauraties van de kathe-
draal, de tekeningen, schetsen en andere afbeeldingen. De hui-
dige neogotische  beelden die  bij de restauratie worden geplaatst, 
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krijgen in de 20e eeuw veel kritiek, maar in de loop der jaren stijgt 
gelukkig de waardering. De zorgvuldigheid waarmee Hezenmans 
zocht naar passende alternatieven wordt nu gelukkig steeds meer 
herkend. Daar waar beelden geheel verloren zijn gegaan, heeft de 
romantiek van de tijd rond de restauratie toegeslagen en is het 
programma van bouwers aan de kathedraal uitgebreid met ont-
werpen van zijn hand. 

Beelden van de bouwers
Op de luchtbogen zitten aansprekende beelden van de middel-
eeuwse ambachtslieden, die werkende in de bouwloods, een aan-
deel hadden in de bouw van de kathedraal. De mythische afstam-
ming van die beroepsgroep zorgt ervoor, dat afbeeldingen van de 
werkers op de luchtbogen ook binnen de vrijmetselarij opduiken. 
De als leerling, gezel en meester omschreven beelden zijn door de 
zeefdruk van kunstenaar Dick van der Poel, tevens vrijmetselaar, 
in steeds meer logegebouwen te bewonderen. Alleen het feest van 
de herkenning is de voor mij stevige klimtocht al meer dan waard. 
Deze drie beelden, weliswaar producten van de restauratie van 
rond 1870, zijn redelijk authentiek. Van de hakkende steenhouwer 
en de metselaar, waren voldoende resten van de oorspronkelijke 
beelden uit het vroege begin van de 16e eeuw aanwezig, om daar-
uit betrouwbare reconstructies te maken. Alleen de meester die 
tekent met zijn passer, is in zijn geheel ontsprongen aan de fanta-
sie van Hezenmans.  

De juiste maat
Een mooi voorbeeld van een betrouwbare reconstructie door 
Hezenmans is het als De Bouwmeester omschreven beeld, die 
gewapend met een maatlat, toetsend naar het bouwwerk kijkt. De 

keuze voor de maatlat als het gereedschap van de bouwmeester, 
zet mij aan tot nader onderzoek. De kathedraal wordt gebouwd 
in een tijd waarin een vast maat niet bestaat. Iedere streek, mis-
schien wel iedere stad heeft zijn eigen maat. De duim, voet, kleine 
en grote hand, de el en welke naam ze er ook voor gebruiken, 
zekerheid bieden ze maar heel beperkt. Om misverstanden te 
voorkomen is het nodig, een vaste maat aan te houden en daarvoor 
draagt de bouwmeester de als koninklijke staf omschreven maat-
lat. De maten daarop uitgezet, vormen de grondslag van de maat-
voering voor het hele bouwwerk. De staf is ongeveer 1,25 meter 
lang, bestaat uit 5 ongelijke delen die in een bepaalde verhouding 
tot elkaar staan. Elk onderdeel heeft de lengte van een bepaalde 
lichaamsmaat, zoals de palm, de voet, de el. Aangezien de mens 
geschapen is naar het evenbeeld van de schepper, zorgt deze 
maatvoering ervoor dat ook het bouwwerk, door zijn maten, deel 
uitmaakt van die schepping. Hezenmans toont met dit beeld zijn 
kennis van de middeleeuwen, waarin de maatlat of bouwmeester-
staf het symbool bij uitstek is van de bouwmeester. Een beeld, dat 
overeenstemt met de afgebeelde werktuigen op de oudste pren-
ten en tableaus zoals bij vrijmetselaren bekend. De bouwmeester 
weet de maat te houden. Een inspirerend beeld in deze tijd waarin 
mateloosheid soms de hoofdtoon lijkt te voeren. Alles moet groter, 
meer en nog meer. Al mijmerend drukt de bouwmeester van de St. 
Jan mij en u de maatstaf van de koninklijke kunst van het leven in 
de handen. Kies ik... Kiest u, voor de juiste maat? In boosheid, in 
hebberigheid en in zeker weten? Is het geen tijd om de maatlat aan 
te leggen? 

De wandelaar
amt.wandelaar@gmail.com. 

De Bouwmeester, die gewapend met een maatlat, toetsend naar het bouwwerk kijkt.
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Tekst: Paul Marselje - Foto: Paul Mellaart.

DE PLICHTEN VAN 
EEN VRIJMETSELAAR
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 wordt geacht zich te houden. Want één ding is zeker: het vrijmetselaarsschap is niet vrijblijvend.

Hoezo vrijblijvend?

De kern van de vrijmetselarij is de inzet van ieder lid om een beter 
mens te worden; niet beter dan de ander, maar beter dan je zelf 
eerder was. En door beter te worden dan je eerst was, wordt van 
je verwacht dat je bijdraagt aan een betere wereld. Het staat je vrij 
om zelf te bepalen wat een beter mens is en hoe die betere wereld 
er uitziet, zolang je de ander daarmee maar niet in de weg staat 
om zijn eigen beeld daarvan te hebben. 

Vrijmetselarij is geen leerschool waar 
je les krijgt in wat een beter mens is 
of hoe een betere wereld er uitziet

Het klinkt misschien allemaal vanzelfsprekend en eenvoudig, 
maar dat is het niet. Het vrijmetselaarsschap stelt hoge eisen aan 
jezelf.

Jezelf, broederschap en maatschappij
Vrijmetselarij is geen leerschool waar je les krijgt in wat een beter 
mens is of hoe een betere wereld er uitziet. Vrijmetselarij is een 
broederschap waarbinnen je in rituele handelingen en met sym-
bolische gereedschappen handreikingen worden gedaan die je 
kunnen helpen aan jezelf te werken. Het je eigen maken van die 
symboliek en ritualistiek en het bestuderen ervan is daarom ook 
een belangrijke plicht. Vrijmetselaarsloges zijn een plaats waar 
je op verdraagzame manier van gedachten hoort te wisselen over 
onderwerpen die jou of een andere vrijmetselaar raken. De vrij-
metselarij is daardoor geen willekeurige groep mensen; het is een 
broederschap. En ook het lidmaatschap van een broederschap 
stelt hoge verplichtingen aan jezelf. De plichten van een vrijmet-
selaar kunnen dus worden samengevat in plichten naar jezelf, 
naar de broederschap en naar de maatschappij. Maar wat is een 
verplichting? In algemene zin kan je stellen dat een verplichting 
een bindende overeenkomst is tussen twee partijen. Dat kan een 
morele, juridische of zelfs spirituele overeenkomst zijn. Vooral 
de morele en spirituele plichten krijgen in de vrijmetselarij aan-

dacht. Als je vrijmetselaar wordt, dan leg je een gelofte af waarin 
je belooft je aan de plichten van de vrijmetselarij te houden. Wat 
zijn die plichten dan wel?

De ‘Oude Plichten’
Al sinds oude tijden worden vrijmetselaarsplichten beschreven. 
De Engelsman Anderson publiceert in de vroege achttiende eeuw 
het eerste stelsel van vrijmetselaarsplichten. Die regels worden 
binnen de Broederschap ‘De Oude Plichten’ genoemd en staan 
symbool voor wat wij tegenwoordig als vrijmetselaarsplichten 
beschouwen. Grotendeels zijn die hedendaagse plichten vastge-
legd in de statuten en reglementen van de Orde van Vrijmetse-
laren, die wij kunnen zien als vervanging van die ‘Oude Plichten’. 
Iedere tijd biedt immers zijn eigen kader waarbinnen je afspra-
ken met elkaar maakt. Maar deels 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 daarbij een exemplaar van die ‘Oude Plichten’ overhan-
digd, vooral als symbool van de huidige orderegels, maar zeker 
ook om te verwijzen naar 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? 

Broederschap hoort geen
leeg woord te zijn

Waarom mogen buitenstaanders er niet bij zijn als vrijmetselaren 
samenkomen? Waarom zijn vrijmetselaren verplicht om over wat 
er in loges gebeurt te zwijgen?
In toenemende mate kan men zich in de maatschappij minder vin-
den in dogmatiek, terwijl er toch behoefte is aan het discussiëren 
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over levensvraagstukken. Een groeiend aantal mensen vindt bin-
nen de geborgenheid van vrijmetselaarsloges de vrijheid daarover 
te praten. Zoiets kan voor hen alleen dan in werkelijke vrijheid, als 
de logebijeenkomsten besloten zijn. 
Het is verklaarbaar dat bepaalde strak geleide geestelijke en poli-
tieke organisaties naar die beslotenheid met de nodige argwaan 
kijken. Maar terecht is dat niet. Je moet in een loge vrijuit kun-
nen spreken, zonder dat het de volgende dag wordt rondverteld, 
of in de krant of op Facebook staat. Je moet je kwetsbaar kunnen 
opstellen. Daarvoor achten vrijmetselaren een zekere intimiteit 
nodig. En daarom bestaat de plicht tot geheimhouding over wat in 
loges wordt besproken.

Geheime rituelen
De plicht om te zwijgen over wat er in de rituelen staat geschreven 
heeft een andere achtergrond. In een vrijmetselaarsritueel word 
je een aantal keren verrast. Er overkomen je dingen die je aan 
het denken moeten zetten over jezelf en over je verhouding ten 
opzichte van anderen en de maatschappij. Het zijn geen gebeur-
tenissen die je niet zou willen meemaken. Ze zijn waardevol en 
worden dat naar gelang je langer lid bent steeds meer. 
Die momenten moeten je ‘overkomen’ om indruk te maken en 
om je aan het denken te zetten. Als je ze tevoren zou weten, dan 
ontneem je jezelf iets. De belangrijkste reden dat vrijmetselaren 
zwijgen over die rituelen is dus – verrassend genoeg - niet hun 
eigen belang, maar het belang van degene die nog niet is ingewijd.
Toch is er nog een andere reden om te zwijgen over wat er in 
rituele bijeenkomsten gebeurt. De vrijmetselarij is vormgegeven 
als een middeleeuws steenhouwersgilde. Traditioneel kent zo’n 
gilde drie soorten leden, drie ‘graden’, te weten leerling, gezel en 
meester. Als je als rondtrekkende steenhouwer werk zocht en je 
bij een bouwplaats aanmeldde, moest je kunnen bewijzen dat je 
een echte steenhouwer was. Je moest ook kunnen aantonen dat 
je een bepaalde graad van vaardigheid in je vak had. Gezellen kon-
den nu eenmaal meer dan leerlingen en meesters waren 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 traditie 
worden zulke herkenningsbegrippen nog steeds aan de nieuwe 
leerling, gezel of meester verteld. Maar het is meer dan een tradi-
tie. De beslotenheid, de intimiteit van een loge kan alleen worden 
gegarandeerd als je zeker weet dat iedereen ook echt vrijmetse-
laar is.
Iedere vrijmetselaar heeft toegang tot elke vrijmetselaarsloge in 
de wereld en zulke bezoeken worden dan ook vaak afgelegd. Hoe 
weet men in een loge dat die onbekende gast ook werkelijk lid is? 
Hierbij komen onder meer die herkenningsbegrippen dan 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 essentiële onder-
delen van de vrijmetselarij. Het staat de leden dan ook vrij de vrij-
metselaarswerkwijze naar eigen inzicht te interpreteren. Vrijmet-
selaren zijn vrijdenkers, die tolerantie hoog in het vaandel hebben. 
En ze zijn zoekers, die erkennen nooit uitgezocht zijn. Maar het is 
niet alleen ‘vrijheid-blijheid’ in de Orde. Een deel van de verplich-
tingen is tamelijk eenduidig, zoals de plicht tot geheimhouding.
De plicht te trachten een beter mens te worden echter, is zeer per-
soonlijk. Wie zal de ander daarin de maat nemen? Dat geldt ook 

voor de plicht te bouwen aan een betere wereld. Al snel zou bij 
een eventuele beoordeling daarvan immers de eigen mening van 
de beoordelaar worden gehanteerd over wat een beter mens is en 
wat een betere wereld zou zijn. De vrijmetselaar kan dus wat dat 
betreft alleen zichzelf de maat nemen.
Het staat ook in de Ordewetgeving, in het statuut en reglement 
beschreven. 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. Als je ziet dat een 
andere vrijmetselaar het moeilijk heeft dan sta je hem 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 moet vorm-
geven en verder ontwikkelen. 

De morele en spirituele plichten van de 
vrijmetselarij bieden een interessante 

uitdaging en een uitnodiging tot 
zelfontplooiing

Daar waar mogelijk zal de hulp aan een vrijmetselaar in proble-
men er daarom uit moeten bestaan hem – waar mogelijk - te hel-
pen weer op eigen benen te staan.
Broederschap is verder ook begrip willen opbrengen voor de 
ander in je loge, hem te verdragen en hem aandacht te geven, 
zowel in goede als in slechte tijden.

Zelfontplooiing
Tot slot. Wanneer 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 synoniem te 
zien aan het krijgen van een kans; een kans om uit de dagelijkse 
sleur te komen. Om de dagelijkse sleur op de juiste wijze te kun-
nen 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 gedachtewisse-
ling over onderwerpen die het leven raken, door studie en door 
zelfverbetering. De regelgeving van de vrijmetselarij hoort daarbij 
geen knellende kleding te zijn, maar steun te bieden daar waar dat 
nodig is. De plichten die de Orde van Vrijmetselaren stelt, komen 
dus goed van pas. 
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EEN BEWUSTE KEUZE!
Lid worden van de vrijmetselarij? Dat gaat niet zomaar. Het is een zeer bewuste keuze. Meestal zet iemand die stap 
voor de rest van zijn leven. En dat is niet niks. Heel wat leden deden er, door zich eerst te hebben georiënteerd, jaren 
over voor zij zich hebben aangemeld. Van allerlei kanten is informatie te verkrijgen over de broederschap en veel van 
die informatie is strijdig met elkaar. Soms verwarrend en zelfs misleidend. Niet verrassend, want niet iedereen is 
gecharmeerd van de vrijmetselarij. Waarom eigenlijk niet? En waar dan wel goede informatie vandaan te halen? En... 
lid worden, hoe gaat dat eigenlijk?

Aankloppen bij de vrijmetselarij:

Vrijmetselaren zijn vrijdenkers, die tolerantie hoog in het vaandel 
hebben. Ze zijn zoekers, die erkennen nooit uitgezocht zijn. Dat 
staat streng-dogmatische genootschappen of totalitaire regimes 
niet aan, omdat die claimen de enige waarheid te verkondigen. 
Verder zijn er schrijvers die de werkelijkheid niet spannend genoeg 
vinden voor hun romans en er heel wat bij verzinnen. Neem bij-
voorbeeld ‘De Da Vinci Code’, van Dan Brown. En zo is er naast veel 
goede informatie ook veel onjuiste informatie en kwaadsprekerij 
in omloop, met name op internet. Wie zich dus op het wereldwijde 
web oriënteert, of populaire spannende romans leest kan op het 

verkeerde been worden gezet.
Oriënteren
Toch halen belangstellenden tegenwoordig hun informatie in eer-
ste instantie vaak van internet. En dat hoeft niet altijd verkeerd 
te zijn. Alle lokale vrijmetselaarsverenigingen, de ‘loges’, hebben 
een website. Op de landelijke site www.vrijmetselarij.nl staan de 
contactgegevens van alle loges in Nederland, inclusief de links 
naar hun websites. Een goede manier zich nader te oriënteren op 
de vrijmetselarij is contact te zoeken met een plaatselijke loge en 
te vragen of zij activiteiten organiseren waar ook niet-leden wel-
kom zijn, zoals open avonden. Daar kan iemand de sfeer proeven 
en vragen stellen. Zijn er meerdere loges in iemands woonplaats 
dan is het niet vreemd om activiteiten van meerdere loges te 
bezoeken.

Tolerante levenshouding
Een kandidaat-vrijmetselaar moet bekend staan als een goed, 
eerlijk en betrouwbaar mens. Iemand zal zich immers in de loge 
in het algemeen weinig anders gedragen dan in de samenleving. 
Verder moet hij blijk geven van een tolerante levenshouding. Want 
de loge - en dat maakt haar juist tot een instelling van grote vor-
mende waarde - bestaat uit personen van uiteenlopende levens- 
en wereldbeschouwingen. Voor de ander, moet daarvoor ook de 
ruimte zijn. De vrijmetselarij is niet opgericht om standpunten in 
te nemen, laat staan om daarmee naar buiten te treden. Men komt 
samen om innerlijk werk te doen. Vrijmetselarij is geen boek met 
eenduidige antwoorden op levensvragen of maatschappelijke pro-
blemen. Die antwoorden mogen voor ieder lid verschillend zijn.

‘Hoog beginsel’
Een kandidaat-lid moet in staat zijn tot zelfkennis. Dat wil zeggen 
tot een ruime mate van zelfverdieping en zelfkritiek. En hij moet 
de waarde begrijpen van het werken met symbolen en rituelen. 
Ook moet de belangstellende in zijn leven een ‘hoog beginsel’ 
erkennen. Vrijmetselaren geloven 'ieder op eigen wijze' dat er 
meer is tussen hemel en aarde dat de mensheid beweegt, een 
‘hoog beginsel’, hoe dat dan ook ingevuld wordt. De één gelooft 
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in een god, de ander in de samenhangende krachten van de natuur 
en de volgende weer in het hogere binnen zichzelf of in zijn gewe-
ten. Als symbool daarvoor gebruiken vrijmetselaren daarom de 
naam ‘Opperbouwmeester des Heelals’. Dat past bij de bouwsym-
boliek die de vrijmetselarij kenmerkt en is op zichzelf geen gods-
begrip, tot iemand dat er voor zichzelf in ziet.

Contributie
Om vrijmetselaar te (mogen) worden, moet de kandidaat minimaal 
18 jaar zijn. Een maximumleeftijd is er niet. Een loge in Neder-
land telt gemiddeld 35 leden, die meestal wekelijks of soms twee-
wekelijks bij elkaar komen. Van eind juni tot half september is er 
een zomerstop. De contributie bedraagt rond de 300 euro en de 
meeste loges kennen een entreegeld waaruit een aantal onkosten 
worden gedekt die voor een nieuw lid moeten worden gemaakt. 
Na afloop van de bijeenkomsten blijven veel leden nog even voor 
een glas en een gesprek. Na sommige bijeenkomsten wordt geza-
menlijk gegeten. Hieraan zijn vanzelfsprekend ook kosten ver-
bonden. Verder bestaat in loges voor de rituele bijeenkomsten 
een kledingvoorschrift. Dat kan van loge tot loge variëren van een 
rokkostuum tot een donker kostuum met wit overhemd en effen 
donkere stropdas. Maar tijdens de meeste bijeenkomsten geldt 
geen kledingvoorschrift.

Procedure
Wie vrijmetselaar wil worden, dient zelf de eerste stap te zetten. 
Die eerste stap is het aanvragen van het lidmaatschap bij een loge. 
Iemand wordt in principe niet voor het lidmaatschap van een loge 
gevraagd. Maar het kan natuurlijk wel voorkomen dat een vrijmet-
selaar iemand kent die hem geschikt lijkt en wijst op het bestaan 
van de vrijmetselarij. Na de aanmelding komen twee leden langs 
voor een informerend gesprek. Aanwezigheid van de partner 
van de belangstellende wordt daarbij op hoge prijs gesteld. In de 
gesprekken met de mogelijke kandidaat wordt tenminste uit de 
doeken gedaan wat vrijmetselarij inhoudt, wat het voor vrijmet-
selaren betekent lid te zijn en wat het voor geïnteresseerden kan 
betekenen. Daarbij worden leesadviezen gegeven en worden bro-
chures achtergelaten. 

Zie www.vrijmetselarij.nl 
voor de contactgegevens van 

alle loges in Nederland, inclusief
de links naar hun websites

Als de belangstellende daarna niets meer van zich laat horen, 
wordt hij hoogstens nog eens uitgenodigd voor een lezing of voor 
een open avond, maar zal de loge verder geen contact meer zoe-
ken.

Eerste gesprek
Mocht de belangstellende aangeven dat hij inderdaad lid wil wor-
den, dan ontvangt hij een aanmeldingsformulier met vragenlijst, 
dat ook door twee aanbevelende Meester-vrijmetselaars moet 
worden ondertekend. Heeft iemand die in zijn familie- of kennis-
senkring, dan richt hij zich waarschijnlijk tot die personen. Is zo’n 
bekende er niet, dan worden in overleg met de loge twee vrijmet-
selaren aangezocht. Die aanbevelers zijn dan meestal de twee 
leden, die de kandidaat een bezoek hebben gebracht.
Door het inzenden van het formulier begint de eigenlijke proce-
dure. Deze kan enkele maanden duren en biedt de kandidaat de 
extra mogelijkheid in alle rust voor zichzelf na te gaan of de vrij-

metselarij is wat hij zoekt. Tevens kan een loge onderzoeken of de 
kandidaat in de vrijmetselarij en in de loge ‘past’.
Tijdens de procedure wordt in alle Nederlandse loges bekend- 
gemaakt wie er kandidaat is. Leden die de kandidaat kennen, krij-
gen zo de mogelijkheid om te reageren. Ook krijgt de kandidaat bij 
het aanmeldingsformulier een tweede vragenformulier met wat 
meer diepgravende vragen en het verzoek een levensbeschrijving 
op te stellen. Het gaat daarbij niet om een zakelijke CV, maar een 
meer levensbeschouwelijke benadering van zichzelf. De voorzitter 
van de loge, de ‘voorzittend meester’, voert ook een gesprek met 
de kandidaat. 

Besluit
Ieder lid die op welke wijze dan ook in de procedure betrokken is, 
doet hiervan schriftelijk verslag aan de ‘Commissie van Onder-
zoek’ van de loge en geeft aan hoe hij over de kandidatuur denkt. 
Na enige tijd nodigt deze commissie, met kennis van alle stukken, 
de kandidaat uit voor een gesprek en stelt daarna een advies op. 
Dit advies wordt door de voorzittend meester voorgelegd aan de 
vergadering van de meesters van de loge. Besluit die positief, dan 
wordt toestemming gevraagd aan het hoofdbestuur van de Neder-
landse Orde van Vrijmetselaren om de kandidaat te mogen inwij-
den tot leerling-vrijmetselaar, iets wat meestal binnen enkele 
weken daarna plaatsvindt. De stukken die zijn ingeleverd bij de 
Commissie van Onderzoek, met uitzondering van bijvoorbeeld 
persoonlijke naam- en contactgegevens, worden enige tijd na de 
besluitvorming vernietigd. Behalve de leden van de commissie 
heeft niemand die kunnen inzien.
Wordt een kandidaat afgewezen, dan kan die zich gedurende twee 
jaar niet meer voor het lidmaatschap van een (andere) Neder-
landse loge aanmelden. Na drie afwijzingen is het lidmaatschap 
definitief onmogelijk. Bij een negatief advies van de commissie 
kan iemand echter zijn kandidatuur intrekken, zodat het niet hoeft 
te komen tot een afwijzing.

Het zijn heel wat stappen die gezet worden op weg naar het 
vrijmetselaarschap, maar wie eenmaal lid is heeft het er 
graag voor over gehad. 

Uit de regelgeving van de Orde van Vrijmetselaren:
‘Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die is 
ingewijd in een tot de Orde van Vrijmetselaren behorende 
loge, dan wel in een loge die werkt onder een door de Orde 
erkende Grootloge. Hij werkt samen met andere vrijmet-
selaren, met behulp van symbolen en ritualen aan zijn per-
soonlijke vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de 
traditie gegeven; zij worden naar eigen inzicht door de vrij-
metselaren geïnterpreteerd. De gezamenlijke arbeid sti-
muleert hem naar vermogen bij te dragen aan een betere 
samenleving. De vrijmetselaar zoekt op wat mensen ver-
bindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat het 
ideaal van een alles verbindende broederschap gestalte 
kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een persoonlijke verant-
woordelijkheid ten opzichte van de wereld die hij ziet als een 
te voltooien bouwwerk, waarvan ieder mens een levende 
bouwsteen is. Hij verricht die arbeid in het licht van een hoog 
beginsel, symbolisch aangeduid als ‘Opperbouwmeester 
des Heelals’. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van 
de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle 
mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waar-
heid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.’
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Boven Zijde 1 • 5626 EB Eindhoven • T: 040 2 547 674
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Bedenkt,

ontwerpt en creëert

de visuele prikkels

die uw doelgroep in

beweging brengt.

Zo werken de annonces! 
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