
Ontmoetingen onderweg en zoeken naar verbinding

Hedenmiddag zijn wij bijeen in een tijd waarop we in de natuur het 

minste  licht krijgen te zien en  steeds weer spreken wij het 

vertrouwen uit dat de duisternis het licht niet heeft begrepen. 

In een poging om aandacht te vragen voor wat licht aan het einde 

van de tunnel, stond ik vorig jaar op deze plaats en trok ik een 

zomer St Jans bouwstuk op, waarin ik gewag maakte van een 

mogelijk aanwezig bewustzijnsveld waarin iedereen het met 

iedereen doet. Weet u nog? 

In dit bewustzijnsveld, beschikken we over veel meer kracht dan we 

ons realiseren, om onszelf, onze dierbaren en onze gemeenschap 

vanuit onze eigen innerlijke kracht te helpen. En met ons allen 

hebben we een geweldig collectief vermogen tot het verbeteren van 

ons levenslot. What if…? Was de niet gestelde vraag. What if we 

are all connected? We hebben dan wel mensen nodig die durven 

dromen dat goeie ideeën werkelijkheid kunnen worden en ook 

mensen die dit durven voeden met liefde en positivisme. Mensen 

die echt willen werken aan het verbeteren van onze wereld. 

Tijdens het zomer St Jan van dit jaar had ik het over de verbinding 

tussen mensen. En zei: Wellicht…. ligt er een antwoord in het 
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denken vanuit een weer andere optie, een die wat meer met beide 

benen in het volle leven staat: De optie van de verbinding.  Ik denk 

dat verbinding tussen mensen een basisprincipe is en een 

belangrijke voorwaarde voor een betere toekomst. Als individu, 

gemeenschap, natie en wereldburger kunnen wij alle uitdagingen 

aan, als we dat maar doen vanuit gezamenlijkheid. Streven naar 

meer verbinding in en tussen alle lagen van de maatschappij.      

Dat vraagt van ons dat we in de eerste plaats moeten durven 

geloven in de verbinding met onszelf.                                           

Een passende gedachte voor een vrijmetselaar. 

En ter volbrenging van mijn driedelige zoektocht naar het licht wil ik 

vanavond het drieluik afronden met het bouwstuk: “Ontmoetingen 

onderweg en zoeken naar verbinding”. Op zich al een verbinding in 

zichzelf daar de titel een samenvoeging is van de jaarthema’s van 

de Achtbare ZusterLoges Ziggurat en Ishtar. 

Het leek mij gepast om in de symboliek van het reizen op onze 

zoektocht naar het licht in deze donkere dagen vorm te geven aan 

hoe wij ons in het westen kunnen bewegen. En ik heb het dit keer 

heel dicht bij mij zelf gehouden. 

De cirkel waarvan de omtrek nergens is en het middelpunt overal, 

daarna met beide benen op de grond gekomen in het volle leven en 
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nu proberen het in mijzelf te zoeken.  Voor mij een volgordelijk 

logische drieslag.

De vraag die ik mijzelf stel is: “Welke betekenis heeft de 

reissymboliek voor mij?” Hierbij wil ik u aan de hand van een aantal 

associaties meevoeren op mijn pad, waarbij ik mij o.a. laat 

inspireren door Einstein die ooit zei: “Logica brengt je van a naar b, 

verbeelding brengt je overal”

Waar sta ik op dit moment in het leven? Een ding is zeker. Mijn 

levensweg bevindt zich ergens tussen geboorte en dood. Dat 

laatste is niet mijn doel, maar wel mijn bestemming en ik ben al 

best wel een eind op weg. De zekerheid is daar, of ik er nu bang 

voor ben of niet. Onwillekeurig moet ik denken aan een 

reclamefilmpje waarin Adelheid Roosen ons toefluistert: “ We 

gaan…….dood……. Allemaal”  Op zo’n moment denk ik: “Live 

sucks, en then we die!”  Zo’n zinnetje kan dan wel therapeutisch 

werken, vooral voor mensen die veel klagen, maar ik stel dat 

moment toch graag nog even uit. En in de tussentijd ga ik nog 

steeds op zoek naar een beetje geluk. Niet bewust, want dan vind 

je het toch niet, maar meer onbewust en dan later terugkijkend 

wordt je het pas echt bewust. 

Aan sommige dingen die je overkomen kan je niets doen, denk 

maar aan een economische crisis, het verlies van je baan, een 
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ziekte of afscheid moeten nemen van dierbaren, maar op andere 

momenten zeg ik altijd: “Je moet geluk een kans geven door actief 

dingen te ondernemen, want dan kan je soms momenten van 

schoonheid beleven”.

En dan is het goed om even stil te staan op je weg. Om te kijken 

waar je staat in je leven en in de Vrijmetselarij. Even terugkijken, 

voor we weer verder gaan. Even de tijd nemen om nieuwe energie 

op te doen. Jezelf opnieuw uitvinden. Verandering in jezelf mogelijk 

te maken.  Hierbij moet ik onwillekeurig terugdenken aan mijn 

inwijding toen de achtbare meester zei: “Kandidaat, u bent de 

eerste poort van de Tempel doorgegaan en begint hiermee als het 

ware een nieuw leven. Voor u ligt een reis, die vanaf heden 

ondernomen moet worden. Dit is geen gewone reis, want deze reis 

eist van u het voortdurend zoeken naar het Licht.” En dan volgen 

drie reizen die mij doen denken aan de “La DIVINA COMMEDIA” 

van Dante uit het begin van de 14e eeuw. De Divina Commedia is 

het verhaal van de gelovige Dante die een denkbeeldige tocht 

maakt door de drie rijken van het hiernamaals in een zoektocht 

naar de (goddelijke) waarheid tot aan de Hemelpoort. 

Maar…..het is ook het verhaal van de gevoelige dichter Dante, die 

in het midden van zijn leven in een diepe crisis is belandt.                     

Zijn gidsen helpen hem deze impasse in zijn leven te overwinnen. 
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Wat ook bijzonder is aan de drie reizen is het bewegen om een 

midden. In het midden bevindt zich in de Loge het tableau. Een reis 

naar het midden maakt men van oudsher in een labyrint. Een 

labyrint moet niet verward worden met een doolhof. Bij een labyrint 

leidt de weg altijd naar dat midden, weliswaar via vele 

kronkelpaden, maar uiteindelijk kom je in het midden. Bij een 

doolhof is het nog maar de vraag, of je er ooit weer uitkomt. 

Wat is dat midden van het labyrint? “Bij het midden van het labyrint 

kun je je van alles voorstellen. Het doel dat bereikt is, het heilige, 

inzicht, geluk en aankomst. Maar in het midden zit ook de 

Minotaurus, het monster, het kwaad….. 

Als de mens zijn midden vindt, wordt hij geconfronteerd met het 

kwaad. Dus houdt hij ermee op het kwade buiten zichzelf te 

zoeken. Hij moet het in zichzelf aankijken. Deze blik in de spiegel is 

voor iedereen angstaanjagend. ... Moet ik het zwaard trekken, 

vechten, me overgeven aan het lot of me zelfs helemaal met de 

schaduw verzoenen? Niemand zal daarop een gemakkelijk en snel 

antwoord vinden. Het labyrint is voor mij het symbool van de 

ommekeer. …

Het is niet zo maar dat ik samen met mijn maçonnieke reisgenoot 

het labyrint in de Kathedraal van Chartres als startpunt heb 
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genomen voor een pelgrimstocht die zeven jaren en meer zal duren 

met als eindpunt de oceaan, voorbij Santiago de Compastello.                                                 

Redenen voor een bedevaart of pelgrimage kunnen zijn, om over 

een hogere waarheid of het leven na te denken, om inspiratie op te 

doen, om tot bezinning te komen, om afstand te nemen van het 

dagelijks bestaan. De Camino is een populaire wandelroute, al dan 

niet vanuit religieuze of wereldbeschouwelijke motieven. De 

motieven liggen voor mij meer in de fysieke uitdaging, in 

samenhang met ontwikkelingen in mijn leven, waarbij het zoeken 

naar mijn midden de werkelijke uitdaging is. En ik doe het samen 

met mijn reisgenote in delen van zo’n 200 km per jaar, in 7 jaar en 

meer. Samen bouwen we stap voor stap aan onze eigen tempel 

maar soms ook aan een gezamenlijk bouwwerk. En we zijn gestart 

in de kathedraal van Chartres letterlijk in het midden van het 

centraal gelegen Labyrint. Of eigenlijk moet ik zeggen: “We zijn 

eerst op zoek gegaan naar het midden van het Labyrint, niet op 

mijn knieën omdat ik er toen teveel gène voor voelde, maar wel als 

daadwerkelijk vertrekpunt… en dan de pelgrimstocht zelf. Het enige 

dat geregeld is, is dat we ’s-avonds een slaapplek hebben met eten 

maar de voettocht leggen we op onze eigen manier en in ons eigen 

tempo af, soms stukken gezamenlijk en dan weer onafhankelijk van 

elkaar. Wanneer we gezamenlijk oplopen praten we veel over 
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werkelijk van alles, hoewel ik moet toegeven dat ik wat minder aan 

het woord ben. En als we alleen lopen heb ik tijd om over alles en 

nog wat na te denken en vooral over mijzelf en mijn dierbaren, mijn 

broeders en zusters en de vrijmetselarij. Dit jaar zijn we de 

Pyreneeën overgegaan, in een vliegende sneeuwstorm waarbij ik 

momenten kende waar ik niet meer wist hoe ik het had, niet meer 

wist waar het juiste pad liep. Tot ik eindelijk weer beneden kwam 

aan de andere kant en op een rotsblok neerzeeg, mijn hoofd in mijn 

handen legde en me afvroeg: “Waarom doe ik dit, waar ben ik mee 

bezig?”,  Met gesloten ogen, terwijl de sneeuwvlokken mijn gezicht 

beroerden, probeerde ik te voelen wat niet voelbaar was, te zien 

wat niet zichtbaar was, te bevatten wat niet denkbaar was, 

helemaal alleen in die haast sacrale stilte van een witte vallei..… en 

toen kwam mijn gids en leidde mij verder.                                      

Aan het eind vind je de broederschap die de dag vervolmaakt……..

Afgelopen herfst hebben we met zeven broeders en zusters een 

reis gemaakt naar Roslyn in Schotland. We hebben daar genoten 

van de herftskleuren in de natuur, de mooie maçonnieke gebouwen, 

niet te vergeten de Roslyn Chapel en natuurlijk ook de Whisky. 

Lekker wegdromen bij al die antiquiteiten en bedenken hoe het zou 

kunnen geweest zijn, hoe mensen toen geleefd zouden kunnen 

hebben. Het was een mooie reis.
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Maar wat mij het meest is bijgebleven is een relatief kort moment 

waar ik samen met twee leerling-reisgenoten een ontmoeting had 

op een terrasje en een interessant gesprek met hen voerde,  in de 

ene hand een meer dan goede whisky en in de andere hand een 

dikke Cubaan.

En tijdens dat gesprek vroeg een van de leerlingen mij: “ Kun je mij 

vertellen hoe jij je in het westen doet kennen als vrijmetselaar?” 

Mijn eerste reactie was dat ik dat heel moeilijk vond en eigenlijk 

geen antwoord kon geven, tegelijkertijd schoot mij een ontmoeting  

te binnen die ik had met een maçon tijdens de open dagen in 

Leiden, een maand eerder.

Met die broeder had ik een heel interessante opdracht  waar allerlei 

dingen gebeurde die je kunnen overkomen als je samen als 

wachter aan de poort moet zorgen dat alle nieuwsgierige gasten op 

ordentelijke wijze naar binnen worden geleid en ook weer naar 

buiten. En op een gegeven moment aan het eind van de dag vroeg 

hij mij of ik soms rector was geweest van een Scholen-

gemeenschap. Ik beaamde dat en toen vroeg hij of ik soms bij 

Pauw en Wittemans in hun programma was geweest  en daar de 

euvele moed had betoond om de afstand tussen een moordenaar 

en een slachtoffer wel erg te verkleinen en dat was toch niet 

gebruikelijk in deze tijd. Ik durfde het op te nemen voor de dader, 
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een leerling van mij, die zijn pester om het leven had gebracht. De 

Broeder had mij herkend, op zich al frappant daar dit reeds 

meerdere jaren geleden was, en dan kwam hij met de vraag die hij 

toen al had willen stellen: “Was je op dat moment al vrijmetselaar?’, 

want volgens hem moest je wel vrijmetselaar zijn om zoiets te 

durven in zo’n bekend televisieprogramma. 

En ik beaamde ook dat.

Dit verhaal heb ik de leerlingen verteld omdat dat voor mij de 

essentie weergaf van hoe ik daar naar kijk. Ik was mij niet bewust 

van mijn maçonnieke gedrag op dat moment, maar terugkijkend 

weet ik zeker dat ik dit vroeger nooit zo had gedaan. En tegelijker 

tijd weet ik dat deze momenten van ‘je doen kennen in het westen 

als vrijmetselaar’ slechts schaars zullen blijven. Wel doet het je 

nadenken over hoe je het westen en oosten met elkaar in 

verbinding kan brengen, namelijk:

In deze moderne tijd, met maçonnieke vaardigheden, overbruggen 

of wegnemen van wat mensen scheidt!.

Ik hoop, dat mijn associaties met het begrip reizen je een beetje 

hebben kunnen inspireren. Wellicht hebt je al plannen om op reis te 

gaan. Misschien kunt je jouw gedachten er eens over laten gaan. 
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Wat betekent reizen voor jou? Vluchten? Afstand nemen? Tot 

bezinning komen? Inspiratie opdoen? Een zoektocht naar jezelf? 

Of gewoon ontmoeten en verbinding zoeken… 

Broeders en zusters, 

Zoek met mij mee, reis met mij mee, droom met mij mee, eens 

zullen we vinden, al duurt het duizend jaren. En dan wil ik onze 

broeder van Talent vragen af te sluiten met de reeds bekende song  

“I will find You” van Clannad 

Hope is your survival 
A captive path I lead                                                                          
No matter where you go 
I will find you  
If it takes a long long time                                                               
No matter where you go 
I will find you  
If it takes a thousand years  

En mijn Mohican en mijn Sioux zijn nog minder dan mijn Engels 
maar daarin wordt wel hetzelfde gezongen. 

Achtbare meester ik hoop aan uw vraag te hebben voldaan. 

Br Frans Coers                  

Red:. A:.L:. Ishtar .                                                                          

O:. Leiden december 2016 
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