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Herdenking Zr:. Betty Langenberg-Vroom 

Rouwloge 12 februari 2016 P:.S:. 

 

A:.M:., waarde Zz:. en Bb:., lieve mensen, 

 

Het schip van de wind ligt gereed voor de reis, 
de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen, 
de morgen en nacht twee blauwe matrozen – 
wij gaan terug naar 't Paradijs. 
 
Het zijn deze heel mooie woorden uit het gedicht ‘Paradise 
regained’ van Hendrik Marsman, die stonden weergegeven op 
de rouwkaart ter gelegenheid van het heengaan van onze 
dierbare Zr:. Betty. Woorden van verwachting, woorden over 
nieuwe mogelijkheden, woorden van hoop - proviand voor 
onderweg. Toen ik deze tekst op mij in liet werken, kwamen 
meteen de herinneringen boven aan een prachtige 
maçonnieke reis die ik mocht maken naar Schotland, het land 
waar ook Zr:. Betty diverse mooie maçonnieke ervaringen 
mocht opdoen. Toen ik van die reis destijds een verslag 
maakte, koos ik er heel bewust voor om een strofe van 
Marsman te gebruiken – uit hetzelfde gedicht… 

De zon en de zee springen bliksemend open: 
waaiers van vuur en zij; 
langs blauwe bergen van de morgen 
scheert de wind als een antilope 
voorbij. 
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En zo komen twee strofen plotseling samen – en ik realiseer 
me dat ze allebei zo ontroerend mooi passen bij Betty. Bij onze 
zeer geliefde Zuster, die een zo markant mens was. 
 
En nu, Achtbare Meester, vraagt u mij om mijn getuigenis te 
geven van deze mens. Van deze krachtige, stoere, betrokken 
vrouw, die wij onze Zuster mochten noemen. Het is me een 
grote eer en een dure plicht om aan uw opdracht te voldoen. 
 
Zuster Betty kwam onze Loge binnen op een heel bijzonder 
moment. Wij hadden nog niet lang daarvoor onze Lichten 
ontstoken en we waren volop bezig om onszelf een plek te 
vormen waar wij samen Loge durfden en konden zijn. Zuster 
Betty had net een enorme strijd achter de rug tegen de 
slopende ziekte die haar bedreigde. En daar was zij plotseling. 
Broeder Bob begeleidde haar naar binnen in een rolstoel. En 
hij week geen moment van haar zijde. En Betty straalde. En van 
meet af aan ontwapende zij ons met haar sprankelende 
gezicht, haar vaak verrukkelijk bulderende lach, haar humor, 
haar moed en haar altijd originele kijk op zaken. 
 
Terwijl Loge Ziggurat groeide, bloeide Betty steeds verder op. 
Geen rolstoel meer, geen extra ondersteuning: zij werd sterker 
en sterker en ze genoot met volle teugen van onze 
gezamenlijke arbeid. Daarmee legde zij mede de fundamenten 
voor onze Ziggurat, de mooie tempeltoren die wij telkens weer 
samen optrokken en ook altijd zullen blijven bouwen. Zuster 
Betty leerde ons wat vechtlust inhoudt. Zuster Betty leefde 
voor wat het betekent om de moed nooit te laten varen. Zuster 
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Betty liet ons zien hoe mens te zijn en te blijven onder alle 
omstandigheden. 
 
Ik koesterde de momenten waarop ik samen met Betty mocht 
arbeiden op de kolommen. Wanneer zij schaterlachend het 
woord voerde tijdens onze broedermalen. Wanneer zij in haar 
bouwstukken en andere reflecties invalshoeken koos die ons 
verrasten en ons verrijkten. En ik koesterde die heel speciale 
kant van Betty die ik liefkozend zou willen aanduiden als 
‘doerak’. Betty verstond als geen ander de kunst om 
ondeugend te zijn en om vandaaruit iedereen mee te krijgen 
in haar wervelwind van positieve energie: 
 
De zon en de zee springen bliksemend open: 
waaiers van vuur en zij; 
langs blauwe bergen van de morgen 
scheert de wind als een antilope 
voorbij. 
 
Zo was Betty: de altijd aanstekelijke Zuster die steeds opnieuw 
ons enthousiasme kon aanvuren. 
 
Ik herinner mij vol blijdschap een prachtig bezoek dat wij 
samen met Betty brachten aan onze bevriende Loge La Luz, in 
het O:. van Gent. Zuster Betty onderhield reeds contacten met 
Bb:. en Zz:. van deze warme Loge en natuurlijk spoorde zij ons 
aan om gezamenlijk een bezoek af te leggen. En dus reisden 
Br:. Frans en ik op de zeer vroege zondagochtend af naar Betty 
en samen reden wij naar Gent. Onderweg maakten we een 
koffiestop en Betty praatte honderduit over haar maçonnieke 
ervaringen, over haar diepe vriendschappen met vele 



4 
 

Broeders en Zusters over de gehele wereld en over al het 
moois dat ons te wachten zou staan in Gent. Ze had volkomen 
gelijk! In Gent werden we alle drie zeer warm onthaald door 
de Bb:. en Zz:. van La Luz en tot op de dag van vandaag 
onderhouden wij een zeer hechte band met deze heel fijne 
Loge – een band die zich hopelijk tot in lengte van dagen zal 
uitstrekken. 
 
Tijdens het heerlijke broedermaal was Betty in zeer goede 
doen. Ze stelde diverse condities in, sprak, dronk en lachte 
iedereen toe en opperde zelfs het idee om binnenkort een 
gezamenlijke veldloge te houden. Kortom, Betty genoot en wij 
genoten met haar mee. 
 
En nu is het plotseling stil. Zo stil… Betty’s klaterlach echoot 
nog na in onze oren, maar op de kolommen heerst verdriet en 
stilzwijgendheid. Elk op onze eigen wijze gedenken wij Betty in 
ons hoofd, in ons hart en in onze ziel… Met haar overgang naar 
het E:.O:. gaf zij gehoor aan de oproep om haar aardse 
werktuigen neer te leggen, maar door wie zij was en door wat 
zij deed, gaf zij ons de gereedschappen om door te gaan, in de 
geest van onze moedige en inspirerende Zuster die ons telkens 
liet zien hoe intens het leven geleefd kan en moet worden. 
 
Lieve Betty, wij zullen jou nooit vergeten. In onze harten leef 
je voort. In onze oren klinkt nog jouw vrolijke stem. Jij zult voor 
altijd gehoord blijven. Moge de zee, de wind, de aarde en de 
sterren daar getuigenis van geven. Of, vrij, zoals met de 
woorden van W.B. Yeats: 

 



5 
 

You shall be remembered for ever 
You shall be alive for ever 
You shall be speaking for ever 
The people shall hear you for ever. 
 
Let the sea bear witness 
Let the wind bear witness 
Let the earth bear witness 
Let the stars bear witness. 
 
Lieve Zuster, dankjewel voor wie jij was en voor wat jij ons hebt 
gegeven. Je schip ligt nu klaar. Moge het je oneindig goed gaan 
op jouw tocht. 
 
Het schip van de wind ligt gereed voor de reis, 
de zon en de maan zijn sneeuwwitte rozen, 
de morgen en nacht twee blauwe matrozen – 
wij gaan terug naar 't Paradijs. 
 
In paradisum deducant te angeli… Lieve Betty, mogen de 
engelen jou geleiden naar het paradijs… 

Wijsheid in het leven 
Kracht tot sterven 
Schoonheid in de morgengloed van eeuwig leven 
 
Zo moge het zijn! 
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A:.M:., ik heb aan uw opdracht voldaan en getracht een 
getuigenis te geven van Zr:. Betty, die met ons in de Loge heeft 
gewerkt zolang het dag was. 
 

A:.M:., waarde Zz:. en Bb:., lieve mensen, ik heb gezegd. 

 

Voorschoten, 6 februari 2016 P:.S:. 
 
Zr:. Ingrid de Bonth 
Redenaar A:.L:. Ziggurat, O:. Den Haag 
Achtbare Meester A:.L:. Ishtar, O:. Leiden 


