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Waarde Broeders en Zusters,

“Het volle Leven” 
 
Hedenmiddag zijn wij bijeen in een tijd waarop we 
in de natuur het meeste licht krijgen te zien, maar 
waar we in de cultuur veel minder licht dreigen te 
ontvangen. 

Steeds weer spreken wij het vertrouwen uit dat de 
duisternis het licht niet heeft begrepen. Maar als we 
om ons heen kijken is er niet veel hoop op voor de 
eenzame beschouwer.
 
De media overspoelen ons met alarmerende 
berichten over ongeveer van alles en nog wat. De 
hoeveelheid informatie in woord en geschrift die in 
de geschiedenis van de mensheid is geproduceerd 
wordt nu binnen één week over ons heen gestort. 
Helaas kunnen we niet stellen dat de 
betrouwbaarheid eveneens is toegenomen. 
Integendeel, alle  informatie die op ons afkomt 
moet gewogen en beoordeeld worden op haar 
merites.

Geen opwekkend begin van mijn St Jans bouwstuk 
broeders en zusters, maar wel een realistisch 
beeld. 
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Hoe kan een vrije denker nog overeind blijven als 
hij gehinderd wordt in zijn denken door een 
Tsunamie aan (oncontroleerbare) informatie die 
dagelijks over hem of haar wordt heen gestort. 
Grote ongestructureerde hoeveelheden prikkels. 
Die vaak enerzijds overdreven negatief zijn of 
anderzijds overdreven positief en wervend. 

Wij, geboren in de 20e eeuw, hebben de neiging 
om onze autonomie, onze persoonlijke kwaliteiten 
en de ontwikkeling daarvan, te zien als het 
belangrijkste goed. Overigens ook een wel heel 
Nederlands gevoelen. Maar is dat nog wel reëel?

Vorig jaar stond ik ook op deze plaats en trok ik ook 
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. 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. 
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Wellicht…. ligt er ook een antwoord in het denken 
vanuit een weer andere optie, een die wat meer 
met beide voeten 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. Een ieder kan dan als individu voor 
zich zelf vaststellen wat hij of zij wil en kan. Een 
ieder draagt bij vanuit zijn of haar eigen vermogen. 
Zij die zich bewuster zijn van wat ze willen en 
kunnen zijn ook beter in staat om zich actief te 
verbinden met anderen. 

Dit vraagt wel een attitude waarin we in de eerste 
plaats open staan voor andere mensen en hun 
ideeën. Waarbij we actieve belangstelling tonen 
naar de ander. En daar hoort ook een kritische kijk 
bij naar onszelf en de ander toe. Ook dit klinkt een 
maçon niet vreemd in de oren.
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Tegelijkertijd zouden we onze leiders moeten 
oproepen gehoor te geven om aan dit principe van 
verbinding daadwerkelijk vorm te geven. Vraag hen 
te stoppen met polariseren. Vraag hen om hun 
invloed aan te wenden om op een pro-actieve 
manier conflicten op te lossen. Een echte leider 
verbindt, maar niet alleen zijn of haar 
medestanders, maar ook zijn of haar 
tegenstanders. 

Leef en handel volgens de principes van 
verbinding. De beste manier om verbinding te 
stimuleren en werkelijk te voelen in je volle leven, is 
door zelf te ervaren wat de voordelen zijn van een 
verbonden leven en een verbonden wereld en 
dat… een ander voor te leven.
  

 
En dan stel ik mij toch ook de vraag hoe wij ons 
daadwerkelijk kunnen inzetten om binnen de 
vrijmetselarij die verbinding te laten groeien.
Dit vraagt een enorme inspanning en ook lef om je 
nek te durven uitsteken.  Dat betekent dat je 
beginnend in je eigen loge volgens deze principes 
dient te handelen, waarbij je natuurlijk ook steun 
aan je broeders en zusters kunt ontlenen. 
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De oprichting van Ziggurat en Ishtar hebben mij 
veel geleerd op dit vlak. Nieuwe loges en een 
geheel van nieuwe broeders en zusters waaruit 
steeds meer duidelijk wordt dat zij die de verbinding 
zoeken het sterkst en het trouwst blijken naar hen 
zelf en naar hun broeders en zusters toe.

Maar ook de bijeenkomst die we hier beneden 
mochten hebben waarin Broeder Hugo de Cnodder 
ons voor ging in het thema: 
“De Vrijmetselarij van Vandaag en Morgen?”.
Hoe zou die eruit kunnen zien?
Ruim vijftig broeders en zusters uit tien 
verschillende obediënties en zestien loges hielden 
zich op een betekenisvolle wijze bezig met deze 
vraag. De uitwisseling en de verdere stappen die er 
worden gemaakt, maken duidelijk dat er inderdaad 
behoefte is aan verbinding in plaats van het 
opwerpen van struikelblokken en andere vormen 
van verwijdering binnen de vrijmetselarij en tussen 
groepen vrijmetselaren en ook zelfs tussen 
broeders en zusters op persoonlijk vlak.
Ook hier zullen de zachte krachten uiteindelijk 
overwinnen en zullen we het licht zien en misschien 
wel de schoonheid die verbinding tussen mensen, 
broeders en zusters teweeg kan brengen.

En waarom niet? 
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Droom met mij mee, droom van het volle leven, 
droom van het onmogelijke maar …blijf 
dromen……
Broeders en zusters, ik kwam een gedichtje tegen 
in de bundel Doen en Laten van Judith Herzberg en 
het heet: 

Het volle leven:

Zullen we
zei ze…
samen

in een groot bed
in een hotel-

kamer
gaan liggen?
met pyjama’s

aan ? en
dan de knecht 

taart
laten brengen?

Ik wens het jullie en mijzelf toe.

Zoek met mij mee, droom met mij mee, eens zullen 
we vinden, al duurt het duizend jaren

Achtbare meester ik hoop aan uw vraag te hebben 
voldaan.

muzikaal bouwstuk 
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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 
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