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Bwst:. Winter Sint Jan 2019, A:. L:. Ziggurat 

 

Waar kijk ik naar? 

 

A:. M:., W:. Bb:. en Zz:., 

Vanavond zijn we bij elkaar voor het Winter Sint-Jan. We vieren dat 

de zon, een van onze lichten, vanaf nu steeds hoger zal klimmen en 

de dagen steeds langer worden. 

Dat keerpunt is al vanaf de vroege geschiedenis wereldwijd heel 

belangrijk, getuige de vele observatoria en constructies die mensen 

overal hebben gebouwd om de precieze zonneloop te kunnen volgen 

en dit uiterste tijdstip te kunnen bepalen. De bekendste voorbeelden 

daarvan zijn natuurlijk Stonehenge en de neolithische cirkels in 

Midden-Europa.  

En ik stel me dat (misschien wat romantisch) zo voor, dat ergens, 

zo’n paar duizend jaar geleden op een heuvel in zuid-Duitsland, de 

lokale priester rond deze tijd elke dag aandachtig de zonneloop 

bestudeerde. Vol hoop, maar ook in spanning afwachtend of de 

zonnegod ook dit jaar weer de zonneloop om zou keren, als 

aankondiging van een nieuw seizoen, van langer en helder licht en 

warmte. En dat tegelijkertijd de lokale dorpelingen alleen maar 

geïnteresseerd waren in het midwinterfeest om weer eens uitbundig 



2 
 

2 
 

feest te vieren met veel drank, lekker eten en grote vreugdevuren, 

en dat ze eigenlijk niet zoveel hadden met de spirituele betekenis 

van de winterzonnewende. 

En dat contrast, van op verschillende manieren naar hetzelfde kijken, 

daar wil ik vanavond verder op in gaan. De reden daarvoor is dat 

“kijken” voor mij in het afgelopen half jaar een nieuwe lading heeft 

gekregen, die ook zeker maçonniek is. Want net zoals er vroeger met 

spanning, verwachting en verwondering naar de zonneloop werd 

gekeken werd, denk ik dat onbevangen en aandachtig kijken 

helemaal past bij een vrijmetselaar. 

Hoe “kijken” voor mij de afgelopen tijd een nieuwe betekenis heeft 

gekregen, wil ik graag toelichten. De eyeopener was voor mij een 

ontmoeting tijdens het weekend van Open Monumentendag. Het 

Leidse logegebouw werd toen na een verbouwing feestelijk geopend. 

Het gebouw was daarvoor open voor belangstellenden met ook 

rondleiding in de werkplaats voor belangstellenden. Ik had de mooie 

taak om daarvoor de werkplaats in te richten en het geluid en licht te 

verzorgen. Alles zou ‘s middags beginnen, maar ik was al eerder bezig 

om een en ander voor rustig te bereiden. Blijkbaar was beneden de 

voordeur al open want af en toe kwamen mensen de trap op, keken 

even om de hoek de lege werkplaats in en verdwenen dan weer. Ik 

ging rustig verder met de voorbereiding, een beetje aan het 

rommelen, totdat er weer iemand de trap opkwam en níet op de 
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drempel bleef staan, maar een stap naar binnen zette. Het was een 

jonge vrouw, die aan haar sportkleding te zien net van yogales of 

bootcamp kwam en blijkbaar wel besloten had om de werkplaats 

binnen te gaan. We groetten elkaar vriendelijk, en ze zette nog een 

paar stappen naar binnen. Toen bleef ze staan tussen de twee 

kolommen. Ze haalde diep adem, ontspande en keek in stilte rustig 

en aandachtig rond. Ze nam alle tijd om de werkplaats op zich in te 

laten werken. En ondertussen ging ik in stilte verder met mijn 

voorbereiding, Na zo’n vijf minuten draaide ze zich om naar mij en 

vroeg: “Waar kijk ik naar?”. 

Een gewone en begrijpelijke vraag, en ik vertelde wat over de 

werkplaats, de tempel van Salomo en symboliek, en na een leuk 

gesprek ging ze naar huis, “omkleden en boodschappen doen”. Maar 

bij mij bleef haar vraag hangen. Want “waar kijk ik naar?” is één van 

de beste vragen die je kan stellen als belangstellende die op een 

zaterdagochtend een maçonnieke werkplaats binnen wandelt. Maar 

diezelfde vraag is voor een vrijmetselaar, die arbeidt vanuit 

symboliek, volgens mij zowel essentieel als niet te beantwoorden. 

“Waar kijk ik naar?” is steeds weer een stap terugnemen, eerdere 

context en betekenis loslaten en opnieuw bevragen. Wat is de kern 

van wat er gebeurt en hoe kan ik daar open en onbevangen naar 

kijken? Hoe blijf ik onderzoeken hoe ik de gereedschappen toe kan 

passen en de symbolen mij een richting geven?  
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En dat is waarom haar vraag mij raakte. Want ik besefte in die 

ontmoeting op die ochtend, dat ik niet meer met open blik de 

werkplaats binnenkom, me niet meer afvraag waar ik naar kijk, me 

niet meer laat verrassen. Dat was wel zo, als Ll:. en Gez:. kreeg ik er 

geen genoeg van om enthousiast en leergierig al die nieuwe en 

mysterieuze maçonnieke elementen te bestuderen en daarmee te 

spelen. Dat enthousiasme, die verwondering en verbazing, waar is 

die gebleven? Heb ik inmiddels mijn gereedschappen en symbolen 

allemaal netjes in de vakjes van de gereedschapskist gelegd, mooie 

labeltjes gegeven en de gereedschapskist dichtgedaan, zodat het niet 

in de war raakt? Was ik de dorpeling geworden die alleen maar 

wacht totdat het midwinterfeest aanbreekt om zich vol te gieten, en 

die niet meer naar de hemel kijkt en zich niet meer kan verwonderen 

over de zon die omkeert?  

Ik ging weer op zoek naar het enthousiasme dat ik had als Ll:. en ben 

ik me bewust gaan afvragen “Waar kijk naar?”. En in die geestelijke 

rijkdom van onze vrijmetselarij vind ik inmiddels steeds weer andere 

invalshoeken, onbeantwoorde vragen en nieuwe verbanden. Ik klim 

weer die heuvel op. 

### 

“Waar kijk ik naar?” geldt ook voor het Westen, juist nu. In de 

afgelopen maanden staan overal mensen massaal op en roepen om 

actie. In Hongkong, in Chili, in Iran; dichter bij huis de boeren en de 



5 
 

5 
 

leraren, grote groepen die met klem vragen om vrijheid, gelijkheid, 

erkenning. En natuurlijk de klimaatmarsen en klimaatstakingen. 

Want de voortrekkers daarbij zijn vooral de jongere generaties, die 

de gevestigde orde niet meer vertrouwen en hun rechten opeisen. 

Tienduizenden jongeren, die zich niet meer laten wegzetten als 

naïeve snotneuzen en verwende pubers, die alleen maar Facebook-

activisme zouden vertonen, maar die hun recht op een toekomst luid 

en duidelijk uitspreken. Als ik daarnaar kijk, zie ik hoop, een 

gezamenlijk hoop op een leefbare, een betere toekomst. 

En ik vraag me dan af: Hoe verhouden wij ons als vrijmetselaars 

hiertoe? Wij, die aan de tempel der mensheid bouwen, vragen we 

ons af waar we naar kijken? En, de volgende stap, horen we die roep 

om hoop en willen we die beantwoorden? We hoeven echt niet 

morgen in schootsvel en regalia op het Malieveld moeten gaan 

staan, maar arbeiden we niet te veel alleen achter de deuren van 

onze loges? Als wij écht een tempel der mensheid bouwen en ten 

dienste staan van die mensheid, behoren we ons dan tenminste niet 

open en onbevangen af te vragen “Waar kijk ik naar?”, en dan “Wil ik 

iets doen?”. Het is aan een ieder van ons. 

### 

Op deze hoogtijdag, vieren we ook de Broederschap. Want net zoals 

Johannes de Evangelist zijn getuigenis over het licht niet voor zichzelf 

hield maar als evangelie verspreidde en deelde met zoveel mogelijk 
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mensen, ervaren en doorvoelen wij vanavond sámen het keerpunt. 

En juist in deze langste nacht, wanneer het licht het verste weg is, 

vragen we en geven we steun aan elkaar. 

We krijgen straks de St-Jans roos. Het wit van die roos staat voor 

puurheid, loutering en natuurlijke liefde. Wit is ook de kleur van het 

onbeschreven blad, van goede voornemens, van nieuwe 

mogelijkheden. En net zoals de zon nu elke dag steeds hoger klimt en 

het zonlicht steeds langer schijnt, en vroeger het midwinterfeest de 

mensen weer hoop gaf op een goed seizoen, op warmte, op betere 

tijden, geven we vanavond aan elkaar hoop. En we doen dat juist 

wanneer we onze Broederschap zo krachtig uitbeelden in de 

broederketen.  

Bb:. en Zz:., laat ons dan vanavond het kleine sprankje hoop dat we 

in loge hebben verwelkomd, voeden en doorgeven, zodat onze 

Broederschap steviger en hechter wordt, en laten we ook in het 

Westen de hoop die overal gloeit, uit doen groeien tot het volle licht.  

A:. M:., zo moge het zijn, ik heb gezegd. 

 

(Muzikaal bouwstuk: “Ik kan het niet alleen”, De Dijk)  

 

Br:. Cor Zwart 

13 december 2019 


