
Bouwstuk ter kennismaking met Ziggurat 

 

Met een rugzak op mijn rug kom ik naar de plaats waar ik het bouwstuk naar voor 

breng… 

 

Waarde Broeders en Zusters, 

Achtbare Meester, 

 

Omdat ik vernam dat jullie samen op reis zijn, en vrijmetselaar zijn, en ik zelf ook op reis 

ben, en ook vrijmetselaar ben,  

Doordat ik werd aangesproken door jullie reisverhalen en door de manier waarop jullie 

als reisgenoten onderweg beschreven staan op jullie website, 

Omdat mijn bezoeken - tot hiertoe - aan jullie thuishaven mij inspireerden op mijn tocht, 

en de hoop wekten dat ze mij nog meer konden inspireren,  

Omdat jullie thuishaven naar mijn aanvoelen ook kans maakt om voor mezelf een goede 

thuishaven te zijn, 

Om al deze redenen klop ik bij jullie aan. 

 

Ik doe mijn rugzak af, open hem en ga zitten… 

 

Graag wil ik met jullie delen wat er in mijn rugzak zit, zodat jullie mij leren kennen. Ik wil 

dit ook kort houden, zodat ik ruim tijd over laat om op jullie vragen te antwoorden. 

 

Uit mijn rugzak haal ik een blad met op de voorzijde een afbeelding van mijn ID en op de 

achterzijde de tekst: 

 

Wim Taelman 

Geboren in Gent (B) in 1950 

Licentiaat (‘master’) scheikunde (1971) 

Vader van 3 kinderen, alle drie wonend te Gent 

Grootvader van 5 kleinzonen (tussen 8 en 20 j) 

Sinds 2005 wonend in Nederland, sinds 2017 wonend in Vught 

Na mijn burgerdienst gewerkt als leraar middelbaar onderwijs, tot 2000, en als stichter 

en coördinator van een ‘stichting’ rond mensenrechteneducatie, tot 2008. In 2008 in een 

Vlaamse ‘VUT’-regeling gestapt en later met pensioen gegaan. 

Na 32 jaar huwelijk gescheiden. Sindsdien verschillende kortere en langere relaties 

gehad. Sinds half januari 2019 terug een relatie.  

Houdt van wandelen, bergwandelen, zingen (koor, een enkele keer solo), poëzie 

(lezen/schrijven), fotografie, koken, filosofie (kennisleer, atheïstische spiritualiteit, …), 

vriendschappen die ertoe doen, kunst (diverse vormen, o.m. danstheater)…  

… 

 

Ik zal dit laten rondgaan, dan moet ik daar nu geen tijd aan spenderen.  

 

Uit mijn rugzak haal ik een volgend blad, met op de voorzijde “Wat voor persoon is Wim 

Taelman eigenlijk?”. Op de achterzijde staat de tekst, die ik een tijdlang laat zien: 

 

Atheist sinds mijn 19e 

Rationalist en skepticus  

“A thing of beauty is a joy forever” 

“Het is een schoon ding een goed mens te zijn”  

‘Worueber mann nicht Sprechen kann, darueber muss man Schweigen” 

Zoektocht naar spiritualiteit die compatibel is met strenge rationaliteit. 



Atheïst sinds mijn 19e 

Echt katholiek opgevoed, ooit zelfs priester willen worden, ontdekt dat mijn gelovig zijn 

sociaal wenselijk imitatiegedrag was en niet vanuit mezelf kwam, in lessen filosofie aan 

de universiteit godsdienst leren kaderen in een groter geheel.  

 

Rationalist en skepticus  

Door kennismaking met kennisleer en wetenschapsfilosofie, door kennismaking, via mijn 

studie, met de gestrengheid van de wetenschappelijke methode, door contact met tal 

van soorten beweringen die met de wetenschap in strijd leken, een aanhanger geworden 

van rationaliteit en een sympathisant van het skeptische gedachtengoed. 

 

“A thing of beauty is a joy forever” 

Op diverse manieren ben ik gevoelig geraakt voor diverse vormen van kunst, en kan ik 

door kunst echt ‘geraakt’ worden. 

 

“Het is een schoon ding een goed mens te zijn”  

Van jongs af aan ook sociaal bewogen geweest. Rond mijn 30e gekozen voor een 

engagement in het domein van mensenrechten (dat mij boven de politiek leek te staan), 

en dit geconcretiseerd in Amnesty International Vlaanderen waar ik als vrijwilliger actief 

was op het lokale vlak en later ook in het bestuur.  

 

‘Worueber mann nicht Sprechen kann, darueber muss man Schweigen” 

Een uitspraak waarmee ik in grote lijnen mij kan vinden. Toch wil ik deze uitspraak niet 

tot het uiterste doordrijven. Ik vind het zelfs fijn om met anderen mijn – subjectieve- 

gevoelens te delen, mijn wensdromen, mijn beleving van van alles en nog wat.  

 

Zoektocht naar spiritualiteit die compatibel is met strenge rationaliteit. 

Ik ben overtuigd dat er vormen van spiritualiteit mogelijk zijn zonder enige vorm van 

geloof of religie (afhankelijk van hoe je die term definieert). Beoefening van vormen van 

spiritualiteit zijn voor mij een sleutel tot een grotere intensiteit van leven. Ik wil mijn 

gedachten over een spiritualiteit die compatibel is met strenge rationaliteit ooit eens 

uitwerken en er misschien een bouwstuk over brengen.  

 

Uit mijn rugzak haal ik een volgend blad, met op de voorzijde “Waarom ben ik in 2013 

vrijmetselaar geworden?”. Op de achterzijde staat de tekst, die ik een tijdlang laat zien: 

 

Als ongelovige bleef ik de kans tot reflectie missen die ik als katholiek ooit had tijdens de 

katholieke erediensten. 

Om een plaats/gelegenheid/groep (’biotoop’) te hebben om te reflecteren over mezelf en 

over mijn plaats in de wereld/samenleving.  

Symbolen en rituelen kunnen daarbij helpen, alsook een ‘broederschap’ van broeders en 

zusters die dit ook willen.  

 

Uit mijn rugzak haal ik een volgend blad, met op de voorzijde “Waarom verlaat ik mijn 

huidige werkplaats Emergo (DH, O:Terneuzen)? Op de achterzijde staat de tekst, die ik 

een tijdlang laat zien: 

 

Mijn motieven om Emergo te verlaten schreef ik uit. Samengevat gaat het om: 

a. Twijfel of vrijmetselarij zoals ik die in Emergo meemaakte een goed antwoord is op 

de motieven om vrijmetselaar te worden.  

b. Grote afstand waarop ik sinds 2015 van Terneuzen woon. Een LAT-relatie die zich 

hoofdzakelijk in het weekend afspeelt.  



c. Het conflict/de conflicten die zich in 2018 in Emergo hebben gemanifesteerd – waar ik 

als persoon niet bij betrokken was - die aan mijn positieve beleving van de 

werkplaats een deuk hebben gegeven. En die deuk raakte niet zomaar uitgedeukt…  

d. Ik had gehoopt dat de functie van Redenaar mij zou kunnen helpen in een positiever 

beleving van Emergo. Dit is voor mij echter onvoldoende werkelijkheid geworden. 

 

 

a. Ik blijf twijfel hebben of vrijmetselarij zoals ik die in Emergo meemaak een goed 

antwoord is op de motieven die mij bij de vrijmetselarij hebben doen toetreden. Niet 

dat het mij op dit vlak niets biedt, maar niet voldoende in verhouding tot de tijd en 

de kosten die het voor mij met zich meebrengt. Factoren: slechts een zitting per 

maand, de ‘klik’ met de werkplaats, weinig persoonlijke uitwisseling ervaren, naar 

mijn aanvoelen sterk uiteenlopende betekenis die vrijmetselarij heeft voor de 

broeders en zusters, nogal wat bouwstukken die me niet echt aanspraken, heet 

weinig comparitie, … 

b. Toen ik toetrad tot Emergo woonde ik in Terneuzen en woonde ik er samen met mijn 

toenmalige partner. Momenteel woon ik op grote afstand – in Vught – en heb ik een 

LAT-relatie die zich vooral in het weekend afspeelt zodat ik mijn weekends zo goed 

als mogelijk hiervoor wil vrijhouden. De bijeenkomsten in Terneuzen grijpen op 

zondagen plaats.  

c. Het conflict/de conflicten die zich in 2018 in Emergo hebben gemanifesteerd – waar ik 

als persoon niet bij betrokken was - hebben een deuk gegeven aan mijn positieve 

beleving van de werkplaats. En die deuk raakt niet zomaar uitgedeukt… Ik had 

gehoopt dat men alvast ging proberen om tot verzoening te komen, velen waren in 

dit conflict gekwetst geraakt. Anderen wilden echter met klem ‘de bladzijde 

omdraaien’.  

d. Ik had gehoopt dat de functie van Redenaar mij zou kunnen helpen in een positiever 

beleving van Emergo. Deze hoop is voor mij echter onvoldoende werkelijkheid 

geworden en ik zag onvoldoende perspectief dat dit substantieel zou veranderen.  

 

Uit mijn rugzak haal ik een volgend blad, met op de voorzijde “Wat trekt me aan in 

Ziggurat?” Op de achterzijde staat de tekst, die ik een tijdlang laat zien: 

 

Een naar mijn aanvoelen sterk authentieke beleving van vrijmetselarij. 

Een grote mate van persoonlijke uitwisseling en echte ontmoeting. 

Het aanvoelen dat het hier een veilig biotoop is waar men zich als mens en als 

vrijmetselaar kan ontwikkelen. 

De vele vormen en toepassingen van poëzie spreken mij aan.  

Dat Ziggurat een autonome loge is vind ik een pluspunt: geen logge structuur, meer 

mogelijkheden om als groep naar eigen inzichten te handelen.  

 

Uit mijn rugzak haal ik een volgend blad, met op de voorzijde “Waar heb ik nog vragen 

bij?” Op de achterzijde staat de tekst, die ik een tijdlang laat zien: 

 

Zal de afstand waarop ik woon geen negatieve rol gaan spelen? (ik denk eraan om 1x per 

maand met de auto te komen zodat ik ook langer kan blijven; misschien zal ik ook wel 

eens blijven overnachten in Den Haag; af en toe echter zal ik reeds na de middag in Den 

Haag zijn.) 

Gaan mijn rationalistische en skeptische overtuigingen niet wringen met overtuigingen 

van broeders en zusters?  

Zien de broeders en zusters van Ziggurat mij wel voldoende zitten?  

 



Uit mijn rugzak haal ik een laatste blad, met op de voorzijde “Wat ik jullie verder nog kan 

bezorgen” Op de achterzijde staat de tekst, die ik een tijdlang laat zien: 

 

De tekst van mijn leerlingenbouwstuk. 

De tekst van mijn bouwstuk over mensenrechten, dat nadien als mijn gezellenbouwstuk 

werd beschouwd.  

Een kort bouwstuk over licht en duister, naar aanleiding van de viering van de 

zomerzonnewende. 

Een poëtische tekst gemaakt voor een rouwloge. 

Een bouwstuk over ontmoeting. 

 

Wim Taelman 

16 mei 2019 


