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State of the Lodge A:.L:. Ziggurat, O:. Zoetermeer 
30 augustus 2013 P:.S:. 

 
Waarde Bb:. en Zz:., 
 
Vandaag hebben wij ons eerste werkelijke maçonnieke werkjaar geopend met 
het opnemen van de gereedschappen. Een volgende stap in de bouw van onze 
symbolische Tempel. Het rituaal is daarbij van groot belang en ik ben steeds 
weer verbaasd hoe wij dat met elkaar doen en hoe wij weer zo’n mooie 
uitvoering aan dit rituaal kunnen geven. Ik denk dat het een gevolg is van de 
wijze waarop wij als nieuwe Loge arbeiden en samen dingen voor elkaar 
krijgen. Ik noem het een organische bouw vanuit de basis. Een basis die wij 
gezamenlijk vormen omdat we allen onze eigen wortels meebrengen en die 
hier en nu tot volle wasdom laten komen. 
 
Afgelopen weekend bezocht ik, niet toevalligerwijs tegelijkertijd met twee 
zusters, de tentoonstelling van Hundertwasser in het Cobra Museum en ik werd 
daar geconfronteerd met zijn filosofie dat het uittekenen van de wereld het 
beste met gebruik van natuurlijke lijnen kan gebeuren en dat dit in een 
organische proces verloopt. Onze bouw van de A:.L:.Ziggurat verloopt zeker 
niet rechtlijnig, maar is een organisch proces waaraan we allen ons steentje 
bijdragen. En dit proces is nog maar net begonnen. 
 
Het is wel van belang dat we met visie richting geven aan dit bouwproces en 
dat begint met ons openingsrituaal waarin alle wezenlijke elementen van onze 
maçonnieke arbeid passeren en de wijze waarop wij in de Loge op 
systematische wijze hieraan inhoud geven. Ik belicht een viertal zaken: 
 

1. Het Bouwplan dat ten doel heeft om ons tot hulp te zijn bij onze arbeid 
aan de bouw van de Tempel der Volmaking. Ons Bouwplan, 
verzinnebeeld in het Tableau, dat wij elke bijeenkomst opnieuw 
uittekenen, gaat uit van de arbeidsvloer in het W:., waarin Licht en 
duisternis, haat en liefde en goed en kwaad zich in chaotische volgorde 
afwisselen. In onze maçonnieke wereld trachten wij in deze chaos orde 
te brengen met behulp van de bouwstenen die het bouwplan aanreikt. 
Maar óók met de ultieme opdracht om in gezamenlijkheid van de Loge 
het volmaakte Bouwwerk van onszelf te maken.  

2. Het fundament van de Tempelbouw is uiteindelijk de Broederliefde. 
Maar daar moet wel hard voor gearbeid worden. We zullen tijdens die 
arbeid vaak voor keuzes geplaatst worden die ons allen raken en wij 
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zullen tegelijkertijd zelf moeten toetsen of wij in staat zijn deze vorm van 
liefde ook uit te dragen in het W:. 

3. De verdeling van de taken zodat de arbeid gezamenlijk kan worden 
uitgevoerd, wordt in het rituaal belicht. De essenties van de 
verschillende taken en de daarbij horende verantwoordelijkheden 
worden daarbij genoemd. Het is m.i. een oproep aan ons allen om een 
taak op onze schouders te nemen en samen de Loge tot bloei te 
brengen.  Het is een goede manier om dieper door te dringen tot de 
maçonnieke essentie die iedere rol in zich bergt.  

4. Het contoleren of de juiste uitgangspunten voor de arbeid aanwezig zijn 
door de symbolische toetsing van de Zuivere Kubiek. De ultieme 
zelftoets: Ken U Zelve. Neem jezelf steeds de maat in de wetenschap dat 
jouw steen, jij dus, een bijdrage mag leveren aan de bouw van onze 
Tempel der Volmaking! 

 
Het is niet voor niets dat onze Zr:. Red:. als jaarthema  “Wortels om te 
groeien…” heeft gekozen en dit juist past zo goed in onze visie van Bouwen aan 
onze tempel. Onze Loge Ziggurat zal groeien in een organische proces gelijk een 
spiraal, die steeds meer uitbreidt en daarmee tegelijkertijd een bescherming 
van onze gemeenschappelijke ruimte brengt . Onze wortels zullen steeds 
dieper en verder doordringen tot de essentie met als opbrengst een grote mate 
van onderlinge synergie waardoor alle medearbeiders in de Koninklijke Kunst in 
gezamenlijkheid zullen kunnen arbeiden. Dit zal uiteindelijk leiden tot de 
Schoonheid waar wij allen naar zoeken. 
 
     [Stiltemoment] 
 
De State of the Lodge is een idee van een van onze Broeders geweest, naar The 
State of the Union, uw allen bekend, en ik heb dat idee omarmd. Hopelijk is dit 
een start van een serie zodat we na 10 jaar over een traditie kunnen spreken. 
De toekomst zal het leren. Over de toekomst gesproken: gaarne wil ik stilstaan 
bij het voor ons liggende werkjaar 2013-2014. 
 
-  Allereerst mogen we ons verheugen op twee zusters die we aan het 

begin van dit werkjaar in ons midden zullen opnemen en een zuster  die 
we hopen bevorderen. Tevens spreek ik de hoop uit dat we in de loop 
van dit arbeidsjaar nog een inwijding, bevordering en misschien zelfs een 
verheffing kunnen tegemoet zien.   
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-  We gaan ook een meester-instructie, naast de leerling- en 
gezelleninstructie,  vorm geven. Deze studiebijeenkomsten zullen op 
tussenliggende vrijdagavonden plaatsvinden.  1 per kwartaal, dus 
maximaal 4 per werkjaar 

 
-  We zullen onze ritualen, 1e, 2e en 3e graads, op elkaar afstemmen en 

definitief maken 
 
-  De samenwerking met Lithos wordt in gang gezet met de bedoeling om 

als Loge lid te worden van deze confederatie. 
 
-  Als laatste wil ik een toast uitbrengen op drie mede-arbeiders in de 

 Koninklijke Kunst en wel omdat zij deze maand jarig zijn geweest. Het 
 betreft een Leerling, een Gezel en een Meester. Laten wij hen vragen om 
volgordelijk  naast elkaar te gaan staan voordat wij toasten, opdat zij op 
prachtige wijze de  “maçonnieke ontwikkeling” kunnen uitstralen. 

 
Dat Zij Leven! 

 
Waarde Broeders en Zusters, ik verheug mij erop dit werkjaar met elkaar aan 
de arbeid te gaan! Laten wij het bouwplan daarbij goed in de gaten houden, 
want, ik citeer uit ons openingsrituaal: 
 
  Onze gezamenlijke arbeid zal leiden tot een versteviging van de 

Broederband met alle medearbeiders in de Koninklijke Kunst, en 
onze Loge maken tot een realiteit, waarin eenieder zijn taak en 
functie kent, zich in de rechte verhouding tot zijn medearbeider in 
de K...K... weet te plaatsen, en daardoor helpt streven naar de 
schone voleinding van de bouw. Moge dan zo onze arbeid zijn 
gericht! 

 
    Ik heb gezegd. 
 
 
Zoetermeer, 30 augustus 2013 P:.S:. 
Frans Coers 
VzM:.  A:.L:. Ziggurat, O:. Zoetermeer 


