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Een cyclus van Arbeid 
 

Klap, klap, klap. Nu ongeveer vijf jaren (profane tijd) 
Arbeid ik aan mijn Steen. Met hamer en beitel verwijder 

ik ruwe kanten. Met Liefde probeer ik het in te voegen in 
het Bouwwerk. En naast de andere Meesters peins ik aan 

het Tekenbord. Maar na vijf jaren van Arbeiden bekruipt 
mij een gevoel. Een gevoel van onzekerheid. Het lijkt alsof 

mijn Arbeid niet veel verschil heeft gemaakt. Ondanks 

alles lijk ik maar een richting uit te gaan, namelijk chaos. 
Voor elk ruw stukje dat ik van mijn Steen sla bemerk ik 

tien andere. Het invoegen van de Steen verloopt moeilijk 
en de specie (liefde) hecht onvoldoende. Bij het Tekenbord 

voel ik geen inspiratie en kom niet verder dan een paar 
nikszeggende lijnen.  

 
Terwijl ik hier zit en deze woorden schrijf gaan mijn 

gedachten naar een oude wijze man in zijn werkplaats. 
Deze man Arbeid bij zijn oven vergezeld door vijzels, 

stampers, weegschalen en hij is omringd door een grote 
verscheidenheid aan chemicaliën. De man is een 

alchemist. Van het Oude Egypte tot aan de Verlichting, 
van China tot aan Spanje. Deze wijze mannen (en 

vrouwen!) hebben in hun laboratoria en werkplaatsen 
getracht de mysteries van de natuurlijke wereld te 

begrijpen door te experimenteren met allerlei metalen, 
mineralen en andere substanties. Sommigen zochten 

naar kennis, anderen naar goud en weer anderen waren 
enkel oplichters. 

Net zoals in de Vrijmetselarij kan men binnen de 
Alchemie een operatieve en een speculatieve invalshoek 

onderscheiden.  Binnen de operatieve alchemie (voorloper 



 

van de moderne scheikunde) werden vele stoffen en 
natuurlijke elementen ontdekt. Ook werden de, 

vandaag de dag nog steeds gebruikte, filter- en distillatie 
technieken door alchemisten ontwikkeld.  

Daarnaast was er een operatieve stroming waarin de 
symboliek van het zuiveren van een stof tot een zuiver 

element op dezelfde manier werd geïnterpreteerd zoals 

een Vrijmetselaar praat over het bewerken van een Ruwe 
Steen tot een Zuivere Kubiek. Dit zuivere element, bevrijd 

uit de omringende materie, zou het vermogen hebben om 
waardeloos metaal in goud te kunnen transformeren of 

de bezitter onsterfelijkheid geven. (Hier moet ik overigens 
opmerken dat de toenmalige alchemisten amper 

onderscheid maakten tussen operatieve- en speculatieve 
arbeid, aangezien religie, filosofie, mysticisme, magie en 

wetenschap in die tijd veel meer met elkaar verstrengeld 
waren dan tegenwoordig.) 

In zijn werkplaats begon de alchemist met Prima Materia. 
Deze beginsubstantie betrof vaak modder, gruis of zand. 

Met deze chaotische of donkere substantie begon de 
alchemist aan het zuiveren door te wassen, filteren, 

verhitten en andere technieken. Deze procedures 
moesten eindeloos herhaald worden. Elke keer weer werd 

een beetje onzuiverheid verwijderd totdat een volledig 
puur element werd verkregen. Het bereiken van deze pure 

staat werd Rubedo genoemd. Naar verluid zijn vele 
alchemisten hun hele leven bezig geweest in hun 

werkplaatsen en laboratoria om dit stadium te bereiken. 
Een parallel tussen de alchemie en de Vrijmetselarij is 

makkelijk te vinden. Zoals de maçon zijn/haar ruwe 

steen bewerkt en de kubieke steen invoegt in het 
Bouwwerk, zo zuivert de alchemist een gewone stof tot 

een pure substantie. Een verschil is dat de alchemist zijn 
zuiveringsstappen eindeloos herhaalt, terwijl in onze 

Blauwe Graden ritualen een maçon elke fase een keer 
doorloopt. Onze ritualen van inwijding tot Leerling, 

bevordering tot Gezel en verheffing tot Meester vertellen 



 

samen een prachtig verhaal over de verbetering- en 
transformatie van onszelf in een beter mens, dat 

bekroond wordt met het verkrijgen van de Meestersgraad.  
 

Zoals ik hier nu sta (en ik zeg dit zonder enige gevoelens 
van  schaamte, teleurstelling of bitterheid) kan u zeggen 

dat ik mijzelf nu eigenlijk geen Meester-Vrijmetselaar 

voel. Ja, ik ben in een regelmatige Loge volgens de oude 
Ritualen van de Blauwe Graden Ingewijd, Bevordert en 

Verheven. Maar de Kracht om niet vanuit mijn ego te 
handelen, de Wijsheid om de juiste beslissingen te 

kunnen maken en de Schoonheid kunnen zien in de 
ander en mijzelf… Deze voel ik hooguit bij vlagen. Dit 

realiseerde ik mijzelf onlangs toen ik mijn Kubieke Steen 
toetste. 

In het Licht dat mij werd gegeven nam ik van mijn Steen 
de maten met de liniaal en bepaalde de hoeken met de 

winkelhaak. Ook testte ik hem met waterpas en 
schietlood. Ik concludeerde dat mijn Kubieke Steen nog 

vol onvolkomenheden en ruwe kanten zit. In de eerste 
instantie ontmoedigde mij dit en bracht het onrust en 

duisternis in mijn hoofd, zoals u misschien al kan voelen 
uit mijn opening van daarnet. Echter nu bekijk ik mijn 

Steen met berusting en dankbaarheid.  
Berusting, omdat ik nu een simpele waarheid heb 

ontdekt. De aanwezigheid van twijfel en onzekerheid 
brengt onrust, maar die is hier nu afwezig.  

En ja, met dankbaarheid. Dankbaar voor het feit dat ik 
deze bewustwording heb mogen ontvangen, dat ik hier 

mijn ogen voor kan openen en dat ik weer nieuwe 
wezenlijke Arbeid heb gekregen om met mijn 

gereedschappen aan te kunnen werken. 
 

Ik weet dat ik niet de enige Meester-Vrijmetselaar ben die 
dit beeld over zich/haarzelf heeft. Andere Meesters heb ik 

soortgelijke dingen over henzelf horen zeggen. Over hoe 
ruw hun Kubieke Steen eigenlijk nog altijd is. Over hoe 



 

gering zij zich eigenlijk in het Westen laten kennen 
als Vrijmetselaar.  

Ik denk dat we enerzijds gerust kunnen stellen dat het 
eenmalig doorlopen van de Blauwe Graads ritualen en 

kennis nemen van diens geheimen en symboliek een 
Broeder of Zuster niet tot de perfecte mens maakt bij het 

bereiken van de Meestersgraad. (Als het zo makkelijk zou 

zijn zou onze Tempel werkelijk van de zonsopgang tot de 
zonsondergang en van de hemel tot het middelpunt van 

de Aarde reiken!) Anderzijds moeten wij ons hierdoor niet 
laten ontmoedigen. Laten wij ook beseffen dat wij mensen 

ook onze limieten hebben. Tussen de impulsen van 
kracht, wijsheid en schoonheid in ons brein bevinden 

zich ook talloze impulsen van angst, haat en 
discompassie. Ondanks het Licht vertroebelen deze 

impulsen ons zicht en vervuilen zij onze daden. Dat is 
nou eenmaal een deel van wie wij zijn. 

 
Betekent dat dan dat al onze Arbeid tevergeefs is? 

Verandert er, ondanks alles, dan toch niks?  
 

Nee.   
 

Mijn antwoord op deze gewaarwording is het vormen van 
een cirkel. Oftewel een cyclus. 

Wanneer ik kijk naar mijzelf, naar de ander en naar de 
wereld om ons heen, dan zie ik het principe van de cyclus 

overal om ons heen. Liefde en haat. Kalmte en Woede. 
Vrede en Oorlog. Geluk en ongeluk. Orde en chaos. Het 

ene lijkt het andere altijd op te volgen in een nooit 
eindigende cirkel. Zowel in het klein als in het groot. 

Soms denk ik dat wij hier met zijn allen in een 
maatschappij leven die zich (begrijpelijk) concentreert op 

de lusten van het leven en de lasten zover mogelijk van 
zich weg houd. Maar… zonder het één krijg je niet het 

ander. In de Goddelijke Komedie moet Dante al de 
verschrikkingen van de hel en het vagevuur doorstaan 



 

voordat hij uiteindelijk oog in oog staat met zijn 
verloren geliefde (Beatrice) en in de heerlijkheid van 

God staat. In Japan vereert men in de lente de 
kersenbloesem (sakura) voordat de geurende roze 

blaadjes weer verschrompelen en van de bomen afvallen. 
Hun schoonheid gedoofd tot de volgende lente. De 

Scandinavische levensboom (Yggdrasil) die aan het einde 

der tijden zal afbranden waarop na millennia van 
duisternis een nieuwe boom zal groeien. In het oude 

Egypte daalde de zonnegod Osiris elke avond af in het 
dodenrijk (zonsondergang) om de volgende ochtend weer 

te herrijzen (zonsopgang).  
En natuurlijk onze maconnieke St. Jans feesten waarin 

we de afwezigheid- en het hoogtepunt van het Licht 
beleven?  

 
Ik zie mijzelf in een cyclus. Een cyclus waarin ik begin als 

Leerling, bevorder tot Gezel en word verheven tot Meester. 
Om dan weer als Leerling te worden herboren en weer 

opnieuw te beginnen. Net zoals de vroegere alchemisten 
hun leven lang hun Arbeid bleven herhalen.  

En bij het betreden van elke nieuwe cyclus draag ik de 
opbrengsten van de voorgaande cycli met me mee.  

Elke cyclus geeft mij een nieuwe kans om mijn 
opbrengsten te vergroten en weg te nemen wat verstoord. 

Elke keer weer een stukje dichterbij bij Rubedo. Of ik 
deze bestemming daadwerkelijk bereik? Geen idee,  

 
Ter afsluiting wil ik onze Leerling het volgende meegeven: 

werk gestaag door aan uw Ruwe Steen en wordt een 
Gezel waardig. Aan de Gezellen wil ik meegeven: deel de 

vruchten van uw Arbeid met uw naasten en het 
Meesterschap zal u toekomen. En aan mijn mede-

Meesters wil ik Wijsheid, Kracht en Schoonheid 
toewensen….. in uw Leerling Arbeid. 

 



 

Mijn lieve Zusters en Broeders, ik dank u voor uw 
aandacht. 

Achtbare Meester, ik hoop aan uw opdracht te hebben 
voldaan.     


