
ZW Achtbare Meester, Waarde broeders en zusters,

Tijdens het WSJ had ik mijn Redenaars Bouwstuk geënt op onze 
Schutspatronen, de beide Johannessen. Passend bij onze St 
Jansvieringen, dunkt me. Vandaag zal ik het over een andere boeg 
gooien, meer passend bij mij. Ik heb het genoemd naar een 
versregel uit een lyric die ik ooit heb gecomponeerd
 “Time is a Circle bending back on itself”. 

Hierin ga ik proberen een verhaal te vertellen gericht op een 
toekomst met perspectief. Het hoeft niet persé De Waarheid te zijn 
maar gedachten en ideeën over onze mogelijke toekomst zijn in 
ieder geval voor mij zeer welkom. Met dit gezegd hebbende 
bedacht ik mij dat ik natuurlijk niet naar anderen moet wijzen als ik 
graag een bepaalde vorm van mythevorming zoek, maar dat ik daar 
zelf een aanzet aan dien te geven. Op Mij komt het aan, hoorde ik 
pas nog een Broeder zeggen als variant van Op U komt het aan.

Vandaag wil ik u dan ook meenemen op mijn zoektocht, in mijn 
moderne Jule Verne verhaal, een verhaal dat in ieder geval dicht bij 
mij staat en waarvan niet alles al bewijsbaar is, maar net als bij 
Jules Verne zou er in de verre toekomst best wel iets van waar 
kunnen blijken.

Toen ik ruim tien jaar geleden werd ingewijd werd mij verteld dat ik 
eerst als leerling aan mijn eigen ruwe steen diende te kappen om 
vervolgens als Gezel voor mijn kubieke steen een plaats in de 
symbolische muur van de Tempel van Koning Salomo moest 
proberen te vinden, maar al die tijd wilde ik maar weten wat nou die 
cirkel op het tekenbord bij de piëdestal van onze Achtbare 
betekende?

Op mijn reizen kreeg ik slechts sporadisch antwoord op mijn vragen 
over de cirkel en wat die zou kunnen betekenen.
Het AL, het onbekende, de Heelheid de OBDH en vooral dat ik het 
na mijn verheffing wel beter zou gaan begrijpen. En na mijn 
verheffing heb ik het nog steeds niet helemaal begrepen: 
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De Cirkel waarvan het middelpunt overal en de omtrek nergens is?  
Ga er maar aan staan, en ik ging verder op zoek.

Gedurende mijn eerste ontwikkeling als vrijmetselaar was ik in mijn 
profane leven Directeur van een scholengemeenschap voor mavo-
havo en vwo. En ik had mij ten doel gesteld om, nadat ik me eerst 
25 jaar lang had ingezet voor de kinderen met een achterstand in 
de binnenstad en de Schilderswijk van Den Haag, nu leerlingen met 
een uitzonderlijke intelligentie die niet per definitie succesvol waren 
een passende onderwijs-leerlijn aan te bieden, zodat zij wel met 
succes hun intelligentie leerden in te zetten.

Dit bleek geen sinecure maar het is uiteindelijk gelukt en vlak na 
mijn verheffing hebben we op school een heel mooi Technasium 
lokaal geopend, waarvan de eerste bouwhandeling natuurlijk in de 
NO-hoek van het lokaal heeft plaatsgevonden, overigens zonder 
dat ik daar uitleg aan heb gegeven. Een voordeel dat alleen een 
directeur zich kan permitteren. 

Tijdens deze handeling kreeg ik van een docente Engelse Literatuur 
en filosofie, een filosofisch boekje als aandenken, genaamd: 
Einsteins Dreams van Alan Lightman. Het onderwerp TIJD werd 
daarin op filosofische wijze belicht waarbij de schrijver zich voorstelt 
hoe Einstein zijn theorie over tijd en ruimte ontwikkeld en bedoeld 
zou kunnen hebben. 

Ik werd door dit boekje geïnspireerd tot het schrijven van een lyric 
die door mijn jongste zoon op muziek is gezet. Hiervoor moet ik u 
waarschuwen, want hij is een hardrocker,  maar zijn song geeft wel 
weer wat bedoelt wordt en vooral met de nodige energie die erbij te 
pas komt. 

Kortom geen stuk voor in de Tempel, maar om u daarvan te 
overtuigen heb ik Br van Tal:. toch zover gekregen om een stukje 
ervan ten gehore te brengen.
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TIME IS A CIRCLE

Before the Great Clock, time was measured by changes
The slow sweep of stars across the night sky

The arc of the sun and variation of light
The menstrual cycles of woman, day and night

Time is a circle bending back on itself
The world endlessly repeats itself

People do not know they live their lives 
over and over, they sacrefice

Traders don’t know they make the same bargain
again and again and again and again

Politicians don’t know they shout from their lectern
an infinite number of time, in all directions

Time is a circle bending back on itself
The world endlessly repeats itself

People do not know they live their lives 
over and over, they sacrefice

Parents treasure the first laugh from their child
as if they not hear it again and again

Lovers undress shyly making love the first time, 
show surprise at the fragile nipple, the supple thight, 

Time is a circle bending back on itself
The world endlessly repeats itself

People do not know they live their lives 
over and over, they sacrefice

In the dead of the night, unhappy people lives their lives
with their wrong deeds, bad luck and misjudgments

Their mistakes will be repeated precisely and consequent
In past and in future; all men dreams their own lives

Time is a circle bending back on itself
The world endlessly repeats itself

People do not know they live their lives 
over and over, they sacrefice
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Time is a circle bending back on itself. Het lineaire verloop van tijd 
met een vaste terugkeer van steeds maar weer dezelfde dingen, 
gevangen in een cirkel. Door deze gedachte werd ik geïnspireerd en 
ging verder met mijn zoektocht. Maar dat is nog niet zo makkelijk.

Einstein heeft laten zien dat tijd en ruimte relatief zijn. Dat is lastig 
voorstelbaar. Tijd en ruimte zijn toch juist absolute grootheden en 
onveranderbaar? De tijd tikt toch altijd in hetzelfde tempo? Een uur 
is toch altijd een uur? En een kilometer een kilometer? 

Niet dus. Einstein heeft in zijn relativiteitstheorie bewezen dat als jij 
een hele grote snelheid hebt ten opzichte van mij, dat dan jouw tijd 
langzamer gaat dan mijn tijd. Stel jij maakt een ruimtereis in een 
heel snelle raket. Als jij terugkomt van die reis, dan ben je minder 
ouder geworden dan ik. Dit klinkt ongelooflijk, maar het is waar en 
bewezen. Toch merken we hier in de praktijk niets van. Het effect 
dat tijd trager gaat lopen is pas merkbaar is bij hele hoge snelheden 
die in de buurt van de lichtsnelheid komen. Wij merken dus niet dat 
de tijd relatief is en om dezelfde reden merken we ook niet dat de 
ruimte relatief is. Maar het is wel degelijk zo alleen vraagt het 
beschrijven van de relativiteitstheorie van Einstein ten opzichte van 
tijd en ruimte te veel tijd, ruimte en energie in dit kader.

Inmiddels is de relativiteitstheorie van Einstein op vele manieren 
getest en bevestigd en wordt er nog altijd gezocht naar bewijzen die 
zijn theorie staven, dan wel ontkrachten.

We zitten nu al op een level waar onze gewone hersenen moeite 
krijgen om het een en ander nog duidelijk te kunnen verbeelden. En 
we zijn er nog lang niet.

Nog even terug naar de Opening van het Technasiumlokaal. 
Ik meende dat ik daar een aandenken, of zo u wilt een bouwstuk 
aan moest wijden en heb toen samen met onze achtbare een 
“Kunstwerk” gecomponeerd dat een verhaal vertelt in beelden.
Het verhaal gaat over nieuwsgierigheid, over onderzoek, over 
schoonheid, over weten en over raadsels. Euclides, Newton, Apple 
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en Toon Tellegen spelen de hoofdrol. Het gedicht van Toon Tellegen 
dat daarvoor gebruikt is zegt meer dan ik kan zeggen:

’s Nachts, in het donker, onder zijn paardendeken -
als hij zijn norsheid in spiegels heeft gezien-
denkt Newton:
‘Maar wil die appel wel vallen, wil god wel bestaan?’
en zie, de wil wandelt over de wateren,
op zijn schouder de zwaartekracht
en in zijn hand de liefde, van essenhout
en eenzaamheid
wandelt naar ons toe.

Wil die appel wel vallen, wil god wel bestaan?
Prachtige vragen en ik kom er later nog op terug.
De mechanica van Isaac Newton, volgens zeggen ook een maçon, 
is tegenwoordig goed te verwerken door onze hersenen en ook 
schiet onze verbeeldingskracht niet te kort bij het verbeelden van 
zijn theorieën. 

Anders wordt het als we de kwantummechanica erbij gaan halen.
Kwantumfysici hebben in de subatomaire wereld o.a. een 
merkwaardige eigenschap ontdekt. Namelijk de eigenschap van 
non-lokaliteit. Die eigenschap treedt op als kwantumdeeltjes 
eenmaal met elkaar verbonden zijn geweest, bijvoorbeeld omdat ze 
in hetzelfde atoom of molecuul gezeten hebben. Het blijkt dan dat 
deze kwantumdeeltjes elkaar voortaan blijven beïnvloeden 
ongeacht de afstand tussen beiden. Dit wordt ook wel 
kwantumverstrengeling genoemd. Bovendien is deze beïnvloeding 
gelijktijdig en hierbij komt geen uitwisseling van energie te pas. 
Bijvoorbeeld als het ene deeltje van koers verandert, dan doen zijn 
verbonden deeltjes dat ook. Einstein noemde dit ‘spoken op 
afstand’. Hoewel dit fenomeen wetenschappelijk aangetoond is, 
blijft het een merkwaardig iets. 

Nu naar de oorsprong. Zo’n 14 miljard jaar geleden ontstond ons 
universum uit iets dat we een oerknal noemen. In de huidige 
wetenschap is dit de meest geaccepteerde theorie. Maar als er voor 
de oerknal nog geen universum was, wat was die oerknal dan voor 
iets? En wat was er dan vóór de oerknal? Misschien zijn tijd en 
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ruimte pas ontstaan met de oerknal en vormen ze een soort 
spelregels in dit universum.
De beroemde Kosmoloog Stephen Hawking heeft zich zelfs laten 
verleiden om met de ideeën over de oerknal die uit een zwart gat of 
nog moeilijker een singulariteit zou zijn ontstaan en dat daar tijd nog 
ruimte zou bestaan, te verklaren dat er geen God zou kunnen 
bestaan eenvoudig weg om dat zo’n fenomeen nooit de tijd gehad 
zou hebben om het universum te scheppen.

De grote vraag is dan waaruit is de oerknal wel ontstaan? De meest 
geaccepteerde hypothese op dit moment is dat de oerknal is 
ontstaan uit alleen maar energie. Een soort energieveld. In deze 
energie ontstond iets als een ontploffing (de oerknal) waarbij in een 
fractie van een seconde één grote soep van elektronen, fotonen en 
protonen ontstond in een soort gigantisch heet plasma. Dat plasma 
vormt de basis voor alle huidige materie die in het universum 
aanwezig is en pas na zo’n 400.000 jaar koelde het plasma zover af 
dat er atomen konden ontstaan die zich gingen groeperen in 
klompen materie. Materie heeft zwaartekracht en deze klompen 
materie gingen elkaar dus aantrekken. Fotonen konden aan de 
materie ontsnappen (en toen was er licht) en zo ontstonden 
uiteindelijk na 200 miljoen jaar de eerste sterren. Het blijkt dat 
allerlei verschijnselen in het universum haarfijn op elkaar zijn 
afgestemd, zoals de wijze waarop het heelal expandeert, de 
materie die ontstaan is en de krachten die hier op werken. Het 
universum is een uitermate coherent geheel. Dat kan bijna niet een 
toevallige uitkomst van een willekeurige ontploffing zijn.
 
Einstein heeft al gesproken over een soort kosmologische 
constante in de vorm van donkere energievelden. Goswami heeft 
het over een oerbewustzijn dat aan de basis staat van het ontstaan 
van alles, volgens een doelgericht plan, strevend naar volmaaktheid 
Zouden tijd en ruimte dan spelregels zijn in dit doelgerichte plan? 
Energie zoals wij die kennen is een vorm van elektromagnetische 
straling. Dat geldt voor de energie (warmte) van de zon, maar ook 
bijvoorbeeld voor elektriciteit en verlichting. Stel dat het energieveld 
waaruit de oerknal is ontstaan een soort van straling is waarin de 
straling reist met de lichtsnelheid. Einstein heeft aangetoond dat bij 
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de lichtsnelheid de tijd stil staat en de ruimte oneindig ingekort is. 
Zou het dan zo kunnen zijn dat in dit energieveld de tijd stil staat en 
er geen ruimte bestaat? In elk geval niet zoals wij die kennen. Dan 
bestaan tijd en ruimte gewoonweg niet in het energieveld.
 
Dan is de vraag “wat was er voor de oerknal” een onmogelijke 
vraag geworden, want het ‘wat’ in de vraag impliceert het bestaan 
van ruimte en het ‘voor’ in de vraag impliceert het bestaan van tijd. 
We wisten al dat ruimte en tijd relatief zijn. Kan het zo zijn dat 
ruimte en tijd pas ontstaan zijn met de oerknal? Toen ontstonden er 
dingen die langzamer gingen dan het licht, zoals materie. Pas in de 
fase waarin materie ontstond die gaandeweg afkoelde en zich ging 
vormen tot planeten en sterren, ontstonden ook de ruimte en tijd. 
Pas toen dingen langzamer gingen dan het licht, nam de beweging 
in de ruimte langzaam af en ontstond er beweging in de tijd. Met 
materie ontstond ook de tijd.   

Als we nu ruimteschepen met bijna lichtsnelheid van de aarde 
zouden wegschieten, zal de tijd daar aan boord veel trager gaan en 
hun ruimte korter worden ten opzichte van de achterblijvers op 
aarde. Als ze terugkomen zijn wij veel ouder geworden dan zij. 
Vanuit hun perspectief is onze tijd en ruimte niet relevant. Zij 
hadden hun eigen tijdsbesef en hun eigen ruimte grootheid tijdens 
hun ruimtereis. Onze tijd en ruimte bestonden voor hun in feite niet 
eens. Dus onze tijd en ruimte op aarde bestaan alleen maar omdat 
de aarde er is en wij erop leven. 

In dit kader kan ik van harte de film “Interstellar” aanbevelen van 
Christopher Nolan waarin op prachtige en intrigerende wijze vorm 
wordt gegeven aan dit fenomeen en waarin onze 
verbeeldingskracht en bewustzijn zo wordt gevoed dat we bereid 
zijn om er in mee te gaan.

“Bewustzijn is de oorsprong van alles. Eens was er alleen 
bewustzijn. Er was toen geen tijd, geen ruimte, geen materie, maar 
alleen bewustzijn. In den beginne was er alleen een soort 
bewustzijnsveld waaruit alles ontstaan is. Dit bewustzijnsveld is er 
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altijd al geweest, heeft een scheppingsdrang, initieerde de oerknal 
en regisseert de evolutie met jou en mij erbij”. 

Hoe vindt er dan interactie plaats tussen ons en dit veld? 
De interactie tussen ons en dit veld is  gebaseerd op een vorm van 
energie-uitwisseling via atomen. In die atomaire wereld treden 
bijzondere verschijnselen op die de basis leggen voor het 
communicatiemechanisme met dit bewustzijnsveld. Maar 
uitwisselen van energie is nog geen communicatie waarbij een 
bepaalde vorm van informatie wordt uitgewisseld. Het zit hem in het 
verschijnsel “golven”, het golfkarakter van van deze energie-
uitwisseling zou de basis vormen voor de informatieoverdracht.

Belangrijke vraag is hoe die communicatie vanuit het veld via 
atomen wordt gecombineerd tot een vorm van communicatie op 
moleculair, cellulair en organisch niveau. Fritz Albert Popp, Rupert 
Sheldrake en Jacques Benveniste hebben onderzoeken gedaan 
waaruit zou blijken dat ons hele wezen, vanaf moleculair niveau tot 
aan het niveau van onze hersenen constant in dialoog staat met dit 
veld. Sterker nog, er zijn duidelijke aanwijzingen dat onze kennis en 
herinneringen ook in dit veld zitten en niet in onze hersenen. 

Onze hersenen zijn in feite een interpretatiemechanisme of zend/
ontvangsysteem tussen ons wezen en het veld. En Hameroff heeft 
aanwijzingen gevonden dat de bron van bewustzijn zich in ons hele 
lichaam manifesteert via ons zenuwstelsel. Ook zijn er steeds meer 
aanwijzingen dat we in staat zijn om telepathisch informatie en 
beelden uit te wisselen. Uit onderzoeken blijkt dat mensen in staat 
zijn om beelden op te vangen buiten de gangbare zintuigen om, 
zoals kunnen ‘zien’ wat iemand anders op grote afstand echt ziet.

Het verhaal dat ik hier vertel is fantastisch en tegelijkertijd zeer kort 
door de bocht omdat we nu eenmaal aan tijd gebonden zijn. 
Wetenschap, theorie en assumpties lopen nog door elkaar heen. Ik 
heb slechts een keuze gemaakt uit de vele verhalen en 
wetenschappelijke theorieën. Of het waar is zal moeten blijken, 
maar het is in elk geval zeer aannemelijk.
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Tegelijkertijd is dit pas een tipje van de sluier en kunnen we er nog 
niet veel mee. 

En het tipje van de sluier is dat we ondermeer gezamenlijk ons 
eigen welzijn zouden kunnen beïnvloeden. Maar er is helaas nog 
veel ellende, hongersnood, oorlog en ziekte in de wereld. 

En aan de andere kant biedt dit verhaal een prachtig perspectief. 
We zijn en waren altijd al onderdeel van een groter geheel. In dit 
bewustzijnsveld, waar iedereen het met iedereen doet, 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 willen werken aan het verbeteren van 
onze wereld. 

Een opdracht  een Vrijmetselaar waardig!

Achtbare meester, ik heb gezegd.

Muziek: Before the world was made van The Waterboys.
 

Bronnen:

- Alan Lightman, Einsteins Dreams
- Amit Goswami, Creatieve evolutie, Darwinisme en Intelligent Design
- Arjen Evers, Iedereen doet het met iedereen.
-  Christopher Nolan, Interstellar
- Stephen Hawking, Het Heelal en The big bang theory
- Wikipedia voor lastige uitleg van natuurkundige verschijnselen
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