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Verslaggevers van Dagbladvan het Noordenbezoeken deze zomer plekken waar
je niet zomaar binnenkomt. Vandaag de
slotafl evering: de vrij metselarij.

Door Marijke Brouwer
U is jong en net getrouwd als hij met zijn
IJJI vrouw en hun dochter{e, een baby nog,
vakantie viert in Frankrijk waar hij een boeide-

rijtje heeft gehuurd. Het is zomer,

1975. Daar,

in

de vrijheid van het vakantieadres, maakt Gerard
Segers kennis met de vrijmetselarij. "In de boe-

kenkast van dat huis stonden veel boeken over

vrijmetselarij. Onbewust ging mijn interesse
daar naar uit."
Waar die interesse vandaan komt, Gerard Segers (Oe) uit Niekerk weet her niet goed. Hij is
k.rt holiek groot gebracht, maar had al jong vragr.n. Niet alleen over het geloof ook over de
trrtcrrt ics van mensen, over alles. Misschien,
rk,rrkt hij, staat hij kririsch in het leven sincls he,t

ovt'rlijden van zijn moeder toen hij nc,gcn jaar
otrrl was.
Na clie vakantie in F'rankriik krr.rist rlc vrijrnct,
selarij keer op keer zijn pad. I lij lt'cst lrcr enc rrn
het andere arrikel, belandt bij een bijecrrkorrrst

rnaar haakr af. Uireinclcliik, vijf jaar van naden_
ken vcrcler, besluit hry lid te worden van de bewcging omdar clic hem op weg helpt in zijn
zoektocht naar de waarheid. "Niemand bezit de
wrarhc'icl, dat wist ik al. Maar via de vrijmetselarij onderzoek ik wie ik ben, war me drijft, hoe ik
in de maarschappij sta."
Hrj voegt er ineens een zinnetje aan toe: ,Als ik
dood ga, ben ik geen volmaakt mens, hoor.,,Maar
nastrevenswaardig vindt hij dat wel. De eerste
plicht van het genootschap is dan ook ,Ken
uzelf', waarvoor zelfkennis nodig is, te verkrijgen
via de zogeheten 'arbeid aan de ruwe steen.
Hij meldt zich aan bij de vrijmetselarij, waarvan je niet zomaar lid kan worden. "Het is geen
voetbalclub, geen kerk ook. Iemand die lid wil
worden zet zelf de eerste stap, aan zieltjes winnen doen we niet." Voor zijn inwijding voert hij
enkele gesprekken. "Ze wllLen weten of je gevoel
hebt voor rituaal en symboliek . Ze wiltenweten
hoe je staat tegenover vrijheid van meningsuiting, geloof en ras. Ook over God of De Opperbouwmeester Des Heelals wordt diepgaanà gesproken."
De

inwijding - volgens oude riruelen en han-

delingen, naar voorgeschreven tekst - is als cle
hele vrijmetselarij omgeven met geheirnen. Al
zit dat geheimzinnige volgens Segers vooral in
de pc'rsoonlijke beleving. "ln clat ritrraal wortl jc
geraal<t in ie enrotic waarrioor e'cn <lrijlvct,r.onrstaat (lat jc aan jczt'lÍ wilr wcr.l<crr. l)ur l<ln il<
ttit t trit k'ggc'rr. Jt rlt io wortll rritgcscltll<clci en
Itr.t is lrct br.girt vlrr ct.rr vcr.rrrrrlt.r.ing."
W;rnt tlt. vrijrrrt.tscl;rlij, zcgr St,gt'rs, is een
llcwt'girrg tlit, jt, rk.nl<t'rr vt.r.urrrlt.rt zoncler dat er
icrtrarrtl is rlir, jt, vr'r'tt'lt lrrlt'(lat nroct. Waarom

hij dan toch week in w,'t'k uit naar tlt loge gaat?
"Zonder hulp van atrrk.n.n kom je t.r nict, ik kan

alleen maar naar mt.zt.ll krlken pct rle reflectie
van anderen die me irrspireren ficzelf te ontwikkelen."
Hoe dat dan gaaf irr rlt, besleggnheicl v.rrr t'crr
loge. Segers kan er wt.l í(,ts overzeggelr. l):rt zc
met een groep van vr.r,r lig mannen eclls lx'r
week bij elkaar komerr, l);11 2g dan mcr clkaar
praten en naar elkaar lrrrsteren in hun zoektocht
naar de waarheid. Dat t.lkt'week een arrcler een
persoonlijk verhatl vt,r tt.lr, een zogehetcn bouwstuk. Dat er niet ovet'gr.twist wordr. "Niemand
heeft gelijk, nic.nrarrd lrct,t'r ongelijk. Al clie verhalen scherpen en vet't ijkcn me. En maken me

mild."
Ja, het is filosofisch t.rr lt'vensbeschouwend
vindt Segers. Iin alrijd rrrcr cle intentie jezelf en
daarmee de sanrerrlc.villg te verbeteren.
Maar genoeg lof.
De vrijmetselarij is tot h clie mannenclub die
macht heeft en invloed, tlic rijk is en onnavolgbaar geheimzinnig. Die clc rouwtjes van de wereld in handen heeft en altijd onzichtbaar aanwc'zig is? Die vrouwen brritc'n sluit en nooit
opcnheid van zaken geeft / Die elitair is en zich
tc buiten gaat aan sigarerr cn sterke drank?
Allemaal niets van waar, zegt Segers die bekend is met het rijtje vooroordelen. "Die naam
hebben we van oudsher omdat we een bedreiging vormden voor de heersende macht van
weleer. De kerk. Een aantal wetenschappers en
mensen van adel scheidde zich af van de kerk en
organiseerde zich om zich in [e zetten voor de
vrijheid.van de mens. Als iedereen zich zou houden aan de uitgangspunten van de vrijmetselarij

dan zou de wereld er vredig, harmonieus en
verdraagzaam uitzien."
De vrijmetselarij is het groorsre goed in ziji
leven. "Het gaat over de essentie van het level
die kern kan ik niet benoemen. Wat ik leer vl
rle vrijmetselarrj leef ik na. De waarheid moel
wordc.n geleefd, niet gesproken."

De vrijmetselarij
I heet ook wel magonnerie en is een inter.
nationaal broederschap dat de mensheid be
schaving, fatsoen en tolerantie wil bijbrengf
I telt in Nederland zo'n ó000 leden verded
over 70 plaatsen en 140 loges. Telt wereldwl
miljoen leden.
I is opgerichtinlTlT in Londen en ontstont
uit bouwvakkersgilden die hun vrije geest wl
den ontwikkelen met behulp van bijbel en gt
reedschap.
I was oorspronkelijk alleen toegankelijk vor
mannen, maar tegenwoordig zijn er ook ge.
mengde en vrouwelijke loges.
I werd verguisd door de katholieke kerk en

door dictaturen.
I heeft leden van diverse pluimage. Enkelc
beroemdheden die lid waren van de vr'rjmetr
larij: Mozart, Multatuli, Goethe, Mat Herben,
Willem Drees, Henk Vonhoff, enkele Oranjet,
Amerikaanse presidenten onder wie Franklln
Roosevelt en George Washington.
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