
 
 
 
 
 
 

Gemengde Vrijmetselarij: Kijken, Luisteren, Ervaren 
 
Op 25 oktober a.s. vanaf 13.30 uur opent Loge Emergo van de Internationale Orde 
der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain” de deuren van de Werkplaats 
(Tempel) voor de eerste keer in haar geschiedenis voor niet Vrijmetselaren met een 
Openbare Zitting. 
 
Tijdens deze zitting kunnen belangstellenden komen kijken hoe het logegebouw in het voormalig 
kerkje naast de molen in Spui (Spui 23, 4539 PA  Terneuzen) er uit ziet en ze kunnen komen 
luisteren naar een uitleg over de Vrijmetselarij d.m.v. een rollenspel door de leden van Emergo. 
Tijdens de zitting kunnen ze de sfeer voelen die lijkt op de ervaring van een werkelijk ritueel. De 
echte beleving hiervan is echter voorbehouden aan diegenen die lid zijn van een loge en dus zijn 
ingewijd in de symboliek en ritualen van de Vrijmetselarij. 
Tijdens de Openbare Zitting zal een lezing verzorgd worden door Ko Vos over “Symboliek en 
onbewuste innerlijke processen”. Ko Vos is geen Vrijmetselaar, hij studeerde sociologie, 
psychologie en politicologie en doceert aan de Hogeschool Zeeland. Hij schreef een dissertatie 
over Carl Gustav Jung wiens theorie over symboliek uitgangspunt is voor zijn lezing. 
De lezing en aansluitende gedachtewisseling zijn niet alleen interessant op zich maar tonen ook 
hoe in de loge wordt gewerkt. Men streeft er niet naar de ander te overtuigen maar zo met elkaar 
van gedachten te wisselen, dat een ieder kan zoeken naar een voor zichzelf aanvaardbare 
waarheid. 
Loge Emergo is een discreet genootschap met een internationaal (Nederlands en Belgisch) 
karakter. Emergo is er voor mensen die geestelijke verdieping zoeken en voor iedereen die zich wil 
ontplooien door zich samen met anderen te verdiepen in alle mogelijke materie zonder die ander 
daarbij voor de voeten te lopen. Of je nu in een God gelooft, agnost of atheïst bent, allen werken 
samen in het zoeken naar die voor zichzelf aanvaardbare waarheid. 
Emergo wil een bron zijn van persoonlijke ontwikkeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rituelen 
en symbolen. Deze zijn een middel, geen doel op zich. Het doel is het werken aan de vooruitgang 
en de vervolmaking van de mensheid met als uitgangspunt de “Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens”. 
Tot de Vrijmetselarij kan iedereen toetreden die “vrij en van goede naam is” ongeacht overtuiging, 
opleiding of nationaliteit. “Vrij” betekent: niet in conflict komend met levensbeschouwelijke of 
maatschappelijke bindingen. Onder “van goede naam” wordt verstaan: zich houdend aan de regels 
van maatschappij en democratie. 
 
Voor meer informatie: www.Logeemergo.nl 
Tel. 06 23648311 - Ria de Klerk 
 


