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Internationaal verbreide en regionaal gestructureerde broederschap van mensen die streven
naar geestelijke en morele verheffing, onderlinge waardering en wederzijdse hulp.
Nederland telt tussen de 8.000 en
10.000 vrijmetselaren.
De leden spreken elkaar aan met
broeder. In sommige loges worden vrouwen toegelaten.
Sinds 1947 is er een exclusief
vrouwelijke tegenhanger: de Orde
van Weefsters. De loge Amethist
in Bergen op Zoom maakt daar
sinds 6 april officieel deel van uit.
Opname in de Orde geschiedt
door middel van een inwijding.
Over deze inwijding worden de details niet naar buiten gebracht.

toe? Als je het niet ondergaan
hebt, is het nietszeggend. Pas als
je het meemaakt, krijgt het meerwaarde voor jou.”
䡵

In deze ruimte in Bergen op Zoom komt Jacqueline Moleman elke maandagavond met haar ‘zusters’ van de Orde
der Weefsters bijeen. ‘Met weven zelf heb ik niets. Ik ben niet zo handwerkerig.’ foto Tonny Presser/het fotoburo

vind het wel onbegrijpelijk dat
Weefsters zo onbekend zijn. Het
is wel zo dat je zelf je weg ernaartoe moet vinden; niemand zal je
vragen. In mijn geval was het ook
zo dat mijn vriend me erop wees,
anders was ik er ook niet mee in
aanraking gekomen.”

„Ik doe het niet om zieltjes te winnen, maar louter om aan te geven
dat het er is en dat ze het weten
te vinden. Heel dichtbij dus, in
Bergen op Zoom. Mij heeft het
veel gebracht. Ik gun het andere
vrouwen ook, dat is het eigenlijk.
Daarom doe ik het.”

U heeft het op zich genomen om de
pr te doen. Wringt het dan niet een
beetje dat u geen reclame kunt of
mag maken, en dat u niemand expliciet mag uitnodigen?

U heeft daarnaast nog de beperking
dat u niet alles mag vertellen, omdat niet alles naar buiten mag.
Waarom maakt u dan niet alles
transparant?

„Eerlijk gezegd vind ik dat wij al
transparant zijn. Ik ben er heel
open in. Het staat zelfs op mijn
LinkedIn-pagina. Waarom niet?
Ik loop er alleen niet mee te koop.
En wat de geheimen betreft: het
enige wat wij niet prijsgeven, zijn
de rituelen en de ritualen – dat
zijn de teksten die bij de rituelen
horen, die helpen om je een reis
naar je innerlijk te laten maken.
Het heeft geen meerwaarde om
ermee de straat op te gaan. Als je
het weet, wat dan? Wat voegt het

op industrieterrein Moerdijk

Waar draait het nou echt om?
„Ken uzelve, zoals Socrates al zei.
Beter naar jezelf kijken. Wie ben
ik? Wat is mijn licht, wat is mijn
schaduw? Hoe sta ik in het leven?
Wat wil ik van dit leven?”
Heel filosofisch, dus. Komen er ook
vriendschappen uit?
„O ja, al is het geen doel op zich.
En dan zijn het ook meteen diepe
vriendschappen, want ons gezamenlijke geheim bindt ons. In het
begin had ik trouwens wel moeite met het begrip zusters. Wat
een onzin, dacht ik. Maar het ís ge-

䊳 Bedrijven moeten bij
incidenten snel zelf maatregelen nemen om risico’s
te beperken

om hen in veiligheid te brengen.
Het systeem wordt vanaf juni op
Moerdijk getest. Eerst met de
meest risicovolle bedrijven uit de
zogeheten BRZO-categorie. Burgemeester Klijs wil dat daarna ook
de volgende categorie risicobedrijven op Moerdijk, zo’n vijftig in getal, zich aansluiten: „En uiteindelijk alle ondernemingen om een
volledige dekking te krijgen. Op
Moerdijk werken elke dag 10.000
mensen. Die willen we zo snel
mogelijk informeren.”
CBIS moet Moerdijk veiliger maken, samen met andere maatregelen zoals onaangekondigde controles bij risicobedrijven en de nieuwe brandweerkazerne op het in-

dustrieterrein. Burgemeester Klijs
is trots op het project, dat in 2009
als landelijke pilot is begonnen en
nu is genomineerd voor de Don
Berghuijs Award 2013, een veiligheidsprijs: „Het is een innovatief,
puur Brabants product waarvoor
zelfs Europa belangstelling heeft.”
Andere industriegebieden en bedrijven, ook in België, kunnen volgens hem ‘zo aanhaken’.
Klijs zegt dat er later een gelijksoortig alerteringsysteem of ‘dashboard’ zal komen voor de burgers
van de gemeente Moerdijk.
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woon zo: je zit op hetzelfde niveau. En het is ontdaan van het
normale zussengekibbel, zo van:
‘Ik wil jouw kleren aan’. Dat mis
ik ook helemaal niet.”

Op 22 april 2013 heeft de nieuwe loge Amethist een informatieavond
voor belangstellenden. Locatie: logegebouw van de Vrijmetselaarsloge L’Inséparable, Engelsestraat 30 in Bergen
op Zoom. Aanvang: 19.30 uur, programma begint om 20.00 uur.
Toegang is gratis en vrijblijvend.
Meer info: www.ordevanweefsters.nl
of bij Jacqueline Moleman
(0165-560425).

‘Broertje’ Langnek ook bij
koningsvaart in Amsterdam
door Merel van Beers

risicobedrijven. De CBIS-computer is tevens gekoppeld aan een
meteosysteem, dat de weersomstandigheden, zoals de windrichting, weergeeft.
Op een kaartje kunnen de bedrijfshulpverleners van buurbedrijven via sms en internet direct
zien of hun werknemers, bijvoorbeeld bij een gaslek, gevaar lopen
en welke maatregelen nodig zijn

● De Orde van Weefsters bestaat sinds 1947. Initiatiefneemsters waren echtgenotes
van vrijmetselaren. Zij verlangden naar een soortgelijke
omgeving, om binnen de combinatie van vrijheid en beslotenheid samen te werken aan
zelfkennis en zingeving.
● Analoog aan de vrijmetselarij hanteren Weefsters de graden van spinster, weefster en
ontwerpster.
● In Nederland bestaan ook
vrijmetselaarsorganisaties die
zowel mannen als vrouwen
als leden toelaten. Zij werken
eveneens met de bouwsymboliek.
● De vrouwen van de loge
Amethist kozen voor een niet
gemengde Orde. Hen spreekt
de symboliek van het weven
meer aan. Daarbij komt, leggen zij uit, dat in een groep
van louter vrouwen een andere sfeer heerst dan in een gemengde groep of een mannengroep. ‘De wijze van communiceren van vrouwen onder elkaar maakt werken aan jezelf
gemakkelijker.’

Kaatsheuvel – Langnek krijgt een
broertje. Speciaal voor de kroning
op 30 april. Het broertje, dat nog
in de maak is, van zo’n zeven à
acht meter hoog zal het koningspaar zien vanaf de kade in Amsterdam. De ‘nieuwe’ Langnek wordt
zo’n 7 tot 8 meter hoog. Het is een
hele eer voor De Efteling om bij
de kroning in Amsterdam aanwezig te zijn. Het attractiepark uit
Kaatsheuvel kreeg de uitnodiging
van een Amsterdams bureau om
Langnek als ‘Nederlands icoon’ op
de kade te zetten. Midden op het
IJ verrijst het beroemde Hollandse
landschap. Een beiaardier bespeelt
een carillon met op de achter-

grond typisch Hollandse beelden
zoals tulpen, kaasbootjes en haringhappers. In de verte kijkt Langnek toe vanaf de kant.
„Het sprookje heeft net een onderhoudsbeurt gehad, dus misschien
dachten bezoekers dat Langnek tijdelijk zou verdwijnen. Maar er
wordt een replica gemaakt. De
vraag uit Amsterdam kwam onverwachts en viel toevallig samen
met de onderhoudsbeurs”, aldus
Femke van Es van De Efteling.
„Wij zijn erg trots dat Langnek
wordt beschouwd als een Nederlands icoon. Maar de echte Langnek blijft natuurlijk gewoon in De
Efteling”, aldus Van Es. Na de kroning zal het ‘broertje van’ weer terugkeren naar De Efteling.

