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Algemeen 
Ook in 2021 drukte Covid-19 een stempel op de activiteiten van onze loge. Een groot deel van het 
jaar mochten we niet fysiek bij elkaar komen. In de zomer zag alles er eventjes lichter en meer 
ontspannen uit, maar in november was er weer sprake van een serieuze lockdown waardoor we 
weer onze toevlucht moesten zoeken in digitale bijeenkomsten. Hoelang zou dit alles gaan duren? 
Moesten we er maar aan gaan wennen? Was dit ‘het nieuwe normaal’ dat door menigeen was 
aangekondigd.  
Gelukkig bleef het vuur branden in onze loge en konden we gemakkelijk overschakelen van fysiek 
naar digitaal en omgekeerd, als dat aan de orde was. We hebben dan ook niet stil gezeten. In 
februari en maart hadden we een drieluik van interessante digitale comparities waarvoor veel 
belangstelling was, ook vanuit andere loges. Het inspireerde broeder Chris Franken van de loge 
Gezellen van Sint Jan uit Den Bosch tot het opleveren van een indrukwekkend bouwstuk over de 
Luistertelefoon.  
Iets dat ook genoemd moet worden is de arbeid aan onze ritualen. In 2020 was een discussie over de 
doorontwikkeling van onze ritualen hoog opgelopen en die discussie domineerde ook het begin van 
2021. Het resulteerde, zeg maar culmineerde, uiteindelijk in het dekken van de orde door broeder 
Peter Nievelstein op 1 mei. De Algemene Ledenvergadering die stond gepland voor 6 april was in 
verband daarmee verschoven naar 5 mei.  
Vermeld moet zeker ook worden het proces om het DNA van onze loge te achterhalen. Bij veel 
broeders bleek er behoefte meer te weten te komen over de ontstaansgeschiedenis en de 
achtergrond van typische kenmerken van de loge. In oktober zijn we daarmee gestart en het liep 
door tot in het nieuwe jaar.  
Een andere activiteit was het stroomlijnen van de 7e graad en de tafelloges. Tafelloges begonnen 
doorgaans erg laat waardoor broeders zich bij voorbaat daarvoor afmeldden. De financiële 
afhandeling van tafelloges en de 7e graad was onoverzichtelijk en de wijze waarop we de kapel 
achterlieten wekte ergernis bij de beheerder. Onder aanvoering van de nieuwe hof- en 
keldermeester, broeder Lodewijk Gerards, werd er een nieuw elan ingebracht en werden de 
problemen opgelost.  
 
De broeders 
Zoals gezegd dekte broeder Peter Nievelstein de orde. Hij was helaas niet het enige lid dat we 
vaarwel moesten zeggen. Op 19 april reisde broeder Pieter Loeff, geheel onverwacht, af naar het 
Eeuwige Oosten. Drie weken daarvoor had hij nog een bouwstuk opgeleverd dat goed zijn jeugdige 
enthousiasme weerspiegelde. Hij was de derde broeder in een jaar tijd waarvan we op die manier 
afscheid moesten nemen en bij hem stopte het niet. Eind november kreeg oprichter en erelid van 
onze loge, broeder Paul Mellaart, slechts nieuws en nog geen zes weken later moesten we ook van 
hem afscheid nemen, hoewel zijn heengaan feitelijk enkele uren in het nieuwe jaar plaatsvond. Ook 
in november moest onze voorzitter, broeder Marcel Nijhof, om privéredenen tijdelijk zijn functie 
neerleggen. Hij overhandigde de voorzittershamer aan broeder Cyril Janssen die deze taak 
onmiddellijk en als vanzelfsprekend op zich nam voor de rest van het jaar.  



Onze loge kende gelukkig ook blije gebeurtenissen. Vanuit de loge La Complaisance te Heerlen 
maakte broeder Stephan Schoefs de overstap naar onze loge. Broeder Danny Vos was door zijn neef, 
Max Vos, op het spoor van de Koninklijke Kunst gezet en in juni werd hij als nieuw lid ingewijd. De 
broeders John Coenen en Sander Schreurs werden bevorderd tot gezel en broeder Sjo Crapels werd 
verheven tot meester.  
 
Enkele statistieken over 2021 
We hadden 7 open loges (1 leerlingbouwstuk, 1 rouwloge, 1 aanname, 2 bevorderingen, 1 verheffing 
en een Zomer Sint Jan) en een fysieke Algemene Ledenvergadering en 13 digitale bijeenkomsten 
waaronder een nieuwjaarstreffen, 1 Algemene Ledenvergadering en 10 comparities. Gemiddeld 
waren bij al die bijeenkomsten, inclusief visiteuren, 21 broeders aanwezig.  
We startten het jaar op 1 januari met 30 leden en we sloten het jaar op 31 december ook af met 30 
leden.  
 
Samengevat kunnen we concluderen dat, met het heengaan van twee broeders (broeder Paul 
meegerekend), met het tijdelijk terugtreden van broeder Marcel en met alle maatregelen met 
betrekking tot Covid-19 ook 2021 weer een bewogen jaar was. We mogen echter eveneens 
concluderen dat de loge ook dit jaar weer een opmerkelijke veerkracht en optimisme heeft getoond.  
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