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Wat ik vandaag over de mail kreeg! 
M.V., 9-10-2022  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
 

 
Vandaag, 9-10-2022, kreeg ik de volgende mail (onverkort): 

“Lieve Broeders en Zusters, 

Nog even en mijn nieuwste roman, De Zwerver (geschreven onder pseudoniem Thorvald 
Ross), rolt van de pers. Teneinde de uitgeverij – Boekscout – in staat te stellen conform de pri-
vacywetgeving een gerichte eenmalige mailing te zenden om u van de uitgave op de hoogte te 
stellen, moet ik u uitdrukkelijk vragen of u een dergelijke mail wenst te ontvangen. De uitgever 
heeft mij verzekerd dat uw e-mailadres alleen gebruikt zal worden voor het toezenden van de 
promotiemailing van mijn boek.  
Een klein woordje over de roman zelf. De Zwerver is een levendig geschreven spirituele ro-
man. Ik zou zelfs meer zeggen: het is een maçonnieke1 roman. Het thema van de zwerftocht 
wordt er gebruikt als metafoor voor het leven. Zijn wij niet allen zwervers? Het boek staat stil bij 
de ultieme vragen van de Vrijmetselarij: Waarom zijn we hier, waar komen wij vandaan en 
wat is onze eindbetrachting. Daarin komen achtereenvolgens aan bod: de schepping, het kind-
zijn, het schoollopen, de beproevingen van het leven, de liefde en de dood. Het verhaal wil u er 
toe aanzetten te reflecteren over het wezen van ons bestaan: hoe komen we tot scheppen (de 
functie van de Artes), het leven gezien als (ritueel) spel, wat is waarheid en kunnen we dat ont-
dekken, hoe verkrijgen we deugdzaamheid, waarom raken we zo gemakkelijk verstrikt in de 
leugen, wat is de relatie tussen liefde (Amors) en dood (Mors) en waar brengt ons dat uiteinde-
lijk. U merkt het, stuk voor stuk maçonnieke thema’s. 
Wenst u door uitgeverij Boekscout de aankondiging van mijn nieuwste roman De Zwerver vrij-
blijvend te ontvangen, stuur mij dan deze mail terug met de uitdrukkelijke vermelding “Ja, ik 
geef toestemming voor gebruik van mijn mailadres voor het toezenden van een eenmalige pro-
motiemailing”. gevolgd door uw volledige naam. 
Alvast bedankt. 
Broederlijke groeten, 

Koenraad Logghe (Thorvald Ross)” 

> Originele rood-bruine benadrukkingen. Benadrukkingen in vette letters en een voetnoot  
toegevoegd door mij (M.V.) 

> Hebt u ook deze mail ontvangen, want hij is verstuurd naar meerdere adressen? 
 

Ketterse mail 
De vrijmetselarij wordt bij al deze “Lieve Broeders en Zusters” door deze ketter met “Broederlijke 
groeten” geïntroduceerd, alsof dat de gewoonste zaak is onder christenen!!!  
 

Laat u niet misleiden! 
Ik heb daarop onmiddellijk gereageerd met een update van 3 artikelen, te weten: 

09-10-2022:  Hoe kan u snel weten dat Vrijmetselarij vals is?,  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmetselaars3.pdf (Update; ) 

 
1 Vrijmetselarij/vrijmetselaar wordt ook maçonnerie/maçon genoemd (zie Van Dale). In het Engels: freema-
sonry/freemason of afgekort masonry/mason. 
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09-10-2022:  Waarom Vrijmetselaars tolereren in de Kerk?,  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmetselaars2.pdf (Update; ) 
09-10-2022:  Ex-Vrijmetselaars voor Jezus ,  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrijmetselaars.pdf (Update; ) 

 

Lees verder: 
o Rubriek “Vrijmetselarij”: http://www.verhoevenmarc.be/#vrijmetselarij (10 artikelen) 
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