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Bevlogen broeders
Het maatschappelijk engagement van Amsterdamse vrijmetselaren
Vrijmetselaren zijn mannen die in geheime bijeenkomsten bespreken hoe zij met
behulp van magie of occulte zaken hun onzichtbare greep op de wereld kunnen
verstevigen. Zo ongeveer luidt het stereotiepe beeld van de vrijmetselarij. Wie de
geschiedenis van 'de orde' in Nederland bestudeert, bemerkt echter dat haast het
tegenovergestelde waar is. In de tweede helft van de 19de eeuw stonden Amsterdamse vrijmetselaren midden in het openbare, maatschappelijke debat.
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Op 23 oktober 2009 bevatte de NRC Nexteen
-etwat merkwaardige advertentie. In een met
asser en win kelhaak versierd tekstblok vroeg
e Amsterdamse vrijmetselaarsloge Nos Vinxit
Libertas de lezer of deze van plan was om The
!..ast Symbol te gaan lezen, het nieuwe, in de
,vereld van de vrijmetselarij gesitueerde boek van
~estsellerauteur Dan Brown. Mocht de lezer bij
'oorbaat gegrepen zijn door 'het geheim van de
:rijmetselarij', dan kon deze direct een kijkje in
e loge komen nemen. Voor belangstellenden
organiseerde Nos VillXit Libertas volgens haar
advertentie een informatieavond.
Te midden van de vele media-aandacht die de
ngverwachte opvolger van The Da Vinci Code
afgelopen herfst genereerde, zal de advertentie
n één enkele Amsterdamse loge de gemiddelde
anten lezer waarschijnlijk nauwelijks opgevalon zijn. En toch is het opmerkelijk dat een loge
et verschijnen van een roman aangreep om
aar buiten te treden. De orde staat van oudsher
:x-kend als een mysterieus genootschap dat zijn
activiteiten buiten het blikveld van oningewijden
ontplooit. Haar kenmerkende rituelen vinden
laats in de beslotenheid van de tempel en aan
openlijke ledenwerving doet zij niet. De orde
eemt, kortom, een weinig zichtbare plaats in de
5amenleving in.
-och is dat niet altijd zo geweest. In de meer dan
•.veehonderdvijftig jaar lange geschiedenis van de

De vrijmetselarij
prominentste

oefende grote aantrekkingskracht

uit op mensen uit de hogere kringen.

Een van de

leden was prins Frederik van Oranje Nassau (1797-1881). de tweede zoon van koning

Willem I. Deze foto toont de viering van het vijftigjarig
meester van de Nederlandse

orde in het net geopende

ambtsjubileum

van Prins Frederik als groot-

Paleis voor Volksvlijt op 27 november

1866.

Nederlandse vrijmetselarij is er ook een periode
geweest waarin loges actief naar buiten traden
en een zichtbare rol speelden in het publieke domein. Deze periode valt grotendeels samen met
de tweede helft van de 19de eeuw. In dit tijdvak
waren allerlei prominenten, inclusief leden van
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Armenzorg

het koningshuis, openlijk lid van de orde. Loges
schroomden niet om verslagen van bijzondere
bijeenkomsten naar de kranten te sturen en vrijmetselaren spraken zich openlijk uit over allerlei
maatschappelijke kwesties.

was lange tijd

een kerkelijke aangelegen·
heid. Vanaf het midden
van de 19de eeuw nam de
verantwoordelijkheid

van

gegoede burgers voor de
armen toe. Dit gold ook
voor vrijmetselaren.

Genootschappelijk hoogtepunt
Dat de maçonnieke participatie in de samenleving juist in de 'burgerlijke' 19de eeuw een
hoogtepunt bereikte, is geen toeval. Het burgerlijke cultuurideaal van de 19de eeuw legde
veel nadruk op de verantwoordelijkheden
van de
burger. Vooral in de omgang met de 'mindere'
standen kwam dit sterk naar voren. Het volk was
onbeschaafd en ongeletterd en moest dus door
de verlichte burgerstand aan de hand worden
genomen. Burgerlijke normen en waarden als
gematigdheid, ordelijkheid en spaarzaamheid
vond men ook voor de mindere standen een
bruikbare leidraad. Voor het vormgeven en
uitdragen daarvan achtte men verenigingen bij
uitstek een bruikbaar instrument. In de 19de
eeuw bereikte de 'genootschappelijkheid'
een

Schil·

derij van R. Craayvanger
(1844): een Amsterdamse
koopman geeft bij het
verlaten van de kerk een
aalmoes.
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hoogtepunt.
Ook de vrijmetselarij functioneerde als burgerlijke vereniging. Net als de lokale herensociëteit,
het leesgezelschap of de rederijkerskamer was de
loge een plaats waar burgers elkaar op informele
wijze ontmoetten, aangenaam verpoosden en
nieuwe banden smeedden. In de loges werden
de traditionele bezigheden van sociëteiten en
culturele verenigingen - bals, diners, muziekuitvoeringen en liefdadige inzamelingen - allerminst gemist. De rituele activiteiten die de loges
onderscheidden van andere clubs, fungeerden
eerder als een soort bonus.
Het logepubliek zelf viel min of meer samen me
de fatsoenlijke burgerstand, onder wie vooral
kooplieden, ondernemers, artsen en advocaten.
In tegenstelling tot veel andere deftige verenigingen sloot de vrijmetselarij de petite bourgeoisie
niet uit. Als zij de aanzienlijke kosten van het
lidmaatschap konden dragen, waren ambachtslieden, winkeliers en kleine zelfstandigen in de
loges welkom. Een fatsoenlijke levensstijl en de
omarming van de goede burgermoraal waren
voor toelating tot een loge belangrijker dan
afkomst of ontwikkeling. Aan de scholing van de
leden werd in de loge nog volop gewerkt.
Net als in andere 19de-eeuwse culturele genootschappen draaide het in de loges niet alleen om
'vermaak', maar evenzeer om 'nut'. De vrijmetselarij zag het als haar taak om leden (rituele)
handvatten tot zelfverheffing aan te reiken en
hen zo op te leiden tot nuttige burgers. De verantwoordelijkheden van de vrijmetselaar beperkten zich daarmee niet tot de tempelruimte zelf.
Ook daarbuiten moesten broeders het geleerde
in de praktijk brengen en zo de samenleving tot
heil strekken. In veel maçonnieke teksten heette
het dat de goede invloed van de vrijmetselarij
de samenleving via de individuele leden als een
'zuurdesem' moest doortrekken.

Armenzorg en onderwijs
De burgerlijke inslag van de loges had grote
consequenties voor de omgang met de samenleving. Veel 19de-eeuwse vrijmetselaren vonden
de 'maatschappelijke taak' van de vrijmetselarij
- het bijdragen aan de volksverlichting en het
bestrijden van maatschappelijke misstanden minstens even belangrijk als de rituele werkzaamheden binnen de tempel zelf. Voor de handliggende terreinen voor maçonnieke invloedsuitoefening waren vooral armenzorg en onderwijs,
twee gebieden waarmee ook de burgerij in het

algemeen gepreoccupeerd was. Juist hier lagen
mogelijkheden om de 'minkundige' en 'minvermogende' medemens op te voeden tot nuttig lid
van de samenleving.
Loges droegen bij aan de oprichting van onderwijsinstellingen, coöperatieven en liefdadige
organisaties. Een belangrijk nevendoel van de
bemoeienis op dit vlak was om de confessionele
greep op onderwijs en armenzorg te breken.
Voor het welslagen van het liberaal-burgerlijke
beschavingsoffensief vond men het cruciaal om
de schadelijke invloed van met name de katholieke geestelijkheid, die haar achterban moedwillig dom zou houden, terug te dringen. Neutraal
openbaar onderwijs was een belangrijk stokpaardje van de vrijmetselarij. De eind jaren 1860
losbarstende schoolstrijd gaf het startsein voor
een golf van verhoogde maçonnieke betrokkenheid bij de samenleving.
De uitvaardiging van het bisschoppelijk mandement van 1868, waarin katholieken opgeroepen
werden om het neutraal onderwijs voortaan te
mijden en hun eigen scholen te stichten, vormde
de directe aanleiding voor een discussie in de gehele orde over de noodzaak om maatschappelijke
westies in de loge te behandelen en zonodig
ook naar buiten te treden. In de jaren 1870
wam de 'sociale kwestie', de paraplu waaronder
alle toenmalige maatschappelijke misstanden
geschaard werden, in veel loges op de agenda.
In de jaren 1880 vielen overal vurige betogen te
beluisteren over de leerplicht, de uitbreiding van
het kiesrecht, de vrouwenemancipatie, het socialisme en de wenselijkheid van sociale wetgeving.

die in het winterseizoen honderdduizenden
warme maaltijden aanbood aan de schoolgaande
arbeidersjeugd. In 1894 volgde de Vereeniging
tot Opvoeding van Halfverweesde-, Verwaarloosde- of Verlaten Kinderen in het Huisgezin, een
kindervoogdijvereniging.
Deze concrete wapenfeiten waren overigens maar
één zijde van de medaille van maatschappelijk
engagement. Tegenover min of meer geslaagde
ondernemingen stonden tal van initiatieven die
mislukten omdat zij binnen de loge of daarbuiten te weinig draagvlak vonden. Wie dieper in
de geschiedenis van de Amsterdamse vrijmetselarij duikt, komt er al snel achter dat bijna alle
maatschappelijke initiatieven gepaard gingen met
flinke strijd. Concurrentiestrijd tussen de loges,
interne sociale spanningen en heftige persoon-

De oorsprong

van de vrijmetselarij

ligt in de Engelse gilden in de Middeleeuwen.

Freemasons waren

metselaren die zich. in tegenstelling tot de roughstone masons.
bezighielden
geschoolde

met het njnere.
steenwerk.

uit een Frans manuscript

Illustratie
uit 1448.

Amsterdam als middelpunt
msterdam vormde met zeven loges en circa
duizend vrijmetselaren het middelpunt van de
'maatschappelijke richting' die vanaf de jaren
1870 de Nederlandse vrijmetselarij enkele
decennia zou domineren. Onder invloed van de
zichtbare gevolgen van de snelle industrialisatie,
de trek naar de stad en het ontstaan van een stedelijk arbeidersproletariaat voerden Amsterdamse
vrijmetselaren, onder wie bekende stadgenoten
als Jacob van Lennep, A.c. Wertheim, Oscar
Carré en A.W. Krasnapolsky, uitgebreide discussies over de maatschappelijke interventies die
de vrijmetselarij op de kaart zouden zetten als
maatschappelijke voorhoede. In 1878 richtten zij
de Prins Alexander Stichting op, een opvoedingsgesticht voor blinde kleuters. In 1884 namen zij
het initiatief voor de Vereeniging Kindervoeding,
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Oprichting vrijmetselarij
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loges werden opgericht.

Vijf

jaar later stelde de Schotse predikant James Anderson
een 'constitutie'

op. Hierin staan de nog altijd geldende

plichten van vrijmetselaren
titelpagina

beschreven.

van de Nederlandse

boek'. Boven een initiatierite
is toetreding

Afgebeeld

is de

vertaling van het 'wet-

in de 18de eeuw. Nog altijd

lijke twisten waren aan de orde van de dag. Dat
binnen de vrijmetselarij zoveel werd geruzied, is
waarschijnlijk een neveneffect van de verheven
idealen die een broederlijke relatie tussen de leden veronderstelden. Broeders werden geacht lief
en leed met elkaar te delen. En net als in echte
families, veroorzaakte dit vaak spanningen.
Bij nader inzien school de maçonnieke bijdrage
aan de samenleving misschien niet eens zozeer
in de concrete maatschappelijke initiatieven,
maar meer in het debat dat zich binnen de loges
ontspon en zelfs in de publieke ruzies die hier
werden uitgevochten. Doordat vrijmetselaren in
de loges geschoold werden in kritisch burgerschap en politieke behendigheid, konden zij zich
met meer gemak binnen het publieke domein
bewegen. Of hun optreden buiten de tempel
daarmee ook op het conto van de vrijmetselarij
geschreven kan of moet worden, is echter de
vraag. Uit de bronnen blijkt vaak niet of een
vrijmetselaar handelde als vrijmetselaar of als
goed staatsburger.

Traditiebreuk
Uiteindelijk kwam de periode van intensieve
bemoeienis met de maatschappij even na de
eeuwwisseling vrij geruisloos ten einde. De voorbode hiervan was al langer aanwezig: tegenover
de stroming die druk bezig was om de nadruk te
verleggen van de rituele werkzaamheden bin-
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tot een loge omgeven door rituelen.
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nen de tempel naar maatschappelijke activiteitedaarbuiten, stond steeds een stroming die de
blik naar binnen gericht wilde houden. Te veel
bemoeienis met de maatschappij - en zeker
met gevoelige onderwerpen als religie of politiek - wees deze richting af als schadelijk voor è~
interne harmonie. In plaats van te kiezen voor
een onzekere toekomst van maatschappelijk
activisme, deed de orde er beter aan de traditie
opnieuw te omarmen.
In het fin de siècle won deze visie opnieuw aan
relevantie. Nu de verlichte normen en waarden
inmiddels gemeengoed waren geworden, had c:t:
vrijmetselarij dringend behoefte aan een extra
dimensie die haar onderscheidde van andere
genootschappen met een vergelijkbare boodschap. Uiteindelijk bleek het maçonnieke rituee
hiervoor het meest geschikt. Nieuwe leden werden eerder aangetrokken door de geheimzinni(l',maçonnieke rituelen dan door discussies over
de vraagstukken van de dag. Hiervoor kon men
inmiddels op tal van andere plekken terecht. In
de loop van de 20ste eeuw raakte de bemoeien:met de samenleving steeds verder op de achtergrond.
Voor de beoordeling van de 19de-eeuwse
geschiedenis van de Nederlandse vrijmetselarij
had dit grote consequenties. De 20ste-eeuwse
maçonnieke chroniqueurs in wier handen de
geschiedschrijving met name berustte, waren
geneigd om het maatschappijproject van hun

voorgangers
nieke
met

als een anomalie

geschiedenis
de kwade

algemeenheid

binnen

de maçon-

te beschouwen.

In combinatie

reuk waarin

burgerlijkheid

was komen

te staan,

hen tot een grondige

in zijn

leidde

verwaarlozing

dit bij

van de 19de

Tuinpad

eeuw.
Nu de burgerlijke
nieuwe

cultuur

academische

gen, valt te hopen

zich in recente

belangstelling

dat ook de 1 9de-eeuwse

metselarij

als onderzoeksobject

Misschien

kan dan eindelijk

met de mythe
vreemd
ving

jaren

vrij-

het tij meekrijgt.
worden

dat de vrijmetselarij

verschijnsel

in

mag verheu-

in de marge

afgerekend
altijd

een

van de samenle-

In maart dit jaar overleed
pijkritische

was onder zijn artiestennaam
Montagne

Jean Tennenbaum,

over Antraigues-sur-Volane

geitenkaas

Franse maatschap-

die vooral bekend

Jean Ferrat. Het bekendste

oude mensen daar hadden volgens
van een wijnstok.

is geweest.

op 79-jarige leeftijd de populaire

zanger en tekstschrijver

in de Ardèche,

lied van Ferrat is La

waar hij woonde.

het lied een edele ziel, knoestig

Ze waren weinig verrassend,

zingt Ferrat, maar wisten hoe je

moest eten, hoe je een patrijs doodt en ze brouwden

was maar als je het goedje dronk werd je wel honderd
echter niet langer geschonken

worden.

De

als de stam

wijn die bocht

jaar oud. De wijn zou

De Jongeren verlieten

de bergstreek

voor een leven in de stad.
Ze waren er naartoe gelokt door de wonderen
werden

er ambtenaar,

woonden

hoefden

In Nederland

en aten hormonenkip.

schreef Friso Wiegersma

van het moderne

in 1966 het lied Het Dorp op de melodie

Ook Het Dorp gaat over een wereld die door de verlokkingen
leven langzaam maar zeker verdwijnt.

Net als bij La Mon-

tagne gaat Het Dorp over een bestaande

plaats in Nederland,

Wiegersma

De Wieger

groeide

en kunstschilder
architect

er op in het landhuis

Hendrik

Wiegersma,

Corne'lis Roffelsen.

aan de monumentale
Dorp bezongen

leven. Ze

zich geen zorgen te maken over hun pensioen,

in een woningwetflat

van La Montagne.

van het moderne

had laten bouwen

bouwkunst

Deurne.

door de Helmondse

Het was een huis in neorenaissance

Hollandse

'tuinpad

te weten

dat zijn vader, de arts

stijl, ontleend

van de late 16de eeuw. Het in Het

van mijn vader' vanwaar een jongetje

het dorpsleven

gadeslaat. was bij dit huis gesitueerd.
Het Dorp werd vertolkt
Wim Sonneveld.

Floor Meijer promoveerde
siteit van Amsterdam

op Wereldburgers.

ren en de stad Amsterdam,
editie uitgegeven

onlangs aan de Univer-

1848-1906,

Vrijmetselaals handels-

door de Wereldbibliotheek,

door de geliefde

Na Sonnevelds

landse Top 40 terecht

muziekgenre

dat in die periode

dat Sonneveld

en gewaardeerd

beweren
• Anton van de Sande en Joost Rosendaal (red.), 'Een

genoot.

men kijkt naar het

Het toont niet alleen aan

bezingt, wat aantoonbaar
niet uitsluitend

metselarij in Nederland in de 18de en 19de eeuw,

katholieke
Nederlandse

1995

Die Po/itik der Gesel-

door een breed publiek

werden.
de inwoners

van het Zuid-Hollandse

onjuist is. Of misschien

Pijnacker

ook niet. Want Het Dorp gaat

over Deurne en is niet enkel een idealisering

leven zoals wel is gesuggereerd.
provincieplaatsen.

stilstaat bij alles wat, tezamen

ligkeit. Freimaurerlogen in der deutschen Bürger-

gegaan. Sonneveld

gesel/schaft, 1840-1918, Vandenhoeck&Ruprecht,

leden. Zelfs de vertolkers

2000

een beetje melancholiek.

• Jeffrey Tyssens, In vrijheid verbonden.

over Nederland

- die

en 'progressiviteit'

tot op de dag van vandaag bij hoog en bij laag dat het lied Pijnacker

stil/e leerschool van deugd en goede zeden'. Vrij-

Hoffmann,

gevoelens

Ook al gaat het lied over Deurne,

Verder lezen

• Stefan-Ludwig

populariteit

wanneer

geliefd was, het wijst er ook op dat in de jaren zeventig

- de uiting van nostalgische
herkend

de cabaretier

om daar vijf weken lang in te blijven staan. Het haalde

slechts de 27ste plaats. Toch is dat vrij bijzonder

toch bekend staan als een periode van deconfessionalisering
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Verloren,

van Friso Wiegersma,

dood, in 1974, kwam het lied in de Neder-

van het voorbije

Het gaat over alle veranderde

Het lied gaat over wat je kunt voelen als je even
met je eigen kinderjaren,

stierf in 1974, Wiegersma
van deze liederen

ongemerkt

voorbij

is

in 2006 en nu is ook Ferrat overzijn nu verleden

tijd. Dat stemt mij

Studies over

Belgische vrijmetselaars en hun maatschappijproject in de 19de eeuw, Liberaal Archief (Gent), 2009
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