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Een onnut meubel in de maatschappij?

De Amsterdamse vrijmetselarij in de 1ge eeuw

Floor Meijer

Inleiding

Een bijdrage over het specifiek Amsterdamse maçonnieke leven in
een jubileumboek, dat het groter geheel van de Nederlandse Orde
van Vrijmetselaren tot onderwerp heeft, roept wellicht vragen op.
Waarom zou men in de beschouwing van een zo kosmopolitisch
georiënteerd orgaan als de vrijmetselarij uitgaan van een noodza-
kelijkerwijs beperkt lokaal kader? Enwaarom is dan juist gekozen
voor de Amsterdamse, stedelijke context? Het antwoord ligt beslo-
ten in het bijzondere karakter van de Amsterdamse vrijmetselarij,
dat een rechtstreekse weerspiegeling lijkt van het wezen van de
hoofdstad zelf. Door hun eigengereidheid, vooruitstrevendheid
en grootstedelijke arrogantie wisten de Amsterdamse maçons
de Nederlandse Orde generatie na generatie te domineren, door
elkaar te schudden, richting te geven of op zijn minst tot grote
ergernis te drijven.

De Amsterdammers stonden meer dan wie ook met beide benen
in de snel veranderende 19'-eeuwse maatschappij, zo lijkt het.
Letterlijk overal om hen heen voltrok zich het transformatieproces
van een bezadigde, naar eenheid strevende, statische burgermaat-
schappij tot een dynamische moderne samenleving in de ban van
sociale spanningen, secularisering en economische conjunctuur-
verschijnselen. Gaandeweg raakte men ervan doordrongen dat de
moderne tijd een feit was en dat de Orde zich niet aan de verande-
ringen kon onttrekken, wanneer zij haar bestaansrecht wilde be-
houden. Als een zelfstandig progressief-liberaal zuiltje bonden de
Amsterdammers (van oudsher geneigd om alleen in de behartiging
van hun gemeenschappelijk belang tegenover het Hoofdbestuur
eensgezind op te treden) de strijd aan met conservatievere elemen-
ten binnen de vrijmetselarij. Wapen van Amsterdam
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Onderstaande bijdrage is bedoeld als sfeerschets van een zowel
Amsterdam als voor de vrijmetselarij turbulente periode, lopend
de 'Franse tijd' tot de troonsaanvaarding van koningin Wilhelminc
In de voor deze gelegenheid bekorte 'lange 19' eeuw' komen en
sant een paar van Amsterdams meest markante vrijmetselaren VI

bij, die allen op hun eigen manier een bepaalde karaktertrek van c!:
Amsterdamse maçonnerie belichamen. Het moge echter duidelij"
zijn dat de Amsterdamse vrijmetselarij méér was dan een bonte I/?-.

zameling stedelingen die een paar keer per maand samenkwam i
het logegebouw 'Odeon'. Herhaaldelijk bleek Amsterdam te funge-
ren als snelkookpan voor maçonnieke initiatieven, als de katalysa
in een bezinnings- en moderniseringsproces; kortom, als een stac
waar gewerkt werd.

De Bataafse erfenis
van het nieuwe koninkrijk

Over de gemoedsgesteldheid van het Amsterdam van de eerste
decennia van de 19' eeuw wordt doorgaans niet al te positief beri
door historici. Na de machtsovername door Oranje, die in 1813een
einde maakte aan de Franse tijd en de restauratie inluidde, lag
Amsterdam er uitgeput en desolaat bij. Van een opleving van het
politieke of culturele leven was na de omwenteling nauwelijks spra~-
"het leven lag woest en ledig in en om de menschen", aldus de
vroeg-20' eeuwse stadshistoricus Brugmans.'
Elk aanvankelijk optimisme ten spijt bleek de door de invoering Vè-

het Continentale Stelsel tot stilstand gekomen economie niet
gemakkelijk te reanimeren. Het beroemde Openhavenfront, dat~=
stad zijn karakteristieke aangezicht gaf. werd in toenemende ma
onbruikbaar door aanspoelend IJ-slib en ook de verbindingen met
het achterland waren ondermaats. Er bleek heel wat voor nodig te
zijn om de op de handel gebaseerde gloriedagen van weleer te doen
herleven en de lokale elites vertoonden weinig handelingsbereid-
heid in deze kwestie. Van bevolkingsgroei was jarenlang nauwelijks
sprake'. waardoor elke noodzaak van stadsuitbreiding ontbrak.
Er werd nauwelijks gebouwd of gerenoveerd en de halvemaanvor-
mige binnenstad bleef stevig ingekaderd door de aloude stadsmuur
en de buitensingel met verdedigingswerken. Van het nieuwe stads-
bestuur hoefde men geen krachtig ingrijpen te verwachten.
Amsterdam had op nationaal niveau geen politieke macht meer en
het stadsbestuur droeg dus slechts de zorg voor het welzijn van de
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eigen burgers. En deze wensten, volgens de heersende burgerlijke
normen, vooral met rust gelaten te worden.
De patriottentijd en Bataafse Republiek hadden de burgerij op de
kaart gezet als een factor waar rekening mee gehouden diende te
worden en dit zou zich niet gemakkelijk meer laten terugdraaien,
ook niet door een kersverse Oranjekoning. In 1813 kreeg Willem I de
heerschappij over een verlicht-protestantse natie, waarin alle natio-
nale deugden gegroepeerd waren rond het begrip 'burgerlijkheid'.
Voor een absolute monarch was in het 'Vereenigd Koninkrijk' geen
plaats en dus werd Willem I aan zijn onderdanen doelbewust ge-
presenteerd als een 'landsvader' , een burgervriend, die door zijn
persoonlijke uitstraling en liberale welvaartspolitiek bij uitstek in
staat was om de eenwording van de nog uiterst heterogene nieuwe
natie te bewerkstelligen. Amsterdam en Brussel vervulden voorlopig
samen de gedeelde functie van hoofdstad van een 'Vereenigd
Koninkrijk' dat ook de Zuidelijke Nederlanden omvatte.

Ondanks de weinig voorspoedige tijden bleef Amsterdam altijd
Amsterdam: in veel opzichten was zij nog steeds de eerste stad van

ederland. Tegenover de provincie straalde Amsterdam nog immer
een superioriteitsgevoel uit, dat geheel voorbij leek te gaan aan de
ontnuchterende realiteit van haar bepaald niet meer zo rooskleurige

ositie. De Amsterdamse maçons waren evenmin ontbloot van een
osis hoofdstedelijke arrogantie jegens het maçonnieke 'achterland'.

Het Haagse Hoofdbestuur moest zich de luimen van de recalcitran-
~, maar invloedrijke Amsterdamse loges hoogstwaarschijnlijk meer

an eens tandenknarsend laten welgevallen. Conflicten tussen de
-elatief progressieve Amsterdamse loges en het conservatievere

aagse Hoofdbestuur waren geen zeldzaamheid. Maar ook onder-
g bleken de Amsterdamse loges vaak niet in staat de broederlijke

,armanie te handhaven. Het steeds fanatiek behartigen van het
'gen logebelang was debet aan een soms ronduit onbroederlijke

:>ejegening van de 'andere' loges die in Amsterdam werkzaam
aren.

açonniek Reveil en optimisme
rond het breukpunt 1800

et wegvallen van het centrale gezag van de Grootloge, die onder
- loed van de Bataafse perikelen tussen 1793 en 1797 niet bijeenkwam,
-ad in Amsterdam voor het eerst tot een consequente toenadering

,.''''~, ~

~
,""
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tussen de loges geleid. Gezamenlijk boog men zich over de vraag
of het niet tijd werd voor een nieuw maçonniek wetboek, dat m
overeen zou stemmen met de egalitaire Bataafse tijdgeest en ni
we eendracht in de verdeelde vrijmetselarij zou kunnen scheppen_
Terwijl de Nationale Vergadering in Den Haag ploeterde op een
nieuwe grondwet voor de Republiek, gaf een voorstel van de
Amsterdamse loges bij monde van Willem Holtrop in de Grootlog
van 1797 aanleiding tot de ontwikkeling van een dergelijk project 1,;.

maçonniek niveau, het latere - op republikeins-democratische Ie
geschoeide - wetboek De Mist. In 1801 werd de nieuwe samenwer-
king tussen de Amsterdamse loges geformaliseerd door de oprich-
ting van een 'College van Gecommitteerden' dat voortaan de gem
schappelijke belangen van de Amsterdamse broeders zou beharti-
gen.' Het maçonniek reveil, dat uitging van deze nieuwe maçonn:-
ke eensgezindheid, verspreidde zich vanuit Amsterdam over de n
van Nederland. Ondanks de na de patriottentijd en Bataafse omw
teling sterk teruggelopen ledentallen schemerde
er een nieuwe handelingsbereidheid en een voorzichtig optimism
door in de Amsterdamse vrijmetselarij. Omstreeks 1805 evenaard--
de ledenbestanden reeds hun prerevolutionaire peil.

Onder invloed van het Bataafse enthousiasme betoonden de
Amsterdamse loges zich een voorstander van het idee, dat de vrij-
metselarij een nieuwe richting in diende te slaan om haar voortbe-
staan in de nieuwe eeuw te waarborgen. De in toenemende mate
burgerlijke tijden vroegen om een maatschappelijk betrokken. n--
buiten gerichte vrijmetselarij, zo redeneerde een meerderheid va
de broeders. De aanstaande Franse overheersing zou in zekere zin
als een domper op de vreugde fungeren: de zojuist bereikte eenh--
werd zwaar op de proef gesteld door de dreigende inlijving bij he
Franse Grootoosten. Ook werd men - met name in Amsterdam -
geconfronteerd met een groot aantal nieuwe, Franse loges waarrn.=
men eigenlijk niet wenste te verkeren.

De troonsaanvaarding van Willem I in 1813 schiep de gelegenheid
voor de Orde om daadwerkelijk een rol te gaan spelen in de nation;o '"
eenwording van Nederland. Het was - wederom - een Amsterda
vrijmetselaar, mr Anton Reinhardt Falck (1777-1843). die de vrijme--
larij naar voren wist te schuiven als potentieel unificerend instrum
Falck, een verlichte denker. die in 1801 ingewijd was in de loge
'La Bien Aimée', had carrière gemaakt als ambtenaar tijdens het
Franse bewind en was in 1813 door Willem I tot Algemeen Secreta'
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oemd. In de kritieke eerste jaren van het koninkrijk fungeerde hij
w.' politieke gids en image builder van Willem I. Ook was hij het

'n achter het plan om de jonge prins Frederik, de tweede zoon
=':1 Willem I, aan het hoofd van de Orde te plaatsen en zo de noor-

.-I~jke en zuidelijke loges te verenigen onder het grootmeester-
5Clap van een Oranjetelg. Met de benoeming van prins Frederik tot
-motmeester (1816) verschafte hij de koning niet alleen een effec-
-r -iddel om de lokale elites onder zijn controle te brengen, maar

e hij ook het bestaansrecht veilig van de vrijmetselarij, die op
oment overal in Europa wegens haar vermeende betrokken-

bij de laat-18'-eeuwse revoluties onder vuur genomen werd
• ijverige jezuïeten en andere reactionairen. De veilige positie,

~ ~e Nederlandse vrijmetselarij voortaan in zou nemen onder de
els van het Huis van Oranje, had overigens niet alleen positieve Mr Anton Reinhardt Fa/ck

Igen. Zo werd de vrijzinni-
':~ ~fdewet van 1798 - als een

'sign of the times' - tege-
et de aanvaarding van het

eesterschap door prins
• =::.ffik vervangen door een

plaar dat beter paste bij
-euwe positie van de vrij-

arij onder de Oranje-
_--"~ratie.5 De oorspronkelijk

de actieve maatschappe-
;;:;01 kon de vrijmetselarij
:_- het koninklijk protecto-

~~uwelijks verwezenlijken .
• '. ~-de dreigde te verworden

_En dode vorm, een speeltje
~n verveelde burgerij.

iettemin bleven vooral
Ifdstedelijke loges gedu-

-'= de eerste decennia van
• eeuw een geliefd podium

dichte denkers in de
traditie van Spinoza en
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johannes Kinker

Johannes Kinker als Amsterdams hervo"""""~'

De vrij elitaire Amsterdamse loge 'La Charité' was vanaf 1806
favoriete medium van een groep hervormers, die de vrijme
bij uitstek geschikt achtte om de eigen verlichte denkbeeld
wereldkundig te maken. De spil van dit neokantiaanse gez
was de dichter en filosoof Johannes Kinker (1764-1845), die
vele andere genootschappen een vooraanstaande rol gesp
Volgens zijn biograaf André Hanou was het vooral de impliá--
belofte van een 'verlicht wereldburgerschap', die Kinker tot 1,;0

maatschap van de vrijmetselarij verleidde. Kinker en zijn mec.es::&::...
ders Paulus van Hemert, Willem Holtrop en Johannes Konijne...
trachtten de wijsbegeerte terug te brengen in de vrijmetsela -
en behoorden daarmee tot wat Hanou de 'filosofische stro~;""'-
binnen de vrijmetselarij noemt. In tegenstelling tot vertege,
digers van de beweging die het rituaal binnen de vrijmetsnJ-

traal stelde en veel waarde hechtte aan de christelijke oorspil.q;;·~
de vrijmetselarij, zagen de leden van de 'groep Kinker' de \.....-~
larij meer als 'middel' - tot het bereiken van religieuze tolerc.
volksopvoeding en wereldburgerschap - dan als doel op zj

Daarmee werd een belangrijke, al langer bestaande interne
ling binnen de Nederlandse Orde aan het licht gebracht. TI
rechtervleugel, die traditioneel sterk vertegenwoordigd was_
de Hoge Graden, de vrijmetselarij een nieuwe eeuw binnen
leiden door de ritus nieuw leven in te blazen, meende de li~~
gel - bij monde van Kinker cum suis - dat de vrijmetselarij -
bezig diende te gaan houden met maatschappelijke vraa
Deze interne tweestrijd over de wezenlijke aard en het uit~
doel van de vrijmetselarij zou gedurende de hele 19' eeuwV\:k'( _
blijven en uiteindelijk na de dood van prins Frederik tot een -
barsting komen.

Binnen 'La Charité' ontpopte Kinker zich al vlak na zijn inwij
tot een fervent voorvechter van de gelijke behandeling van jo-
De vermeende christelijke grondslagen van de vrijmetselarii-
grond waarvan men joden in verschillende loges buiten de
hield - werden door hem in twijfel getrokken. Doordat de
bezwaren tegen de toelating van joden afkomstig leken te -
uit de Hoge Graden, raakte Kinker er van doordrongen dat
bannen van binnen de vrijmetselarij bestaande misstanden r
diende te beginnen. In zijn strijd tegen de 'rode vrijmetsela,~
hij hulp vanuit onverwachte hoek: namelijk van prins Fred
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De Grootmeester, die als het ware het bindende element binnen de
vrijmetselarij belichaamde, was eveneens van mening dat de vrij-
metselarij uit principe voor iedereen toegankelijk behoorde te zijn:
voor protestant, katholiek of jood. Gezamenlijk startten Kinker en
Frederik een campagne om de met aristocratische uitwassen geas-
socieerde Hoge Graden om te vormen tot een respectabel systeem
dat geacht werd beter bij de 'volksaard' te passen. Dat juist op het
moment dat het nieuwe concept (de zogenaamde 'Afdelingen van
de Meestersgraad') gelanceerd werd (1818), er een 'historisch' docu-
ment - bekend als het Charter van Keulen - opdook dat leek te beves-
tigen dat de drie symbolieke graden inderdaad de oervorm van de
vrijmetselarij waren, kan nauwelijks toeval geacht worden. Hoewel
de vraag of het hier ging om een authentiek 16'-eeuws document of
een contemporaine vervalsing de gemoederen decennia lang
beroerde, wist prins Frederik in ieder geval in 1822 al dat het hier
geen origineel stuk betrof. Hoogstwaarschijnlijk was de vervalsing
afkomstig uit de Amsterdamse kringen rond Kinker, die er alle baat
bij hadden om 'aan te tonen' dat de Hoge Graden in tegenstelling
tot de symbolieke graden niet beschikten over een historische basis.
Alle moeite ten spijt zijn de als alternatief voor de Hoge Graden
gepropageerde 'Afdelingen van de Meestersgraad' nooit echt aan-
geslagen/

Een ander initiatief, dat uitging van 'La Charité'-lid en Kinker-vertrou-
weling Johan Rudolf Deiman, was de oprichting van het 'Instituut
voor Blinden' en dat eveneens binnen het plaatje paste van een meer
maatschappelijk geëngageerde vrijmetselarij, waarin minder nadruk
zou liggen op ritueel en gezelligheid, maar waar er meer aandacht
was voor de 'ethische waarden die achter de symbolen schuil gingen'.
Om verklaarbare, symbolische redenen sprak het idee van onderwijs
aan blinden - die immers van nature niet in staat waren het 'Licht'
te zien - de Amsterdamse maçons zeer aan. Onder het motto 'lux in
tenebris' werd in 1806 door een maçonnieke commissie onderzocht
of blindenonderwijs (dat in Parijs reeds in de praktijk gebracht werd
in het 'Institution des Enfants Aveugles') ook in Amsterdam gereali-
seerd kon worden.8 Het geconcipieerde plan voor een 'Instituut voor
Blinden' was echter zó veelomvattend, dat het niet door de Amster-
damse loges alleen gedragen kon worden. De initiatiefnemers zagen
een duidelijke rol weggelegd voor de Grootmeester en het Hoofd-
bestuur, maar in Den Haag werd - zoals wel vaker gebeurde - tot
hun ergernis slechts zeer traag gereageerd op het Amsterdamse
voorstel.9 Uiteindelijk slaagde men er toch in de verschillende denk-
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wijzen van Den Haag en Amsterdam op één lijn te brengen.
Het Hoofdbestuur droeg een deel van de financiële lasten, een ander
deel werd opgebracht door de Amsterdamse logeleden die voor
f 3,- per jaar lid waren van het Instituut en vanuit die functie nieuwe
pupillen konden voordragen. In 1809 legde de eerste lichting leerlin
onder grote publieke belangstelling in 'Felix Meritis' het examen af.

In 1818 kwam er een einde aan het tijdperk-Kinker in 'La Charité':

jaar daarvoor had Kinker het professoraat aan de Luikse universit -
aangeboden gekregen, waardoor hij genoodzaakt was de loge te
verlaten. Zijn 'filosofische stroming' raakte tijdelijk op de achter-
grond. 'La Charité"s Voorzittend Meester, Willem Holtrop, werd
opgevolgd door Cornelis van den Vijver en deze gaf al snel aan dat
hij het wel gehad had met al dat gefilosofeer: "Wij veroorloven ons
de leden uit te nodigen om zich wat minder met bespiegelingen
bezig te houden, maar deze bespiegelingen of beschouwingen lie\'
om te zetten in daden", verzuchtte hij in 1841.'° Zoals nog zal blijke-
was het debat over de meest wenselijke vorm van de vrijmetselarij
in de Amsterdamse praktijk echter nooit erg lang afwezig.

Ijdele plechtigheden
en beuzelachtige vormen

Saaiheid en eentonigheid in de jaren '40
"Wat is de oorzaak van de laauwheid en onverschilligheid welke
tegenwoordig en reeds zedert verscheidene jaren in de werkplaat-
sen heerscht?", zo vroeg een briefschrijver - gezien het handschri
waarschijnlijk Johannes te Winkel, secretaris van de loge 'La Bien

Aimée' - zich in 1840 in een schrijven aan het Hoofdbestuur af.

De bewuste brief, die - op persoonlijke titel - in niet mis te verstalI~
termen kritiek leverde op het uitblijven van een actieve politiek
van het Hoofdbestuur met betrekking tot de door vele maçons
gesignaleerde trend van passiviteit en verslapping, was bedoeld als
antwoord op een eerder schrijven van de Grootofficieren. Ook zij
hadden zich in een gedrukte tekenplank, gericht aan alle Neder-
landse loges, afgevraagd hoe het tij gekeerd kon worden. Te Wink,
repliceerde hierop dat het feit dat het Hoofdbestuur deze vraag aa-
de loges zelf - de kleinste bestuurlijke eenheden van de Orde - voor-
legde, wel symptomatisch geacht mocht worden voor het gebrek
aan werkzaamheid van haar kant: "ontegensprekelijk is het waar dóö:
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wanneer de hersenen van het hoofd werkeloos zijn en blijven, al de
deelen van het ligchaam, ofschoon zij zich ieder werktuigelijk bewe-
gen, langzamerhand in spier en zenuwkracht verminderen, waar-
door dezelven eindelijk geheel krachteloos wordende, den lijder
tot een onnut meubel in de maatschappij maken", aldus Te Winkel.
Met andere woorden: de Grootofficieren konden niet van de afzon-
derlijke loges verwachten dat deze de taak van het Hoofdbestuur-
namelijk het aandragen van voldoende 'bouwstoffen' om daarmee
de Tempel te "verfraayen en volmaken" - zouden overnemen.
Het bestuur werd daarmee in feite aangewezen als de hoofdschuldige
aan de in de vrijmetselarij heersende lethargie. De jaarlijkse bijeen-
komsten van het Grootoosten zouden een lichtend voorbeeld voor
de loges behoren te zijn in plaats van een ongeïnspireerd samenzijn,
waar men plichtmatig enkele huiselijke geschillen afhandelde, alvo-
rens er aangeschoven werd aan een copieus banket. Dat Te Winkel -
en met hem waarschijnlijk vele andere Amsterdamse maçons - er zo
over dacht, lijkt wonderwel te passen in het bestaande beeld van de
betrekkingen tussen Amsterdam en Den Haag. Liever dan de hand in
eigen boezem te steken, wees Amsterdam er op dat wanneer zij het
voor het zeggen had, de dingen er héél anders aan toe zouden gaan.
Zo zou er volgens Te Winkel meer zorggedragen moeten worden
voor de nauwgezetheid van de maçonnieke opleiding van nieuwe
vrijmetselaars, diende men beter zijn best te doen om de maçon-
nieke contacten met het buitenland te cultiveren en zou er minder
nadruk moeten liggen op lege rites en meer op het werkelijke, maat-
schappelijke doel van de vrijmetselarij," namelijk het door de kracht
van 'het ware licht' bestrijden van het obscurantisme en sektarische
'dweperij'. Te Winkel betoonde zich hiermee, zoals zo veel Amster-
dammers, een voorstander van de extern gerichte, 'maatschappelijke'
stroming binnen de vrijmetselarij." Zijn gevoelens ten opzichte van
een minder verlicht, overwegend katholiek volksdeel werden ook
door vele andere maçons gedeeld en zouden te zijner tijd nog een

staartje krijgen.

De klachten van (een deel) van de Amsterdammers zijn duidelijk.
Maar hoe werd er in de Amsterdamse praktijk invulling gegeven
aan het logeleven? Ontegenzeggelijk waren er in Amsterdam heel
wat maatschappelijk geëngageerde figuren binnen de vrijmetselarij
actief. Wellicht fungeerde de loge als ontmoetingsplaats, waar
potentieel vruchtbare vriendschappen beklonken werden en nieuwe
initiatieven het licht zagen, maar van een duidelijk naar buiten tre-
den van de loge op zich was geen sprake.
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Zo was de oprichting van het
zoölogisch genootschap 'Artis
Natura Magistra' (1839) het dui-
delijke resultaat van het verbond
tussen drie Amsterdamse vrij-
metselaren uit de loge 'La Bien
Aimée', Johann Werlemann,
J.J.Wijsmuller en G.F. Wester-
man. Opmerkelijk is dat tijdens
de plechtige openingsceremonie
van Artis onder enkele aanwezi-
gen het idee ontstond voor het
oprichten van een kunstenaars-
sociëteit, die de positieve beeld-
vorming over kunstenaars wilde
bevorderen. Een jaar later open-

de 'Arti et Amicitiae' haar deuren. Hiermee was de eerste stap gezet
naar een opzichzelfstaande kunst, die niet langer door de burgerlij-
ke moraal ondergeschikt werd gemaakt aan het maatschappelijk
belang. De maçonnieke bemoeienis met blinden kreeg een vervolg
met de oprichting van het 'Gesticht voor volwassen Blinden' (1843).
een initiatief van de Voorzittend Meester van 'Concordia Vincit
Animos', dr G.J. Pool.
In dit opvanghuis konden blinden de in het Blindeninstituut geleerde
ambachtsvaardigheden in de praktijk brengen om zo zelf de kost te
verdienen. Met de onderlinge samenwerking tussen de loges leek
het niet al te best gesteld, al werden er wel voor het eerst pogingen
ondernomen om een gezamenlijk logegebouw aan te kopen.
Dit liep vooralsnog op niets uit.

Artis Natura Magistra Amsterdam

Rechter pagina:

De werktuigen van de vrijmetselaar

afgebeeld in stucwerk

Pagina 266:

Gebrandschilderd raam

in het logegebouw in Dordrecht

Pagina 261'

Werktuigen afgebeeld

op een maçonniek glas (lS' eeuw)

Voor het overige kabbelde het maçonnieke leven langzaam voort,
men kwam in het gunstigste geval eens per week bijeen, hield inwij-
dingen (waarbij het geen zeldzaamheid was dat de drie symbolieke
graden ineens verstrekt werden) en zo nu en dan werd er in een toe-
spraak van een Voorzittend Meester of Orateur gefulmineerd tegen
het jezuïtisme of - gepositioneerd aan de andere kant van het religi-
euze spectrum - de 'deïsterij'. die trachtte de heilige fundamenten
van het christendom te ondermijnen. Binnen dergelijke bijeenkom-
sten was de rol die individuele, niet tot het logebestuur behorende
leden konden spelen vrij beperkt, wat het animo uiteindelijk niet te
goede kwam. Over het algemeen genomen leken de logebijeenkom-
sten van een allesoverwegende saaiheid en eentonigheid.
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Het grote onbehagen

Mozes Salomon Polak en de loge 'Post Nubila lux'
Op woensdag 8 maart 1848 werd de rece(Jtieloqe in de leerlinq@-n-

'glciclG van '1.0 1\len 'Ümee' geopend door Voorzittend Meester,
dr Willem Baarslag, die in een sombere welkomstgroet verwees naar
"de duistere toekomst en de treurige tijdsomstandigheden, waarin
de Broeder Vrijmetselaar slechts vertroosting zoeken en vinden kan
in de beoefening der ware wijsbegeerte"." De context van deze mis-
troostige woorden is duidelijk. Kort tevoren was in de Februarirevo-
lutie de Franse burgerkoning Louis Philippe van de troon gestoten,
waarna spoedig opstanden in Wenen en Berlijn uitbraken. Nieuwe,
door de burgerij met angst en beven begroette, begrippen als 'com-
munismus' en 'socialismus' waarden door Europa. Ook in Nederland
bestond een potentiële voedingsbodem voor revolutionair vuur: de Zegel Post Nubila Lux

toestand van de lagere klassen was in de jaren '40 onder invloed van
economische crises, hoge belastingen en stijgende prijzen verder
verslechterd. De als conservatief bekend staande Koning Willem 11
reageerde tot ieders verbazen op het naderende onheil door de libe-
rale staatsman Thorbecke de opdracht te geven een nieuwe, liberale
grondwet voor te bereiden. Een echte revolutie bleef in Nederland
uit, al werd het 'Damoproer' van 24 maart 1848 door tijdgenoten
aanvankelijk wel gezien als de voorbode van een ware opstand.
De schade in Amsterdam beperkte zich voorlopig tot wat gebroken
ruiten en kleine plunderingen. Het zo gevreesde socialisme had in
Nederland nog geen aansluiting weten te vinden bij de aanzwellen-
de klachten van de noodlijdende werkende stand.'3

Geen simpele ziel
Ook op maçonniek vlak leek er iets te broeien in Amsterdam. In het
boven beschreven maçonnieke klimaat van de jaren '40, waarin
onvrede over de gevolgde werkwijzen en onzekerheid over de eigen
relevantie wijdverbreid raakten binnen de loges, verscheen de
Amsterdams-joodse onderwijzer en schrijver Mozes Salomon Polak
(1801-1874)ten tonele. Polak was 'kind' van de loge 'La Charité', waar
hij in 1830 in de eerste en derde graad ingewijd was." Lid van een
loge zou hij niet worden, waarschijnlijk om voor de hand liggende
financiële redenen: in zijn bescheiden hoedanigheid van leraar
behoorde Polak niet bepaald tot de welgestelde fine fleur van de
Amsterdamse burgerij, die elk jaar wel zonder problemen het aan- Linker pagina:

zienlijke lidmaatschapsgeld kon ophoesten. Toch was Polak aller- De maan, die de nacht verlicht.

minst een simpele ziel: door jarenlange zelfstudie was hij onderlegd Detail uit een oud schootsvel.
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in de geschiedenis en filosofie en zelfs in het bezit van een doctors-
graad." Vooral de positivistische vooruitgangsfilosofie van Auguste
Comte, het spiritualisme (én later ook spiritisme) en het deïsme van
de notoire 17'-eeuwse filosoof Spinoza gaven zijn denken vorm. In de
vrijmetselarij hoopte Polak een platform te vinden voor zijn filosofi-
sche en levensbeschouwelijke bespiegelingen, maar in die verwach-
ting werd hij jammerlijk teleurgesteld; sinds de neokantiaanse dagen
van Kinker en de zijnen was de filosofische stroming er enigszins op
de achtergrond geraakt. Bovendien bleek al snel dat de doorgaans
elitaire logebesturen weinig ophadden met een onderwijzer van
eenvoudige komaf, die op ergerlijke toon commentaar leverde op
de gang van zaken in hun loges.

In 1847 had Polak de Orde volgens eigen zeggen "in- en uitwendig, in
hare intensive, op wezenlijke eigenschappen berustende sterkte, en in
hare extensive, in de ontwikkeling en uitoefening van hare grondleer
gelegene zwakte, dus aan hare positive en negative zijde, genoegzaam
leeren kennen".'6 Hij kwam tot de conclusie dat hij iets wezenlijks
aan de bestaande logepraktijk toe te voegen had en bereidde zich
voor op het stichten van een eigen loge naar zijn ideaalbeeld van een
op filosofische, egalitaire en charitatieve grondslagen geschoeide
vrijmetselarij. Idealiter zou zijn loge een school voor verlichte filoso-
fie zijn, waar vrijmetselaren uit alle lagen van de bevolking bijeen
konden komen om van gedachten te wisselen en samen te studeren.
Voor symboliek en rituelen was een minder prominente plaats inge-
ruimd en de Hoge Graden behoorden er voorgoed tot het verleden.

Felle reacties
Zo op het eerste gezicht week de toonzetting van Polaks ideeën
over de vrijmetselarij niet geheel af van geluiden die ook elders in
Amsterdam te horen waren geweest. Polak was dan wel een deïst,
maar pertinent geen atheïst of materialist en de filosofisch bevlo-
gen, maatschappelijk geëngageerde vrijmetselarij die hij voorstond,
week niet radicaal af van wat Kinker voor hem in 'La Charité' verwoord
had. Toch kreeg Polak bij het bekendmaken van zijn voornemen om
een eigen loge te stichten, te maken met bijzonder felle reacties
van de gevestigde Amsterdamse orde. Hoewel vermoed kan worden
dat prins Frederik, bij wie Polak in de beginfase van zijn plan aan-
klopte om diens steun voor zijn plan te verwerven, in beginsel wel
sympathie had voor een aantal van Polaks doelstellingen, trok de
Grootmeester-Nationaal zijn handen toch al snel van Polak af.
De gehele Amsterdamse publieke opinie trok tegen Polak ten strijde,
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toen deze insolente petit-bourgeois, eenjood nog wel, het waagde
om al vóór zijn constitutieaanvraag door het Grootoosten behan-
deld was, de maçonnieke werkzaamheden te beginnen. Nu lag het
oprichten van een nieuwe loge van oudsher al moeilijk in Amsterdam,
waar de aloude vier loges de teugels stevig in handen hadden.
(In 1815 had men slechts schoorvoetend de entree van de nieuwe,
van oorsprong Franse loge 'Willem Frederik' aanvaard.) Maar het
bruuske, eigenzinnige optreden van Polak maakte de zaken er niet
beter op. Polak had in Amsterdam net op iets te veel tenen getrapt
en daarom was het, ongeacht de persoonlijke opinie van het Hoofd-
bestuur, bij voorbaat een uitgemaakte zaak dat die constitutie er
niet zou komen. Dat wil zeggen, niet zolang Polak de scepter zwaai-
de in de loge die de toepasselijke naam 'Post Nubila Lux' gekregen
had. Toen Polak in 1854 zijn grieven jegens de vrijmetselarij wereld-
kundig maakte middels de uitgave van het werk Wat is vrijmetselarij
en hoe wordt zij in Nederland gehandhaafd?, had hij voorgoed alle
maçonnieke schepen achter zich verbrand. Polak werd geëxcommu-
niceerd.

Broederlijke harmonie
In de eerste jaren van het bestaan van 'Post Nubila Lux' bleven de
gemoederen zeer verhit over het bestaan van een 'onregelmatige'
loge in Amsterdam, die in alle opzichten de maçonnieke werkwijze
volgde en zelfs nieuwe leden begon in te wijden. Visiteurs uit de
reguliere loges bleken doorgaans zeer te spreken over de gang van
zaken in de loge, vandaar dat men zich genoodzaakt achtte om
sancties op te leggen aan leden die 'Post Nubila Lux' een bezoek
gebracht hadden. Nog jarenlang werden nieuw ingewijde broeders
van 'La Bien Aimée' vergast op een donderpreek omtrent "sommige
zoogenaamde Vrijmetselaren welke door verkeerde praktyken de
grondslagen onzer Koninklijke Orde zoeken te ondermynen"."
Dat het streng verboden was om in 'Post Nubila Lux' te visiteren werd
aan het einde van elke bijeenkomst als een mantra herhaald. De epi-
sode Polak kan onder meer dienen ter illustratie van het rechtlijnige
19'-eeuws klassenbewustzijn. Ook binnen de in naam egalitaire vrij-
metselarij werden duidelijke principes van uitsluiting gehanteerd
om ongewenste elementen te weren. De ervaring leerde nu een-
maal dat de broederlijke harmonie gemakkelijker te handhaven was,
wanneer er geen al té grote verschillen tussen de broeders van een
loge bestonden. 'Post Nubila Lux' demonstreerde dat ook broeders
van lagere afkomst een aanwinst voor de loge konden zijn, maar dat
was voor de andere loges nog maar moeilijk te accepteren.
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Multatuli

Een Voorzittend Meester die in bijna alles het tegenovergestelde
leek van Polak, was de beroemde Amsterdamse literator Jacob van
Lennep, aan wie de volgende paragraaf gewijd is.

De Dageraad, Amsterdam 1856
Dat de loge 'Post Nubila Lux' in 1856 aan de wieg stond van de vrij-
denkersvereniging De Dageraad, heeft zeker bijgedragen tot de defi-
nitieve breuk tussen Polak en de Orde. Hoewel de vier oprichters van
de vereniging De Dageraad én van het gelijknamige tijdschrift alle-
maal lid waren van 'Post Nubila Lux' en dezelfde spinozistische uit-
gangspunten als Polak leken te koesteren, ontwikkelden zij zich lang-
zamerhand in een materialistische en atheïstische richting. In begin-
sel werd het maçonnieke principe van tolerantie en "het zoeken naar
de eigen godsdienstige waarheid" in De Dageraad gehuldigd, maar
op den duur raakten de deïsten er toch in de minderheid en kwam
men tot de conclusie dat men het begrip 'Cod' niet langer nodig
had. ,8 Ook het geloof in de onsterfelijkheid van de ziel, de hoeksteen
van het christendom, werd in de loop van de jaren '60 afgeschaft.
Zo ontpopte De Dageraad zich tot een radicaal instrument dat door
rechtschapen christenburgers gevreesd werd. Hoewel Polak zich als
jood aan de verwerping van het christendom waarschijnlijk weinig
gelegen heeft laten liggen, haastte hij zich toch om tegenover het
Hoofdbestuur van de vrijmetselarij te verklaren dat hij "op zijn woord
van eer" niets met De Dageraad te maken had.,g Inderdaad had Polak
zich grotendeels afzijdig gehouden van de stichting van de vrijden-
kersvereniging en zag hij de radicalisering van De Dageraad én van
zijn eigen loge met lede ogen aan. Anderzijds ergerde een groot deel
van de leden van 'Post Nubila Lux' zich aan de onophoudelijke ver-
zoeningspogingen die Polak richting de Orde ondernam. In 1863 leid-
de een en ander ertoe dat Polak zich voorgoed van 'Post Nubila Lux'
distantieerde. Onder leiding van de nieuwe voorzitter, F.C.H.Cünst,
werd de 'Opperbouwmeester van het Heelal' uit de logestatuten
geschrapt en werden er geen aanstalten meer gemaakt om een con-
stitutie te verkrijgen.

De Dageraad was ondertussen erg gecharmeerd geraakt van het
werk van Eduard Douwes Dekker, dat deels door Cünst en Dageraad-
voorman D'Ablaing van Ciessenburg werd uitgegeven. Optredens van
Multatuli trokken zonder uitzondering volle zalen en de schrijver zelf
was ook tevreden over zijn publiek: "Deze mensen veracht ik niet,
weetje", schreef hij aan zijn geliefde Mimi en in het geval van Multa-
tuli zei dit heel wat. Rond de tijd van Multatuli's bemoeienis met
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De Dageraad had hij zich al afgekeerd van de vrijmetselarij, waarin
hij in 1853 opgenomen was. "Een verrotte boel", noemde hij de Orde
in 1861 vanwege het uitblijven van een politieke stellingname van
maçonnieke zijde. '0 Toch had Multatuli bij het publiceren van de Max
Have/aar veel (financiële) steun van vrijmetselaren en met name van
de - ook door Multatuli - hoog gewaardeerde schrijver Jacob van
Lennep ontvangen. Deze maçonnieke bemoeienis met Multatuli's
meesterwerk had echter zo zijn prijs: de 'scherpe randjes' van het
oorspronkelijke manuscript verdwenen onder de gum van de verlicht-
conservatieve Van Lennep, die uit 'vaderlandsliefde' meende te moe-
ten voorkomen dat Indië én Nederland door de publicatie van de con-
troversiële Have/aar in vuur en vlam gezet zouden worden. Ook de
Orde zelf wenste omstreeks 1860 niet geassocieerd te worden met
een potentieel staatsgevaarlijk geschrift.

Den uitmuntenden geest
die Amsterdam bezielt

jacob van Lennep en de nieuwe politieke cultuur
"Alle standen toonen een even sterke gehechtheid aan orde en wet,
en zelfs de schamele ingezetenen niet het minst. Er bestaat hier
geen zweem van republicanisme en alles slaat de handen in een om
de orde te bewaren", zo schreef Jacob van Lennep (1802-1868) eind
maart 1848 aan de Leidse professor Van Assen, met wie hij gewoon
was over politieke zaken te corresponderen. Gelukkig had het recente
Damoproer ook onder de lagere klassen nauwelijks aanhang gehad
en bestond er dus geen reden voor paniek, aldus Van Lennep." Van Lennep

Impliciet gaf hij hiermee ook aan dat het in alle haast voorbereide
grondwetsantwerp van Thorbecke naar zijn mening niet de sympa-
thie van het merendeel van de Amsterdamse bevolking wegdroeg:
alleen de liberale Amstelsociëteit - waar Van ,Lennep weinig mee
ophad - verheugde zich naar zijn idee buitengewoon op de nieuwe
grondwet. Voorlopig trokken deze liberalen echter wel aan het lang-
ste eind: in 1848 was de geboorte van een nieuwe politieke cultuur
een feit.
Het jaar 1848 heeft in de Nederlandse geschiedenisboeken een bijna
mythische klank gekregen dankzij de door Thorbecke's vooruitstre-
vende grondwet veroorzaakte verschuivingen in de politieke cultuur.
In Amsterdam had met name de nieuwe 'Gemeentewet' (1851) grote
consequenties voor het dagelijks bestuur. Het eeuwenoude onder-
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scheid tussen stad en platteland werd opgeheven: voortaan waren
er slechts 'gemeenten', waarvan het bestuur direct gekozen werd
door diegenen die volgens de census stemgerechtigd waren - overi-
gens nog steeds een zeer select groepje. In de voetsporen van deze
bestuurlijke vernieuwing ontstonden er verschillende kiesverenigin-
gen, die de burger terzijde konden staan in het uitbrengen van zijn
stem. Overigens stemde men vooral op een kandidaat als persoon,
niet op een door hem vertegenwoordigd program. De partijpolitiek
moest in 1848 nog worden uitgevonden. Veel enthousiasme maakte
het stemrecht bij de meeste kiesgerechtigden niet los; vóór 1870
maakte doorgaans maar een kwart van de kiezers gebruik van de
eigen politieke rechten."

Weinig daadkracht
Ook in andere opzichten viel er onder de Amsterdamse burgerij
maar weinig ondernemingslust te bespeuren. Hoewel de stadshisto-
ricus Brugmans rond 1930 nog betoogde dat "het (... ) de roem [is]
van Amsterdams burgerij dat zij geheel buiten de overheid om zulke
belangrijke stichtingen heeft kunnen tot stand brengen,"'3 behoeft
dit beeld inmiddels toch enige nuancering. Inderdaad heeft de ste-
delijke overheid tijdens de hoogtijjaren van het liberalistische lais-
sez-fairegedachtegoed nauwelijks willen of kunnen ingrijpen in het
stedelijk milieu, maar in zijn totaliteit ontplooide 'de' burgerij ook
niet buitengewoon veel daadkracht op het gebied van stedelijke
ontwikkeling. Zoals later nog zal blijken, waren de projecten die
wél van de grond kwamen voornamelijk de verdienste van sociale
nieuwkomers. De gevestigde elites vertoonden omstreeks 1850
maar zeer weinig bereidheid tot handelen. Als havenstad leek Am-
sterdam voorgoed uitgerangeerd en de heersende sfeer was er een
van saaiheid en somberheid.

De familie Van Lennep was bijzonder nauw verbonden met de oude
18' eeuwse Amsterdamse burgerij, alhoewel ze in het verleden
bepaald geen overvloed aan regenten geleverd had en ook niet bui-
tengewoon gefortuneerd of machtig was. Desondanks namen de
Van Lenneps een prominente plaats in het intellectuele en culturele
leven van de 19' eeuw in. Het waren genootschapsmensen bij uit-
stek. Zo ook de 'bekende Amsterdammer', schrijver, dichter én rijks-
advocaat mr Jacob van Lennep, die contacten onderhield met een
breed segment van de bevolking en dankzij zijn humor, eruditie en
uitstraling een graag geziene gast was in de Amsterdamse genoot-
schappen. Er lijkt geen jubileum of feest voorbijgegaan te zijn dat
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niet opgeluisterd werd door de aanwezigheid, de toespraken of de
gelegenheidspoëzie van Van Lennep. De vrijmetselarij had een bij-
zondere plaats in Van Lenneps sociale leven: van 1847 tot aan zijn
dood was hij Voorzittend Meester van de loge 'Willem Frederik'.
Hoewel 'Willem Frederik' in Amsterdam bekend stond als de 'aristo-
cratische loge' was het lidmaatschap van een man van het formaat
van Van Lennep toch eerder uitzondering dan regel. De Amsterdamse
loges werden voornamelijk bevolkt door de (hogere) middenklassen,
de groep die na de politieke omwenteling van 1848 grofweg geken-
schetst zou kunnen worden als de liberale burgerij. Van Lennep zelf
was - overeenkomstig zijn social standing - zeker geen liberaal. In
zijn Leidse studententijd was hij in aanraking gekomen met Reveil-
voormannen als Bilderdijk en Da Costa, voor wie hij een levenslang
respect koesterde. Naarmate hij ouder werd, zou zijn hartstochtelijk
dwepen met het orthodoxe protestantisme - tot grote opluchting
van zijn familie - echter wel betijen. Zijn aanvankelijke flirt met de
orthodoxie stond een maçonnieke carrière in ieder geval niet in de
weg: godsdienst en vrijmetselarij moesten volgens Van Lennep
streng van elkaar worden gescheiden.'4 Binnen de Orde was Van
Lennep, als lid van het Hoofdbestuur van de symbolieke én de Hoge
Graden, een invloedrijk figuur. Hoewel hij meende dat de broederlij-
ke eensgezindheid voor alles behoorde te gaan, liet hij niet na om
stelling te nemen in het maçonnieke debat over wat de vrijmetselarij
idealiter behoorde te zijn. Hij betoonde zich een fervent aanhanger
van de behoudingsgezinde, op het rituaal gefocuste stroming die zo
veel mogelijk wilde vasthouden aan de oude maçonnieke gebruiken
en elke vorm van nieuwlichterij afwees. Ook nam hij het meer dan
eens op voor zijn geliefde Hoge Graden. In 1866 trakteerde hij een
broeder die de Hoge Graden aangevallen had, in het Maçonniek
Weekblad op een strenge reprimande: "Dankjewel voor den Prins,
voor A.R. Falck, Kinker enz. enz. en voor den ondergeteekende.
't Gaat met de Vrijmetselarij als met den Godsdienst; ieder heeft
er eene op zijn eigen hand en acht die alleen de ware. Dat heet nu
broederlijke verdraagzaamheid, dat men andersdenkenden wel niet
verbrandt of ophangt, maar voor stoffels uitscheldt."'s

Broederschap en tolerantie
Van Lenneps conservatisme liet wel ruimte voor vrijheid en verdraag-
zaamheid, zo blijkt ook uit zijn optreden met betrekking tot andere
levensbeschouwingen. Van de collectieve protestantse paniek die
uitbrak na de aankondiging van het herstel van de bisschoppelijke
hiërarchie in april 1853, leek hij niet erg onder de indruk.'6
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Terwijl een aanzienlijk deel van de vrijmetselaren meende dat de
Orde, als toonbeeld van Verlichting, bij uitstek geschikt was om de
opmars van het verderfelijke obscurantisme een halt toe te roepen
en daarin een manier zag om eindelijk een maatschappelijke functie
te gaan vervullen, meende Jacob van Lennep dat een dergelijk op-
treden de vrijmetselarij niet paste. De roeping van de vrijmetselarij
bestond volgens de behoudende stroming, waartoe hij behoorde,
niet uit het innemen van maatschappelijke stellingen. maar in het
uitdragen van het concept van broederschap en tolerantie, óók ten
opzichte van de katholieke medemens.

Een era van particulier initiatief: Samuel
Sarphati en Abraham (arel Wertheim

Op 8 januari 1854 werden er in 'La Bien Aimée' meerdere 'duisterlin-
gen' tot leerling-vrijmetselaar ingewijd. Onder hen was de 21-jarige.
joodse Abraham Carel Wertheim, die op dat moment druk doende
was het bankiersvak te leren in zijn ooms effectenkantoor Wertheim
& Gompertz. Verschillende familieleden van Abraham Carel waren
reeds vrijmetselaar en wellicht vond men het verstandig de jongen
aan het begin van zijn carrière met een breed scala van Amsterdamse
burgers in contact te brengen. Rond het midden van de eeuw was
het logelidmaatschap immers nog een van de weinige voor joden
openstaande manieren om opgenomen te worden in de Amsterdamse
sociabiliteit.
Als enige van de zes kandidaten werd Abraham Carel 'in forma' inge-
wijd, nadat zijn denkbeelden over de orde der vrijmetselaren en zijn
gevoelens omtrent God en godsdienst op "eene uitvoerige en inte-
ressante wijze" onderzocht waren door Voorzittend Meester Willem
Baarslag."

Plichten
Tijdens elke inwijding was het zaak om zowel de zedenkundige prin-
cipes van de kandidaat onder de loep te nemen als om te wijzen op
de plichten verbonden aan het vrijmetselaarschap. Bij Wertheim zat
het met beide wel goed, zo zou al snel blijken. Samen met zijn gees-
telijk vader Samuel Sarphati werd A.C. Wertheim de grote architect
van een era van particulier initiatief, waarin de infrastructuur van
het moderne Amsterdam voorzichtig gestalte kreeg.
De vroege jaren '60 van de 19' eeuw tonen een beeld van een in
crisis verkerend Amsterdam. De oude gemoedelijkheid had aan
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de vooravond van de industrialisatie plaatsgemaakt voor duidelijk
zichtbare misère. De stad raakte overspoeld met nieuwe, groten-
deels in behoeftige toestand verkerende inwoners waarop de
stedelijke voorzieningen niet berekend waren. Degelijke woon-
ruimte was schaars, de straten verkeerden in een toestand van
verregaand verval en de grachten stroomden over van huisvuil en
fecaliën, waardoor cholera en andere besmettelijke ziekten met
de regelmaat van de klok dreigden uit te breken. Voor het eerst in
lange tijd diende er nagedacht te worden over planmatige stads-
uitbreiding. Er moesten nieuwe wijken buiten de singelgracht
verrijzen, terwijl het stadshart, de Dam, tegelijkertijd bereikbaar
moest blijven voor het snel toenemende verkeer. Daartoe was het
noodzakelijk ruimte te scheppen in het labyrint van smalle straatjes;
bestaande straten dienden te worden verbreed en grachten moes-
ten worden gedempt. Het van hogerhand bewust ingrijpen in de
stedelijke structuur verkeerde in Amsterdam echter nog lang in een
taboesfeer. Bovendien waren de benodigde financiële middelen in
de heersende economische malaise van overheidswege ook niet in
voldoende mate aanwezig. Terwijl andere Europese hoofdsteden
van bovenaf zorgvuldig herschapen werden tot metropolen, bleef
Amsterdam een veredelde provinciestad. De enige uitweg uit de
bestaande impasse bleek de aanhoudende druk van particulier
initiatief." Samuel Sarphati

Frederiksplein
Een belangrijke eerste stap werd gezet, toen de sociaal bewogen
joodse arts Samuel Sarphati zijn ambitieuze plannen voor de oprich-
ting van een groot tentoonstellingsgebouw - naar voorbeeld van het
Londense Crystal Palace - bij de gemeenteraad indiende.
Voorwaarde voor het tot stand komen van het Paleis voor Volksvlijt,
zoals hij zijn schepping noemde, zou echter zijn dat een groot ter-
rein nabij de Utrechtse Poort door de stedelijke en rijksoverheid
werd vrijgemaakt: het Paleis zou op die manier geïntegreerd kunnen
worden in een geheel nieuw te bouwen villawijk. Wanneer de rom-
melige Plantagebuurt plaatsgemaakt zou hebben voor aantrekkelij-
ke nieuwbouw zou dit, in de woorden van Sarphati, "een geheel
vormen dat vele hoofdsteden ons zullen benijden".,g Dat het plein
waarop de indrukwekkende kolos van glas en staal tussen 1858 en
1864 verrees de naam Frederiksplein kreeg, was geen toeval: prins
Frederik was als erevoorzitter aan de 'Vereeniging voor Volksvlijt'
verbonden en het plan om door middel van tentoonstellingen een
herwaardering van het Nederlandse ambachtsproduct te bewerk-
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stelligen - zoals de Volksvlijt beoogde - lijkt zijn warme sympathie
gehad te hebben. Frederiks preoccupatie met de verheffing van de
werkende stand was enige decennia eerder immers ook al gebleken
door zijn bemoeienissen met de 'Maatschappij van Weldadigheid'.
Net zoals bij de oprichting van deze maatschappij in 1818 het geval
was geweest, lijkt Frederik ook in het geval van de Volksvlijt zijn
(Amsterdamse) maçonnieke contacten te hebben aangewend om
de onderneming tot een succes te maken. "Tal van leidende figuren
in de organisatie van het Paleis voor Volksvlijt waren vrijmetselaar",
aldus Emile Wennekes, auteur van een studie over het Paleis.30

Veelzeggend is tevens dat prins Frederik in 1866 het Paleis als locatie
voor de viering van zijn 50-jarig jubileum koos. De grote zaal bood
voor deze gelegenheid plaats aan 1200 broeders en Jacob van
Lennep hield er zijn laatste grote toespraak als Groot Redenaar.

Abraham Carel Wertheim
Het Paleis voor Volksvlijt was slechts een van de talrijke scheppin-
gen, die Sarphati's reputatie als 'visionair' en weldoener in relatief
korte tijd vestigden. Sarphati bewees de Amsterdamse burgerij dat
particulier initiatief het medicijn kon zijn dat de verkrottende stad en
haar noodlijdende bevolking nodig hadden, maar ijverde tegelijker-
tijd voor een actievere rol van de overheid in de armoedebestrijding.
In zijn visie was armoede fnuikend voor de economische ontwikke-
ling en aangezien economische opbloei juist datgene was waar Neder-
land dringend behoefte aan had, was de bestrijding van belemme-
rende factoren een zaak van nationaal belang. Na zijn vroegtijdig
overlijden in 1866 werd de fakkel van sociaal ondememerschaµ met
verve overgenomen door zijn geestverwant Abraham Carel Wertheim
\'\~:,L-'\~~l\,Q,.\~ l.\c.\\ 'S\.~~\<..möö\<..\.e'JClm Ge 'Jer'oe'ter\ng \Jan net 'ot
van de armen en de uitbreiding van sociale en economische voorzie-
ningen. In tegenstelling tot Sarphati was Wertheim vrijmetselaar.
Hoewel Wertheims necrologie in het Maçonniek Weekblad vermeld-
de dat hij slechts zelden de logebijeenkomsten bijwoonde,3' lijkt dit
zeker niet op te gaan voor de eerste jaren van Wertheims lidmaat-
schap, toen hij zich juist een redelijk trouw 'opkomende' broeder
betoonde. AI in 1855 werd Wertheim benoemd tot Adjunct-Redenaar
en op 9 februari 1856 hield hi\ zi\n 'eerstel\nq' ,een alom qeµ(ue.n
bouwstuk over wezen en doel der vrijmetselarij.3' Zijn sociale bevlo-
genheid klonk ongetwijfeld ook door in latere redevoeringen, die
onder andere handelden over de onvermijdelijke en noodzakelijke
vooruitgang van de mens op staatkundig en godsdienstig gebied
(1856), de schadelijke werking van vooroordelen (1857), het nut van



EEN ONNUT MEUBEL IN DE MAATSCHAPPIJ

de vrijmetselarij als filantropische instelling (1859) en de oorlog als
maatschappelijk kwaad (1869). De door de maçonnerie gepropa-
geerde idealen van verdraagzaamheid, verbroedering en persoon-
lijkheidsvorming sloten duidelijk aan bij Wertheims eigen opvattin-
gen. Toch was de invloed die Wertheim op de loge uitoefende waar-
schijnlijk groter dan andersom het geval was. Voor Wertheim was de
vrijmetselarij een prettige bijkomstigheid en niet zozeer een factor
die zijn leven richting gaf. Omgekeerd lijkt de vrijmetselarij zelf bij-
zonder veel baat gehad te hebben bij het lidmaatschap van diep res-
pect afdwingende burgers als Wertheim, die na zijn overlijden in 'La

Bien Aimée' zelfs bestempeld werd tot "hooge priester der vrijmetse-
larij, die de beginselen onzer Koninklijke Kunst overal wist hoog te
houden en toe te passen" .33

Als geen ander waren Wertheim en andere voormannen van het par-
ticulier initiatief in staat om invulling te geven aan het maçonnieke
streven naar maatschappelijke betrokkenheid. Zij konden de loges
de weg wijzen bij het ontwikkelen van ter zake doende projecten en
beschikten bovendien over goed van pas komende persoonlijke net-
werken. Toonaangevende projecten als de 'Prins Alexanderstichting'
(1880) en de 'Vereniging Kindervoeding' (1886) waren het resultaat
van de samenwerking tussen Wertheim en andere vooruitstrevende
broeders. Deze stichtingen hadden nu eens niet de ondersteuning
van behoeftige maçons tot doel, maar richtten zich volledig op de
profane wereld en konden in zekere zin ook opgevat worden als een
verzoenend gebaar van de vrijmetselarij naar de steeds argwanen-
der tegenover de Orde staande buitenwereld. Uiteraard was het bie-
den van opvang en voeding aan arme (blinde) kinderen bij uitstek
geschikt als maçonniek charmeoffensief.

Politieke hot topics
De activiteiten die Wertheim op maçonniek gebied ontplooide, val-
len echter in het niet bij zijn talrijke profane bezigheden. Niet voor
niets viel hem de twijfelachtige eer te beurt om te mogen figureren
in de - bepaald antisemitische - schandaalkronieken van high society-
roddelaarster mevrouw Van Barnekow- Tindal. In 1891 schreef ze:
"Ik geef onmiddellijk een geel bankje aan hem, die mij eene maat-
schappij, eene commissie, een comité, eene vereeniging, een club
enfin eene onderneming, een zaak noemt, waarbij eenige stervelin-
gen ex-officio bij elkander zitten te kletsen en waar A.C. Wertheim
niet zijn neus tusschen steekt. Daar dat niet bestaat, niet bestaan
kan, zoo steek ik mijn bankje weder in mijn zak."" En inderdaad, de
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lijst ondernemingen, verenigingen en commissies waarin Wertheim
een bestuurlijke functie uitoefende is aanzienlijk, net zoals de
opsomming van de organisaties die hij hielp oprichten. Bovendien
slaagde Wertheim er ook in om - als voorzitter van de liberale kies-
vereniging Burgerplicht. als lid van de Provinciale Staten én als
senator - in de politiek door te dringen en daar te pleiten voor de
uitbreiding van het kiesrecht, de invoering van de leerplicht en
algemene dienstplicht, het belang van neutraal onderwijs en de
beperking van kinderarbeid: kortom. dé politieke hot topics van
zijn tijd, die ook de logegemoederen bezighielden. Door het grote
maatschappelijke belang dat met deze politieke kwesties gemoeid
was, gingen steeds bredere lagen van de bevolking zich vanaf 1870
interesseren voor politiek.

De jaren '80

Sociabiliteit in veranderende tijden
In de zomer van 1883 werd - mede op initiatief van Wertheim - op het
nog nauwelijks ontgonnen Amsterdamse Museumplein de eerste en
enige Nederlandse wereldtentoonstelling gehouden. Afgaande op
de hoge bezoekersaantallen was de tentoonstelling - die geheel in

het teken stond van het internationaal promoten van de Nederlandse
handel en nijverheid - een succes. Vanuit heel Europa stroomden de
mensen toe om de verschillende landenpaviljoens, de nagebouwde
kampong waar Javaanse 'inboorlingen' werden tentoongesteld(!) en
het dranklokaal in de vorm van een gigantisch biervat te bezichtigen.
AI geruime tijd vóór de opening van de tentoonstelling was in de
Amsterdamse loges het plan geopperd om een verenigingspunt en
een informatiebureau tot stand te brengen voor de buitenlandse
maçons die op de expositie af zouden komen: zo kon de Amsterdamse
vrijmetselarij zich van haar beste kant laten zien en tegelijkertijd
de internationale maçonnieke banden aanhalen. De financiële con-
sequenties van het plan bleken echter onoverkomelijk. Men besloot
het te houden bij enkele extra logebijeenkomsten in het zomersei-
L<:>~"', \N<l.öS\iGCl( de. ''Ireemde broeders' per advertentie in de dagbla-

den uitgenodigd zouden worden."

Tekenen van nieuwe welvaart
Het Amsterdam van de jaren 1880 bood de bezoeker uit den vreem-
de de aanblik van een stad in ontwikkeling. Na jaren van stilstand
en achterstallig onderhoud vielen er nu opmerkelijk veel tekenen
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an activiteit te bespeuren. Vanaf de jaren '70 begon het gemeente-
estuur dan ook op bescheiden schaal weer geld vrij te maken voor

stedelijke ontwikkeling. In 1876 was het Noordzeekanaal gereed
gekomen en tussen 1881en 1889 bouwde Cuypers het Centraal
Station op drie aangeplempte eilanden in Het IJ.Het Openhavenfront
was niet meer, maar door de verbeterde toegankelijkheid van de
aven en de nieuwe verbindingen met het achterland kon Amsterdam
el weer een rol van betekenis gaan spelen in de internationale han-

del. Tekenen van nieuwe welvaart (die voor een belangrijk deel
steunde op de koloniën) werden zichtbaar in de stad, maar tegelij-

ertijd raakte men door de aansluiting bij de wereldeconomie ook
vatbaarder voor conjuncturele verschijnselen. Zo werd een groot
gedeelte van de jaren '80 uiteindelijk toch gekenmerkt door een
,vereldwijd inzettende recessie.

Op cultureel gebied viel er in Amsterdam echter voor het eerst sinds
lange tijd weer wat te beleven: het was de tijd van het 'generatie-
gevoel'; een nieuwe lichting kunstenaars verkondigde het ideaal
van I'art pour I'art en in de cafés en achterzaaltjes werd door een
groeiend aantal jonge enthousiastelingen volop gediscussieerd over
kunst, journalistiek en - boven al - politiek.36 De gevestigde burgerij
werd op haar beurt verblijd met twee groots opgezette musea, een
heus concertgebouwen een nieuwe stadsschouwburg. De eerder
genoemde wereldtentoonstelling droeg in niet geringe mate bij aan
het ontstaan van een ander soort sociabiliteit: in anticipatie op de
toestroom van 'toeristen' openden nieuwe en vooral 'respectabele'
cafés, hotels en restaurants hun deuren. De opkomende horeca
voorzag ook in een behoefte van de plaatselijke bourgeoisie: voor
een drankje en een sigaar hoefde men zich niet langer terug te
trekken in de beslotenheid van een heren sociëteit, maar kon men
voortaan ook gebruikmaken van het 'ververschingslokaal', van
'Bodega Continental' , 'de Port van Cleve' of 'Café Suisse'.

Méér dan alleen broederlijke gezelligheid
Voor het genootschapleven had dit uiteraard grote gevolgen: een
groot aantal clubs en sociëteiten werd simpelweg overbodig en
moest uiteindelijk de deuren sluiten. Dat de vrijmetselarij voorzag
in méér dan alleen broederlijke gezelligheid, blijkt uit de relatieve
opleving die de vrijmetselarij doormaakte in deze fin de siècle-
tijden, waarin op het eerste gezicht vergelijkbare genootschappen
juist wegkwijnden.

De vrijmetselarij was stevig vervlochten met de Amsterdamse samen-
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leving en de behoefte aan spirituele verdieping bleek er een van alle
tijden. Meer dan de andere genootschappen bood de vrijmetselarij
plaats aan een gemêleerd Amsterdams publiek. Hoewel de maçon-
nieke activiteit zich grotendeels in de bovenlagen van de samenle-
ving afspeelde en de ballotage zeker gepaard ging met vrij rigide
principes van uitsluiting, werden sociale nieuwkomers in de loges
niet stelselmatig geweerd, zoals in andere deftige verenigingen
bepaald wel het geval kon zijn. Leden van de aloude Amsterdamse
burgerij, werkzaam in de handel of in de vrije beroepen, zaten in de
loges zij aan zij met de opkomende middenklassen: welvarende am-
bachtslieden, winkeliers, kunstenaars en vertegenwoordigers van
het snel groeiend segment van administratieve beroepen.

Ook andere sociale nieuwkomers, geëmancipeerde joden, (buiten-
landse) industriëlen die druk doende waren om de Amsterdamse
economie weer op poten te zetten en mensen die in Indië fortuin
hadden gemaakt, ontbreken niet in de ledenbestanden. De loges
waren zo niet alleen een ontmoetingsplaats voor verschillende soci-
ale groepen, maar logischerwijs ook een plek waar uiteenlopende
politieke ideeën, van conservatief naar liberaal en zelfs radicaal, bij-
eenkwamen.
Hoewel men mag aannemen dat het merendeel van de maçons naar
de normen van de tijd 'fatsoenlijk' liberale denkbeelden koesterde,
werd er in loges als 'Post Nubila Lux' (de voormalige maçonnieke
paria die in 1886 - na de dood van alle voormalige antagonisten -
mocht terugkeren in de Ordeschoot) wel degelijk gelonkt naar com-
munistische en socialistische denkbeelden.

Amsterdamse logebond
Elders in deze uitgave wordt besproken hoe de maçonnieke richtin-
genstrijd met de dood van prins Frederik een hoogtepunt bereikte.
Hier kan volstaan worden met de constatering dat prominente
Amsterdamse vrijmetselaren (met name als stichters van de Neder-
landsche Vrije Loge) ook in deze episode als een drijvende kracht
binnen de Orde kunnen worden aangemerkt. De verontwaardiging
over de kandidatuur van prins Alexander was waarschijnlijk nergens
zo groot als in Amsterdam. Het idee dat de vrijmetselarij onder het
grootmeesterschap van een lid van de koninklijke familie nooit haar
wezenlijke doel - opgevat als het actief bevorderen van idealen van
wereldburgerschap - zou kunnen uitoefenen, was in Amsterdam in
ieder geval wijdverbreid nu de maçonnieke stroming die maatschap-
pelijke inmenging voorstond er in de laatste decennia de overhand
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had gekregen. De oprichting van de 'Amsterdamse Logebond' (1886),
die de Amsterdamse vrijmetselarij naar buiten toe een meer eensge-
zinde uitstraling wilde verschaffen, moet waarschijnlijk in dit licht
gezien worden. In dit nieuwe orgaan, een 'gecombineerde' vergade-
ring van afgevaardigden van de Amsterdamse loges, werden niet zei-
den gevoelige kwesties aangeroerd, al was het enthousiasme van de
deelnemende loges niet altijd optimaal. Ook zagen een onafhanke-
lijk tijdschrift, het Weekblad voor Vrijmetselaars, en twee maçonnieke
verenigingen, 'L'Union FraterneIIe' en 'Eendracht Maakt Macht', naar
aanleiding van de strubbelingen van 1882 het licht.

Verwerpelijke ideeën
aar de mening van veel Amsterdamse vrijmetselaren werden zij bij

het ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke initiatieven nog veel
te vaak teruggefloten door het Haagse Hoofdbestuur. Aldus gebeur-
de onder andere. nadat de Amsterdamse loges besloten hadden een
petitie aan de Tweede Kamer aan te bieden, waarin men zich sterk
maakte voor de afschaffing van de doodsstraf. Onder druk van Den
Haag moest men deze petitie intrekken. Ook het houden van lezin-
gen over allerhande maatschappelijke onderwerpen onder de vlag
van de loge vond het Hoofdbestuur aanvankelijk geen goed idee:
deze zouden de broeders maar verwerpelijke ideeën in het hoofd
kunnen brengen. Voortaan mocht het logegebouw 'Odeon' hier niet
meer voor gebruikt worden, liet de Gedeputeerd Grootmeester-
Nationaal in 1880 weten.

Wat men wel niet zou hebben gevonden van de realisatie van een
maçonnieke kiesvereniging onder de titel 'Ons Belang' (een initiatief
van leden van onder andere 'Concordia Vincit Animos') laat zich
raden. De van 1884 daterende plannen voor de oprichting van een
kiesvereniging die het specifiek maçonniek belang bij verkiezingen
moest verdedigen, kwamen echter nooit ten uitvoer, omdat een
significant deel van de stemgerechtigde Amsterdamse maçons zich
niet kon verenigen met het feit dat de loges - waarvan ook veel
niet-stemgerechtigden lid waren - voortaan zouden beslissen op
welke kandidaten zij hun stem moesten uitbrengen.38

Crisis
De (Belgische) weg van bewuste politieke sturing werd door de
Amsterdamse vrijmetselarij dus uitdrukkelijk niet ingeslagen, ook
niet toen zich binnen de liberale 'partij' in de gemeenteraad een ern-
stige crisis begon af te tekenen als gevolg van de aanhoudende kri-



VRIJMETSELAREN: 250 JAAR EN MEER

Maconnieke ex librissen, getuigen

van betrokkenheid van broeders bij

hun vrijmetselarij

Rechter pagina:

De bouwmeester toant het bouwplan

aan koning Salomo

Pagina 286:

Detail van een 18' eeuws schootsvel

in goud en zilver

Pagina 287:

Maçonnieke scheurkalender van 1893,

uitgegeven door de loge Hiram Abiff

ti ek Op de tegenvallende bestuurlijke prestaties en de inadequate
liberale reactie op de sociale vraagstukken, die de veranderende
maatschappij opwierp. Terwijl het failliet van de 'oud-liberale'
gedachte dat met het voortschrijden van de economische ontwikke-
ling op den duur ook de onderste lagen van de bevolking van de
toenemende welvaart zouden gaan profiteren, allang gebleken was,
waren het opmerkelijk genoeg toch weldenkende maçons als A.C.
Wertheim, die de deuren van het oud-liberale bastion Burgerplicht
stevig gesloten hielden voor een jongere en linksere generatie libe-
ralen die een actievere overheidspolitiek voorstond.


