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‘Ridders van het sloofje’. Representatie van de vrijmetselarij in de periodieke 

pers, 1848-1900 

 

Onbevooroordeelde berichtgeving over de vrijmetselarij is nooit een simpele zaak 

geweest, noch in het verleden, noch in het heden. Het zorgvuldig gecultiveerde 

geheimzinnige karakter en het zelfverkozen isolement van de loges, hebben het er voor 

buitenstaanders door de eeuwen heen niet gemakkelijker op gemaakt om het fenomeen 

vrijmetselarij onbevangen tegemoet te treden. Terughoudendheid, spot en zelfs openlijke 

vijandigheid lopen als een rode draad door de receptiegeschiedenis van de vrijmetselarij 

en komen ook nu nog onverminderd tot uitdrukking in de samenzweringstheorieën die 

tegenstanders op verregaand paranoïde internetsites ontvouwen. In tegenstelling tot in 

vroeger tijden is de vrijmetselarij in de ‘oude’ media tegenwoordig vrijwel afwezig, al 

worden er sinds korte tijd door de Orde verwoede pogingen ondernomen om door het 

houden van ‘open dagen’ meer positieve publiciteit en belangstelling voor het grotendeels 

onzichtbare logeleven te genereren. Of het werkelijk zinvol is om de ‘profaan’ een kijkje 

in de eigen ‘ceremoniële keuken’ te geven, blijft echter de vraag; wanneer er zo nu en 

dan in de krant inderdaad verslag wordt gedaan van een gehouden 

voorlichtingsbijeenkomst, schemert doorgaans vrijwel direct de karakteristieke 

ongemakkelijkheid door die berichtgeving over de vrijmetselarij altijd heeft gekenmerkt. 

In de regel weten verslaggevers de opgetrokken wenkbrauw waarmee ze het hun 

voorgeschotelde tafereel gade geslagen hebben, maar nauwelijks te verhullen. Vreemd is 

dit ook niet. Bij de niet-ingewijde toeschouwer wekken de flarden opgevoerd ritueel en 

de archaïsch aandoende kleding en symbolen gemakkelijk de lachlust of verbazing op en 

zij leiden daardoor dus eerder af van de verheven doelstelling van de vrijmetselarij, dan 

dat zij die onderstrepen.  

Ook de berichtgeving rond het in 2006 gevierde 250jarige jubileum van de 

Nederlandse Orde van Vrijmetselaren leed aan het vrijwel onoverkomelijke euvel dat er 

meer oog was voor de verpakking dan voor de boodschap zelf. Een journalist van NRC 

Handelsblad, die zich voor een ‘open huis’ naar het Amsterdamse logegebouw begaf, liet 

zich bijvoorbeeld ontvallen dat de bezichtigde tempel nog het meest weg had van ‘een 

katholieke kerk in een Eftelingjasje, met een vleugje Star Trek’. Bovendien had men 

hierin volgens hem ‘alle religieuze symboliek van iedere denkbare religie samengebracht’, 

zodat een ‘overkill’ ontstond waardoor de bezoekers ‘overrompeld’ leken.1 In een in 

hetzelfde nummer verschenen verslag van een open dag op Curaçao, merkte een 

journaliste giechelig op dat de ‘schedels waaruit vrijmetselaars volgens de geruchten op 

rituele wijze bloed zouden drinken’, zo deze al bestonden, voor de gelegenheid toch maar 

waren opgeborgen.2 

                                                
1 ‘Een kijkje in de ‘tempel’’, NRC, 10/10/2006. 
2 ‘Nieuwsgierig geworden na Da Vinci Code. Vrijmetselaars deden deuren open voor bezoekers 
maar de rituelen blijven geheim’, NRC, 10/10/2006. 
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In vergelijking met de bovengeschetste hedendaagse situatie lijkt de 

berichtgeving over de vrijmetselarij in de negentiende en vroeg twintigste-eeuwse pers, 

opmerkelijk genoeg, een stuk minder incidenteel. Hoewel er zeker een golfbeweging 

zichtbaar is in het aantal verschenen berichten, ontbrak de vrijmetselarij nooit helemaal 

in de krantenkolommen: de lezers van de liberale kranten werden op de voorpagina van 

hun krant bijvoorbeeld geconfronteerd met aankondigingen van te houden 

logebijeenkomsten, terwijl het publiek van de confessionele pers met regelmaat 

getrakteerd werd op sappige uitweidingen over de verderfelijke activiteiten van ‘de 

ridders van het sloofje’, in wie zij direct de het voorschoot dragende vrijmetselaars 

herkende. De totaal verschillende benadering die de vrijmetselarij vanuit de verscheidene 

kanten van de geschreven pers te beurt viel, is uiteraard interessant. Zeker vanaf de 

jaren 1860 laten de in de pers gevoerde polemieken over de vrijmetselarij iets zien van 

een plaatsvindende ideologische ‘clash’ tussen verschillende krachten in de Nederlandse 

samenleving. Anderzijds onthult dit soort ‘externe’ berichtgeving ook veel over de 

vrijmetselarij zelf en over de bestaande wisselwerking tussen loge en samenleving; 

berichten in progressieve en liberale kranten verklaren veel van de concrete 

maatschappelijke activiteiten van de loges, terwijl de - met name – katholieke 

schandaalberichten over de Orde en haar leden duidelijk maken met welke tegenstand 

vanuit een groot deel van de maatschappij de vrijmetselarij en individuele vrijmetselaars 

in het dagelijks leven te maken kregen. Beide soorten berichtgeving lokten daarboven 

een interne discussie binnen de Orde uit over de juiste koers ten opzichte van de media. 

In de praktijk kwam deze neer op een onophoudelijk heen en weer zwenken tussen 

openheid en terughoudendheid, tussen stilzwijgen en verdediging.  

Onderstaand artikel zal pogen nader licht te werpen op deze correlatie tussen het 

handelen van de loges, de berichtgeving daarover in de media en de aansluitende 

reacties daarop. De focus ligt daarbij in eerste instantie op de Amsterdamse loges, die 

zeker vanaf de jaren 1880 in de maçonnieke wereld bekend stonden om hun 

vooruitstrevende optreden binnen de samenleving. Uit de lokale kranten zou kunnen 

blijken in hoeverre zij zelf de in de kranten aangestipte sociale kwesties omzetten in 

maatschappelijke initiatieven en op welke schaal er aan hun handelen ook daadwerkelijk 

een bredere bekendheid gegeven werd. Anderzijds was de ‘grotere’ discussie tussen loge 

en maatschappij een nationale zaak, die dus ook het beste uit de verf komt wanneer 

deze op landelijk niveau bekeken wordt. Polemieken over de vrijmetselarij werden 

doorgaans snel opgepikt en overgenomen door de nationale media, vandaar dat dit 

onderzoek zich niet alleen beperkt tot specifiek Amsterdamse kranten.  

Dat krantenonderzoek methodologische problemen met zich meebrengt, spreekt 

haast vanzelf. Aan de vooravond van de grootschalige digitalisering van 

krantenarchieven, maakt de enorme omvang van het beschikbare krantenmateriaal elke 

vorm van systematisch onderzoek bij voorbaat kansloos; zolang nog niet met één 

computerhandeling eenvoudig op trefwoord gezocht kan worden in de jaargangen van de 
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verschillende periodieken, is het opsporen van berichten over één bepaald onderwerp 

vergelijkbaar met het zoeken van een spreekwoordelijke speld in een hooiberg. Waar 

kwantitatieve analyses van de inhoud van kranten nu dus nog snel stranden op 

technische problemen en de hoge arbeidsintensiviteit, kunnen zuiver kwalitatieve studies 

bovendien gemakkelijk verworden tot een van de context losgeraakte verzameling 

quotes.3   

De onmogelijkheid van het verrichten van systematisch onderzoek ging uiteraard 

ook ten koste van de volledigheid van onderstaand onderzoek. Kranten zijn slechts daar 

nagekeken waar vermoedens bestonden over de aanwezigheid van berichtgeving over de 

vrijmetselarij. Concrete gebeurtenissen (de grootse viering van een maçonniek jubileum, 

het uitvaardigen van een proclamatie door de Orde of het verschijnen van een pauselijke 

bul), waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat zij reacties in de pers opgeroepen 

hebben, fungeerden grotendeels als aanknopingspunt voor het onderzoek. Daarnaast heb 

ik mij laten leiden door in de logenotulen en de maçonnieke pers gevonden referenties 

aan krantenberichten; berichten die discussie, instemming of afkeer binnen de loges 

opriepen zijn nagezocht in de kranten. Tot slot is gebruik gemaakt van de knipselmap 

van het Nederlandse Grootoosten, waarin – op ogenschijnlijk willekeurige wijze – 

krantenberichten over de Orde zijn opgenomen. Het gebruik van deze knipselmap leidde 

haast vanzelfsprekend tot een lichte verschuiving van het lokale perspectief naar een 

meer nationale benadering, aangezien al snel bleek dat de polemiek rond de 

vrijmetselarij grotendeels op landelijk niveau plaats vond.  

Ter verduidelijking van de verschillende verschijningsvormen die berichten over 

de vrijmetselarij konden aannemen, is in het onderstaande een onderscheid gemaakt 

tussen berichten in de confessionele, de liberale en de ‘progressieve’ bladen. Onder die 

laatste categorie worden met name de sociaal-kritische bladen uit de hoek van de 

vrijdenkersbeweging en het socialisme geschaard, maar ook bijvoorbeeld een satirisch 

tijdschrift als Asmodée, dat zich tegen alles en iedereen afzette. Deze types 

berichtgeving en de verhouding van de vrijmetselarij tot de bladen waar ze in 

verschenen, worden in drie aparte paragrafen behandeld. Deze worden voorafgegaan 

door een inleidende paragraaf over de nogal problematische maçonnieke houding ten 

opzichte van de buitenwereld en van publiciteit in het algemeen.  

Interne discussie over de relatie met de buitenwereld  

In de tweede helft van de negentiende eeuw telde Amsterdam gemiddeld ruim duizend 

vrijmetselaars en zeven loges, waarvan vier op achttiende-eeuwse wortels konden 

bogen. Elke loge had een subtiele eigen ‘kleur’ en werkwijze, variërend van de stijve 

deftigheid van Jacob van Lenneps loge ‘Willem Frederik’ tot de filosofisch georiënteerde 

vrijzinnigheid van ‘Post Nubila Lux’ - een loge die vanwege haar radicalisme tot 1886 

                                                
3 Zie voor deze problematiek o.a. Frank van Vree ‘Tradition and innovation in the historiography of 
the mass media’, in: N.C.F. van Sas e.a. Historical Research in the Low Countries (Den Haag 1992) 
89-100, Huub Wijfjes, Joan Hemels [xxxxxxxxxxxx] 
 



 4 

noodgedwongen buiten het officieel ordeverband om opereerde. Hoewel het logepubliek 

traditioneel vooral bestond uit liberaal-denkende, Nederlands Hervormde 

Amsterdammers uit de middenklassen, was binnen de verschillende loges toch vrij grote 

variatie mogelijk in de religieuze en politieke opvattingen en maatschappelijke positie 

van de leden. In feite lag pluralisme ook in de aard van de vrijmetselarij zelf besloten; in 

lijn met de eigen verlichte wortels behoorden tolerantie en egalitarisme tot de 

kerndeugden van de vrijmetselarij. In de ordestatuten, gebaseerd op de ‘Constitutions’ 

die de Britse dominee Thomas Anderson in 1723 voor de kort daarvoor opgerichte Orde 

van Vrijmetselaren opstelde, vertaalde zich dat onder andere in de bepaling dat 

twistgesprekken over religie en politiek binnen de loge taboe waren; om binnen de 

logemuren een sfeer van religieuze, sociale en politieke verdraagzaamheid in stand te 

kunnen houden (waar deze in de ‘profane’ wereld nog grotendeels ontbrak), diende men 

zich verre te houden van alles dat de broze harmonie van de broederschap in gevaar kon 

brengen. Deze nobele ideologie ten spijt, was de eensgezindheid onder de broeders in de 

negentiende eeuw toch vaak ver te zoeken. Vooral in Amsterdam, waar de logedichtheid 

in vergelijking tot de rest van Nederland zeer hoog was en het logepubliek gemêleerder 

dan elders, maakten de loges zich nogal eens schuldig aan onderlinge twist en naijver. 

Het waren met name de grote maatschappelijke veranderingen die in de tweede 

helft van de negentiende eeuw inzetten, die zwaar drukten op de interne eensgezindheid. 

Het vasthouden aan de eigen achttiende-eeuwse beginselen, dan wel het vertalen van de 

maçonnieke ideologie naar een nieuwe tijd met nieuwe behoeften was het grootste 

discussiepunt van de laatste eeuwhelft. Met name in het fin de siècle, waarin de 

maçonnieke idealen grotendeels gemeengoed geworden waren en andere 

levensbeschouwelijke clubs de vrijmetselarij dreigden te overvleugelen, kon de urgentie 

van herbezinning op de eigen grondslagen niet ontkend worden. De discussie die nu 

volop losbarstte, had zich in basis overigens al kort na 1800 afgetekend. Onder invloed 

van de slechte publiciteit waarmee de vrijmetselarij geconfronteerd was na de 

wereldwijde revolutiegolf van de jaren 1780, waren veel vrijmetselaars tot de conclusie 

gekomen dat zij er beter aan deden om zich geheel afzijdig te houden van het publieke 

domein. Om geen verdere verdenking op zich te laden, trokken zij zich terug in de 

beslotenheid van de eigen tempels, waar in alle stilte verder gewerkt kon worden aan de 

morele verbetering van het individu. Zelfonderzoek en zelfkennis kregen zo prioriteit over 

de bevordering van het welzijn van het mensdom in het algemeen. Alleen door het 

getrouw beoefenen van liefdadigheid werd nog gehoor gegeven aan de maçonnieke 

verplichting jegens de samenleving in het algemeen. Hiertegenover plaatste zich echter 

een groep vrijmetselaren die minder geneigd was om de maçonnieke beginselen zo 

beperkt op te vatten. Het verbreiden van het eigen gedachtegoed zagen zij wel degelijk 

als een actief ter hand te nemen zaak en een open houding naar de buitenwereld was 
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daarbij een vereiste.4 Gedurende de hele negentiende eeuw bleef deze interne discussie 

actueel, zeker toen vanaf de jaren 1860 een reeks sociale misstanden, die door de 

burgerij samengevat werd als de ‘sociale kwestie’, aan het licht kwam. Met name in 

Amsterdam en de andere grote steden hielden vrijmetselaren zich in toenemende mate 

bezig met de vraag of het op de weg van de vrijmetselarij lag om sociale initiatieven 

gericht op de buitenwereld te ontwikkelen. Vanaf de vroege jaren tachtig waren de 

meeste Amsterdamse vrijmetselaren geneigd een dergelijke vraag positief te 

beantwoorden. 

Het bestaan van discussie over de ideale verhouding tussen vrijmetselarij en 

samenleving, had vanzelfsprekend ook consequenties voor de houding die de Orde 

aannam ten opzichte van de media. Niet alleen in de relatie met de profane pers 

balanceerde men doorlopend tussen terughoudendheid en openheid; óók de vrijheid van 

de eigen maçonnieke pers stond, met name in haar beginjaren, geregeld ter discussie. 

Op het uitgeven van maçonnieke publicaties die niet eerst officieel door het Grootoosten 

goedgekeurd waren, rustte bijvoorbeeld lange tijd een verbodsbepaling en ook het vanaf 

1852 als ordeorgaan verschijnende Maçonniek Weekblad stond onder direct toezicht van 

het Hoofdbestuur. In de jaren vijftig en zestig was een vrij voelbare zelfcensuur hiervan 

het gevolg. Omdat kopieën van het Maçonniek Weekblad of Jaarboekje voor 

Vrijmetselaren wel eens in handen van profanen konden vallen, waren bepaalde 

onderwerpen min of meer taboe. Daaronder vielen zeker de kwesties die bij het 

Hoofdbestuur zelf gevoelig lagen, zoals de verhouding met de uit de Orde verbannen loge 

Post Nubila Lux; over Post Nubila Lux repte het Maçonniek Weekblad liever niet en ook 

toen De Dageraad, het tijdschrift van de vanuit Post Nubila Lux opgerichte gelijknamige 

vrijdenkersvereniging, in 1862 een polemiek over de vrijmetselarij poogde aan te 

zwengelen, ondervonden vrijmetselaars dat het Maçonniek Weekblad hun ingezonden 

brieven over deze kwestie niet met open armen verwelkomde.5  

Tegen het einde van de jaren zestig werd in het Maçonniek Weekblad een sinds 

enkele decennia toenemende tendens van meer transparantie richting de buitenwereld 

                                                
4 Het opkomen van deze twee richtingen is voor het eerst zichtbaar gemaakt door André Hanou in 
diens studie Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting, in de 
Vrijmetselarij en andere Nederlandse genootschappen, 1790-1845 (Deventer 1988) 189: Hanou 
onderscheidt binnen de vrijmetselarij van de eerste eeuwhelft een filosofisch getinte, 
maatschappelijk betrokken linkervleugel (waarvan Kinker een belangrijk exponent was) en een 
vooral in de mystieke belevenis en ritus geïnteresseerde rechtervleugel, die daarbij ook 
gekenmerkt werd door een positiefchristelijk karakter en sterk vertegenwoordigd was binnen de 
zogenaamde ‘Hoge Graden’.  
5 Voor Post Nubila Lux zie Maçonniek Weekblad jrg. 11 (1862) no. 9, 13, 15 en 18. Opmerkingen 
over drie antimaçonnieke opstellen in De Dageraad zijn te vinden in Maçonniek Weekblad jrg. 11 
(1862) no. 41, 41, 45, 46, 47 en 49. Opvallend genoeg verklaarde de redactie de eigen 
terughoudendheid in het plaatsen van polemische stukken nu door erop te wijzen dat het 
Maçonniek Weekblad niet door profanen gelezen werd en dus een ongeschikt platform was voor 
polemiek. Diegenen die het niet laten konden, moesten hun reacties maar doorsturen naar het 
kwartaalblad De Acacia, dat door de wijze van uitgave wel in handen van niet-vrijmetselaren kon 
komen. Dat het Maçonniek Weekblad ook weigerde een schriftelijke verdediging van F. Günst, 
auteur van een van de drie opstellen in De Dageraad, te plaatsen, legitimeerde men door aan te 
voeren dat dit stuk het Hoofdbestuur niet welgevallig zou zijn en dat men nu eenmaal onder 
toezicht van het maçonnieke gezag stond. 
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gesignaleerd.6 Een groot deel van de lezers juichte dit ook volkomen toe; door de niet-

vrijmetselaar een blik te gunnen op het ‘wezen en streven der vrijmetselarij’ konden 

‘betere inzigten’ in bredere kring worden verspreid en de ‘onjuistheid van allerlei 

aantijging’ worden bewezen.7 Zolang de ‘middelen’ (de specifieke rituelen en symbolen) 

bovendien geheim bleven, zagen veel broeders er geen bezwaar in om publiciteit te 

genereren voor de ‘verheven’ maçonnieke beginselen. Op zich waren deze immers 

allerminst geheim en zelfs uitermate geschikt om het respect en de aantrekkingskracht 

van de loge onder het ‘verlichte’ volksdeel te vergoten. Vooral richting de liberale pers 

betrachtte men weinig terughoudendheid; lokale liberale kranten verwoorden doorgaans 

het eigen standpunt over maatschappelijke kwesties en konden voor de loges zelfs een 

soort gidsfunctie vervullen door te wijzen op zaken die wellicht binnen het werkterrein 

van de loge vielen. In de eigen ‘vertrouwde’ liberale bladen kon men zich in veel gevallen 

gerust als vrijmetselaar doen kennen en de meeste loges schroomden dan ook niet om 

berichtgeving zelf te stimuleren door verslagen van maçonnieke feestvieringen en 

rouwloges ter plaatsing aan de liberale redacties aan te bieden. Toch leidde deze praktijk 

van het bewust creëren van publiciteit ook tot discussie in de brievenrubriek van de eigen 

maçonnieke pers. Omdat men uit de aard van de zaak nooit volledige openbaarheid aan 

de logewerkzaamheden mocht geven, concludeerden sommige vrijmetselaren dat het 

misschien beter was zich ook van het openbaren van bijzaken te onthouden, wilde men 

tenminste niet het beeld creëren dat vrijmetselaren zich uitsluitend bezig hielden met 

eet- en drinkfestijnen en ijdele zelfvleierij.  

Ook de intensivering van antimaçonnieke berichtgeving in de confessionele 

kranten vanaf de jaren zestig gaf aanleiding tot discussie over de beste strategie om de 

hardnekkige aantijgingen te pareren. Meer openbaarheid was één manier; door zich 

hardnekkig vast te klampen aan geheimzinnigheid, zou de argwaan van de buitenwereld 

alleen maar meer gewekt worden. Juist door zo open mogelijk met de buitenwereld om 

te gaan, zou de profane gereserveerdheid het gemakkelijkst overwonnen kunnen 

worden, zo meenden sommigen. Anderen constateerden echter dat alle openheid van de 

wereld de katholieke pers nog niet kon bewegen tot juiste berichtgeving. Het zat nu 

eenmaal in de clericale aard om volslagen irrationele, uit de lucht gegrepen 

beschuldigingen aan het adres van de loge te uiten en daar zou niemand iets aan kunnen 

veranderen. Tegenover diegenen die pleitten voor het beantwoorden van wilde 

lasterverhalen door het plaatsen van korte ‘entrefilets’ in de lokale kranten, stonden dan 

ook altijd diegenen die meende dat men de beschimpingen maar beter stoïcijns kon 

negeren. In plaats van de wapens aan te gorden en zich te verlagen tot het niveau van 

de tegenstander, kon men maar beter van de eigen morele superioriteit getuigen door 

                                                
6 Zie hiervoor o.a. een discussie tussen de briefschrijvers J.P.V. en V.B. in het Maçonniek Weekblad 
jrg. 4 (1867) nrs. 27 en 28. 
7 Zie ingezonden brief J.P.V. in Maçonniek Weekblad jrg. 4 (1867) nr. 27. 
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strikt te leven naar de maçonnieke beginselen. Op die manier zou men vanzelf het 

respect van de omgeving afdwingen.8 

 

De confessionele pers 

De hatelijke verhouding tussen katholieken en vrijmetselaren is bijna net zo oud als de 

vrijmetselarij zelf; als prototype van een verlicht genootschap droeg de vrijmetselarij 

religieuze tolerantie van meet af aan hoog in het vaandel en pleitte zij voor vrijheid en 

gelijkheid, wat haar in de ogen van de wereldlijke én religieuze heersers van het Ancien 

Régime uiteraard uiterst verdacht maakte. Al in 1738 en 1751 werden pauselijke bullen 

uitgevaardigd tegen de zich snel over het aardoppervlak verspreidende Orde van 

Vrijmetselaren. De revolutiegolf van het einde van de achttiende eeuw werkte het 

ontstaan van een virulent antimaçonnisme verder in de hand; met name katholieke 

publicisten zagen het wereldwijd uitbreken van revoluties als bewijs voor de 

staatsgevaarlijke ambities van de tegen kerk en staat samenzwerende 

vrijmetselaarsloges. Met de verdere verspreiding van de vrijmetselarij over de wereld en 

de schaalvergroting in het boek- en uitgeversbedrijf, nam ook de stroom antimaçonnieke 

publicaties in de loop van de negentiende eeuw gestaag toe. Op momenten van grote 

sociale spanning kwam het onder de oppervlakte sluimerende antimaçonnisme geregeld 

tot uitbarsting.  

Afgaande op de in de confessionele pers verschenen artikelen, lijken vooral de 

ontwikkelingen in het Italië van de jaren 1860 aanleiding gegeven te hebben tot een 

grootscheeps mediaoffensief tegen de vrijmetselarij. Met lede ogen zagen de katholieken 

aan hoe de snelle Italiaanse eenwording vanaf 1861 ten koste ging van de positie van de 

paus en van diens grondgebied, de Pauselijke Staten. Dat de belangrijkste leiders van de 

Risorgimento - Cavour, Mazzini, Garibaldi en Victor Emanuel - stuk voor stuk logemannen 

waren die niet schroomden de vrijmetselarij als uitvalsbasis te gebruiken voor hun strijd 

tegen de paus, gaf de katholieke pers voldoende aanleiding om te pogen de gehele 

geheime genootschapwereld en de vrijmetselarij in het bijzonder in diskrediet te 

brengen. De sterke, wereldwijde toename van het aantal loges en vrijmetselaren in de 

jaren zestig, werkte de paniek verder in de hand en gaf bovendien een internationale 

urgentie aan de katholieke strijd tegen de vrijmetselarij.  

Als kroon op het aanzwellende antimaçonnisme fungeerde de encycliek ‘Humanum 

Genus’ (1884), waarin Paus Leo XIII zijn geloofsgemeenschap in heftige bewoordingen 

aanmaande tot bestrijding van ‘de sekte der Vrijmetselaars’. Een deel van de door Leo 

aangevoerde beschuldigingen was rechtstreeks gerecycled uit eerdere antimaçonnieke 

uitingen en richtte zich op het geheime karakter van de vrijmetselarij, de eed van 

stilzwijgendheid waaraan vrijmetselaars gebonden waren en de revolutionaire ‘ambities’ 

                                                
8 Zie bijvoorbeeld D. Buddingh, ‘Beschuldigingen van de Katholiek, tegen de V:.Mrij:.’, Maçonniek 
Weekblad, jrg. 18 (1869) nr. 7. 
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van de vrijmetselaren.9 Een ander deel van de beschuldigingen was min of meer nieuw 

en spitste zich toe op de veranderende tijden waarin men leefde: zo zou de vrijmetselarij 

aan de basis staan van het naturalisme en gedeelde grondslagen hebben met socialisme 

en communisme. Nieuw was bovendien dat een paus door middel van ex cathedra 

uitspraken doelgerichte pogingen ondernam om de publieke opinie te beïnvloeden en zijn 

geloofsgemeenschap te mobiliseren. In 1896 mondde een en ander uit in het eerste 

Internationale Antimaçonnieke Congres, dat op pauselijke instigatie in Trente werd 

gehouden. Met name de nieuwe ‘onthullingen’ die de bekende antimaçonnieke journalist 

Leo Taxil, auteur van het in 1887 verschenen Les Mystères de la Franc-Maçonnerie, te 

Trente over de vrijmetselarij deed, genereerden veel publiciteit in de katholieke pers. 

Toen Taxil korte tijd na het congres als bedrieger ontmaskerd werd, was dat uiteraard 

een aanzienlijke tegenslag voor veel katholieke bladen die zijn fabricaties gretig 

overgenomen hadden.10 

Aan de vanaf de jaren zestig gestaag toenemende stroom van fel antimaçonnieke 

publicaties uit katholieke (en in mindere mate uit orthodox-protestantse) hoek is in de 

loop der jaren een stuk meer aandacht gewijd dan aan de beeldvorming over de 

vrijmetselarij vanuit seculiere hoek.11 Dat is ook gemakkelijk verklaarbaar, want de 

Roomse kruistocht tegen de vrijmetselaarsloges staat aan de basis van het tot in onze 

tijd voortlevende idee dat vrijmetselaren heimelijk politieke complotten smeden en 

revoluties voorbereiden. Van alle gangbare noties over de vrijmetselarij heeft de in 

eerste instantie uit katholieke hoek afkomstige beschuldiging dat vrijmetselaren achter 

de schermen van de wereldpolitiek aan de touwtjes trekken, altijd het meest tot de 

verbeelding gesproken. Haar debuut als onderwerp voor serieuze historische naspeuring 

maakte de vrijmetselarij niet voor niets binnen de historiografie van de Franse Revolutie.  

Toch veroorzaakte het katholieke offensief tegen de vrijmetselarij in de maçonnieke 

wereld nauwelijks de schokgolf van discussie die op grond van de ernst van de 
                                                
9 Anton van de Sande wijst er op dat het ‘gezagsondermijnende’ karakter van de vrijmetselarij 
vanaf de achttiende eeuw weliswaar een favoriet onderwerp was voor antimaconnieke publicaties, 
maar dat de pausen zelf lange tijd nalieten het causale verband tussen (Franse) revolutie en 
vrijmetselarij te onderstrepen. Pius IX en Leo XIII waren volgens hem de eerste pausen die een 
duidelijk standpunt in de complottheorieën die over de vrijmetselarij de ronde deden, innamen. 
Anton van de Sande, ‘Antimaçonnisme bij katholieken en protestanten in de negentiende eeuw’, in: 
Anton van de Sande en Joost Rosendaal (eds.) ‘Een stille leerschool van deugd en goede zeden’. 
Vrijmetselarij in Nederland in de 18e en 19e eeuw (Hilversum 1995) 140. 
10 Anton van de Sande constateert dat De Maasbode tussen 10 september en 22 december 1896 
maarliefst 17 keer over het congres berichtte. In De Tijd verschenen tussen 10 september en 28 
oktober 1896 vijf publicaties. De Tijd betoonde zich niet alleen terughoudender in het aantal 
berichten dat men aan de zaak wijdde, maar ook in het geloof dat aan de wilde beschuldigingen 
van Taxil gehecht werd. De Maasbode was minder kritisch en nam Taxils onthullingen wel 
klakkeloos voor waarheid aan. Zie: Van de Sande, ‘Antimaçonnisme bij katholieken en 
protestanten’, 145 (noot 17). 
11 Zie hierover onder andere: Anton van de Sande, ‘Vrijmetselarij als vijandbeeld: antimaçonnisme 
in de achttiende en negentiende eeuw’, in: Hans Righart (ed.) De zachte kant van de politiek. 
Opstellen over politieke cultuur (Den Haag 1990) 107-124 en Anton van de Sande, 
‘Antimaçonnisme bij katholieken en protestanten in de negentiende eeuw’, in: Anton van de Sande 
en Joost Rosendaal (eds.) ‘Een stille leerschool van deugd en goede zeden’. Vrijmetselarij in 
Nederland in de 18e en 19e eeuw (Hilversum 1995) 137-155 en Anat Harel, ‘The day Rome will not 
curse us, is the day Freemasonry dies. Orthodox Catholicism and Dutch Masonic Identity, 1880-
1910’ (ongepubliceerd congres artikel 2005). 
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beschuldigingen misschien verwacht zou worden. Nieuwe aanvallen in de katholieke pers 

werden in de regel schouderophalend door de loges begroet; antipathie tussen 

vrijmetselaars en katholieken was nu eenmaal een gegeven waar niemand meer van 

opkeek en op hun beurt waren vrijmetselaars ook nauwelijks geneigd de katholieken het 

voordeel van de twijfel te gunnen. Geloofsdwang en intolerantie, starre dogmatiek en 

verwerpelijk supernaturalisme waren voor de vrijmetselaars synoniem met het 

katholicisme zelf. Volgens de bekende maçon Hendrik Maarschalk kon de paus gerust 

over zichzelf zeggen: ‘het is nu eenmaal mijne roeping, het is mij eene behoefte 

sommige mijner medemenschen te verdoemen en te vervloeken’.12 Exemplarisch voor de 

ingehouden manier waarop men veelal reageerde is het commentaar dat het Bulletin van 

het Nederlandsch Grootoosten in 1872 gaf bij een overzicht van antimaçonnieke artikelen 

uit de jaren 1871 en 1872. ‘Men bewijst de Orde der Vrijmetselaren in waarheid te veel 

eer door te beweren, dat zij alles bewerkt en dat alles aan haar invloed en werking moet 

worden toegeschreven. Wij zeggen er liefst niets meer van’, zo meldde het Bulletin.13  

Bekeken vanuit internationaal perspectief viel het in Nederland lange tijd erg mee 

met de intensiteit van het antimaçonnisme. In grote lijnen volgde de Nederlandse 

katholieke pers in de tweede helft van de negentiende eeuw weliswaar de hierboven 

geschetste algemene ontwikkeling van de roomse antimaçonnieke propaganda, maar 

daarbij lag het zwaartepunt toch vooral bij berichtgeving over (vermeende) maçonnieke 

activiteiten in het buitenland; rond de Nederlandse loges en haar bezoekers bleef het 

opvallend stil. Bladen als De Maasbode, De Noordbrabander, de Katholieke Illustratie en 

De Tijd plaatsten naar aanleiding van internationale gebeurtenissen waarmee de 

vrijmetselarij in verband gebracht kon worden regelmatig grote voorpagina-artikelen 

waarin het lezerspubliek getrakteerd werd op een exposé van de wereldwijde wandaden 

van de vrijmetselaars, maar vaak waren deze grote spektakelartikelen vertalingen van 

stukken uit de buitenlandse pers, waarin de specifiek Nederlandse zaak onbehandeld 

bleef. Zelfs in artikelen die verschenen naar aanleiding van concrete gebeurtenissen uit 

de Nederlandse maçonnieke praktijk, bijvoorbeeld de organisatie van een rouwloge of 

maçonniek feest, refereerde men vaak eerder in brede termen aan de schadelijkheid van 

geheime genootschappen zoals de vrijmetselarij, dan dat men met specifieke 

beschuldigingen kwam.  

Vreemd was dat ook niet; de Nederlandse vrijmetselarij gold nu eenmaal lange 

tijd als ‘het braafste jongetje van de klas’, waarop internationale 

samenzweringstheorieën maar moeilijk terug te projecteren vielen. Op concrete pogingen 

tot politieke inmenging konden de Nederlandse loges in tegenstelling tot hun 

buitenlandse equivalenten niet betrapt worden en ook de internationaal geopperde 

beschuldiging dat de vrijmetselarij tot atheïsme aanzette, kon voor de Nederlandse 

                                                
12 H. Maarschalk, ‘De encycliek van den paus en de Vrijmetselarij’, in: Bulletin van het 
Nederlandsch Grootoosten 5 (1874-1875) 251. 
13 Bulletin 1872, 310. 



 10 

situatie nauwelijks aannemelijk gemaakt worden14; in tegenstelling tot de Belgische en 

Franse Orden bleef de Nederlandse vrijmetselarij in ieder geval in naam altijd vasthouden 

aan de religieuze beginselen. Slechts een minderheid van de broeders was rond 1900 

bereid elke vorm van religie terzijde te schuiven. Bovendien werd het atheïsme door 

vrijmetselaren als even dogmatisch – en dus verwerpelijk – als andere vormen van 

georganiseerde religie beschouwd. Ook zelf benadrukten de Nederlandse vrijmetselaars 

voortdurend dat, hoezeer sommige collega-loges in het buitenland ook op een 

dwaalspoor waren geraakt, de Nederlandse Orde in dit opzicht niets te verwijten viel. Een 

bijkomend probleem voor de katholieke pers was dat de Nederlandse vrijmetselarij onder 

protectie van het koninklijk Huis stond. De alom gerespecteerde Prins Frederik, de 

tweede zoon van Koning Willem I, was zelfs meer dan 65 jaar lang Grootmeester van de 

Orde alvorens hij werd opgevolgd door kroonprins Alexander. De vrijmetselarij kreeg 

hierdoor als vanzelf de uitstraling van een eerbiedwaardig instituut. De typering van alle 

vrijmetselaars als oproerkraaiers en ongelovigen was in ieder geval moeilijk te verkopen 

met de door en door fatsoenlijke Frederik als ‘oppervrijmetselaar’. 

Om toch in ieder geval iets over de situatie in eigen land aan de uit het buitenland 

overgenomen berichten te kunnen toevoegen, waren de katholieke redacties aangewezen 

op vrij diffuus bronnenmateriaal, dat zij uit alle hoeken bij elkaar schraapten en 

vervolgens aaneensmeedden tot een wonderlijke mix van verbasterde feiten en wilde 

speculaties. Publicaties uit Ordekringen zelf, waarop de katholieke pers ondanks door de 

Orde genomen voorzorgsmaatregelen15 met de regelmaat van de klok de hand wist te 

leggen, vormden vaak de basis voor beschuldigende artikelen. Overgenomen citaten en 

alinea’s uit periodieken als het Jaarboekje voor Vrijmetselaren en het Maçonniek 

Weekblad en interne circulaires werden aangevuld met statements uit (internationale) 

antimaçonnieke geschriftjes van twijfelachtig allooi en verklaringen van afvallige 

(buitenlandse!) vrijmetselaren die de Orde een trap na wilden geven.16 Het geheel dat zo 

ontstond, kwam op het eigen lezerspubliek vermoedelijk erg gewichtig over, maar wekte 

                                                
14 Desondanks deed een blad als De Tijd wel wat halfslachtige pogingen. In 1869 werd bijvoorbeeld 
bericht dat het Grootoosten in 1866 gestemd had over een voorstel van de loge uit Goes om het 
geloof aan God niet meer als voorwaarde voor het vrijmetselaarschap te stellen. Jubelend berichtte 
De Tijd dat 31 aanwezigen vóór dit voorstel gestemd hadden, waarmee duidelijk bewezen was dat 
ook de Nederlandse vrijmetselarij bezig was de godsdienst de rug toe te keren. Dat het voorstel 
desondanks met grote meerderheid van stemmen verworpen was door het Grootoosten, vermeldde 
De Tijd er niet bij. Zie De Tijd, 10 november 1869. Ook werd gewezen op het bestaan van de loge 
Post Nubila Lux, die aan de bakermat stond van de Nederlandse vrijdenkersbeweging. Wederom 
werd daarbij niet vermeld dat Post Nubila Lux vanwege haar afwijkende denkbeelden uit de Orde 
verstoten was. Zie De Tijd, 19 november 1869. 
15 Om het in verkeerde handen van alleen voor vrijmetselaars bedoelde stukken te vermijden, 
werden door de Orde allerlei voorzorgsmaatregelen genomen. Logebescheiden, bijvoorbeeld 
convocatiebiljetten, stembiljetten en circulaires, werd aanvankelijk door een ‘servant’ bij de 
broeders aan huis bezorgd en later onder ‘blanco couvert’ verstuurd. In 1904 deed het 
Hoofdbestuur de loges zelfs het advies om zelf geen ledenlijsten meer rond te sturen; vanuit het 
Hoofdbestuur zelf zou eenmaal per jaar een algemene ledenlijst gestuurd worden. Zie hierover 
bijvoorbeeld de notulen van de huishoudelijke vergadering van Concordia Vincit Animos, gehouden 
op 17 maart 1904, doosnummer xxxxx, inv. nr. xxxxx 
16 Zie hiervoor o.a. ‘Afgelegde getuigenissen tegen de Vrijmetselarij’, in: De Boodschapper, 
25/11/1882. 
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bij ingewijden zelf toch vooral de lachlust op door de ernst waarmee de katholieke bladen 

het gepresenteerde ‘feitenmateriaal’ wisten te brengen. 

 Publicaties als de boven vermelde waren overigens bij uitstek iets van de laatste 

decennia van de negentiende eeuw. Tot het midden van de eeuw waren Nederlandse 

katholieken maar nauwelijks in de positie om kritiek te leveren op een sterk in de 

maatschappij geworteld instituut als de vrijmetselarij. Pas toen de katholieke 

emancipatie langzaamaan vorm begon te krijgen onder invloed van de invoering van de 

grondwet van 1848 en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 voelden 

katholieken zich zeker genoeg om uit te halen naar de vrijmetselarij. Dat de relatie 

tussen katholieken en liberalen in de loop van de jaren vijftig bekoelde, was hiervoor 

waarschijnlijk ook van betekenis. Terwijl het in 1848 in Nederland kennelijk nog geen pas 

gaf om de als liberaal bekend staande loges openlijk te linken aan de revolutiegolf die 

Europa in dat jaar overspoelde, deinsde de katholieke pers er in de loop van de jaren 

vijftig niet meer voor terug om de vrijmetselarij van revolutionaire activiteiten te 

betichten. Aan de vooravond van de verkiezingen van 1854 plaatste De Tijd bijvoorbeeld 

een artikel waarin gesproken werd van de maçonnieke betrokkenheid van de Duitse loges 

bij de revoluties van 1848 en van de socialistische sympathieën van Belgische en 

Spaanse vrijmetselaren.17 Een waarschuwing van de katholieke landgenoten tegen de 

vrijmetselarij achtte men in het licht van deze ‘feiten’ op zijn plaats. 

De viering van het 100jarig bestaan van de Orde in 1856 gaf aanleiding tot de 

uiting van een andere grief: de vrijmetselaren, nota bene een geheim genootschap, 

konden onder het goedkeurend toezien van de liberale kranten hun feesten vieren ‘terwijl 

niemand zich schijnt te bekreunen over hetgeen daar in het duistere gesmeed en 

beraamd wordt’, maar de bijeenkomsten van katholieken, die slechts draaiden om het 

zielenheil van de gelovigen, werden van alle kanten bespot en verdacht gemaakt door de 

buitenwereld, zo verzuchtte De Nieuwe Noordbrabander. En dat terwijl ook in eigen land 

het ‘zaad van tweedragt, haat en verdeeldheid’ reeds uitgestrooid was door de ‘onder 

den bedriegelijken naam van vrijheid en verlichting’ opererende geheime 

genootschappen.  

 

’t Is waar: wij zien bij ons nog niet dat openlijk verzet tegen God en godsdienst, tegen wet en 

gezag, tegen zeden en maatschappij, dat de massa’s in beweging brengt, dat op den onkundige 

werken moet, dat de laagste hartstogten in beweging en in laaije vlam moet zetten. Maar ontwaart 

de meer nadenkende, de meer kundige niet de bedroevende verschijnselen? Ziet men onder 

anderen niet, hoe een rampzalig rationalismus meer en meer veld wint, hoe daaronder ook de 

zedelijkheid lijdt, hoe het volk meer en meer van de voorvaderlijke eenvoudigheid en eigen 

genoegzaamheid ontaardt en zich ook reeds, zoo het heet, tracht te voeden aan de onzuivere 

bronnen, welke elders zoo veel pest, zoo veel onheils hebben gesticht?18 

                                                
17 Zie De Tijd, 4/10/1854. 
18 ‘Bij gelegenheid van het feest van het Groot-Oosten’, De Nieuwe Noordbrabander, 27 mei 1856. 
Het uitstrooien van het zaad van politieke revolutie en ongeloof door de vrijmetselaars was een 
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Langzaamaan lijkt de Nederlandse katholieke pers zich opgemaakt te hebben voor een 

concrete uithaal naar de vrijmetselarij. Deze kwam er onder invloed van de internationale 

gebeurtenissen van de jaren zestig.  

De afschaffing van het dagbladzegel in 1868 is in deze context echter eveneens 

vermeldenswaardig. Waar het eerste landelijke, Nederlandstalige katholieke dagblad De 

Tijd in 1853 slechts 1010 abonnees had19, die bovendien allemaal behoord zullen hebben 

tot de ontwikkelde burgerstand, kreeg de katholieke pers na de opheffing van de 

belasting op kranten en tijdschriften te maken met een aanzienlijke schaalvergroting. 

Door het toenemen van de oplages, verschijningsfrequentie, verspreiding en het 

leespubliek dat zich een krantenabonnement kon veroorloven, kwam de confessionele en 

ideologisch gebonden pers tot bloei, met de oprichting van bladen als Het Dompertje, De 

Maasbode en Het Huisgezin als gevolg. Ook het eigen zelfvertrouwen nam toe. Het 

innemen van een neutraal standpunt om te voorkomen dat aan de inhoud van de krant 

aanstoot genomen zou worden, behoorde niet langer tot de doelstellingen van de 

katholieke periodieken; integendeel, door het toenemen van de invloed van de 

geestelijkheid op de redacties werden de eigen beginselen voortaan openlijk 

uitgedragen.20 Hoewel in de bundel De gezegende pers. Aspecten van de katholieke 

persgeschiedenis in Nederland tijdens de 19de en 20ste eeuw gesuggereerd wordt dat het 

ontstaan van een defensieve houding jegens andersdenkenden na de afschaffing van het 

dagbladzegel nog enkele decennia langer op zich liet wachten, lijkt dat voor de houding 

van de katholieke pers richting vrijmetselarij niet op te gaan.  

Net zoals internationaal het geval was, raakte het katholieke persoffensief tegen 

de vrijmetselarij in de late jaren zestig, toen de positie van de paus als soevereine vorst 

onder vuur kwam te liggen, echt goed op stoom. Steeds vaker plaatsten ook de 

Nederlandse bladen nu paginagrote stukken waarin de maçonnieke machtswellust werd 

geïllustreerd met voorbeelden uit de Italiaanse, Spaanse, Portugese, Franse en Belgische 

praktijk, waar de machtshebbers naar verluid zonder uitzondering marionetten van de 

loge waren. Doelbewust werd de katholieke lezer bekend gemaakt met de grove 

misdaden van logezijde, die breed uitgemeten werden in bladen als De Maasbode, De 

Noordbrabander, de Katholieke Illustratie en De Tijd. Ook werden vanuit de katholieke 

pers pogingen ondernomen om de andere religieuze gezindten naar het antimaçonnieke 

                                                                                                                                                   
geliefde beeldspraak van de katholieke pers. In 1884 betoogde De Tijd bijvoorbeeld dat de 
vrijmetselarij geslepener was dan openlijk revolutionaire groeperingen als de Carbonari: […] ‘zij 
strooit het zaad uit en geeft het aan den door haar bewerkten boden over; zij verkondigt 
beginselen, vormt de publieke opinie, en deze heet dan te doen wat eigenlijk het werk moest 
heeten der Loge en van deze ongemerkt was uitgegaan.’ Zie: ‘De Vrijmetselarij door de Pausen 
bestreden IV’, in: De Tijd, 16/7/1884. 
19 Otto S. Lankhorst, ‘Tussen commercie en apostolaat. De katholieke dag- en nieuwsbladen in 
Nederland tot 1940’, in: Mechteld de Coo-Wijgerinck, Otto S. Lankhorst en Jan Roes (eds.), De 
gezegende pers. Aspecten van de katholieke persgeschiedenis in Nederland tijdens de 19de en 20ste 
eeuw (Zeist 1989), p. 37-72, aldaar 47. 
20 Otto S. Lankhorst, ‘Tussen commercie en apostolaat’, 39-45. Volgens Lankhorst heeft het in 
1845 opgerichte blad De Tijd haar katholiciteit in tegenstelling tot andere bladen nimmer verhuld; 
in de titelkop van het blad prijkte niet voor niets het motto ‘Dieu et mon droit’.  
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kamp over te halen, door er op te wijzen dat de vrijmetselarij misschien wel in de eerste 

plaats tegen het katholicisme ageerde, maar in basis vijandig tegen elke vorm van 

georganiseerde religie stond.21 De intern verdeelde christelijke wereld deed er dus beter 

aan zich als één man tegenover de vrijmetselarij op te stellen. Met name in orthodox-

protestantse hoek bleef dit pleidooi niet onopgemerkt; ook periodieken als De Standaard 

en De Boodschapper pikten eind jaren zestig de beschuldiging op dat de vrijmetselarij 

een Godloochenende organisatie was die zich bovendien met politieke machinaties bezig 

hield.22 In verhouding tot de overvloedige katholieke uitingen van antimaçonnisme, 

bleven die van orthodox-protestantse zijde overigens beperkt. 

Niet alleen de frequentie van de confessionele berichtgeving nam rond 1870 toe; 

ook de afwisselend spottende en vijandige toon waarvan artikelen over de vrijmetselarij 

zich bedienden, kreeg een steeds grimmiger klank. De ‘ridders van het sloofje’, zoals een 

auteur de vrijmetselaars uit zijn geboorteplaats honend aanduidde in het Dompertje van 

1867, waren in De Maasbode van 1884 reeds verworden tot ‘wilden’, die zich tijdens het 

ritueel ‘met een kort sloofje voor het lijf’ in een kringformatie opstelden, ‘als gingen zij 

een kannibalendans dansen’.23 In een groot voorpagina-artikel van 27 oktober 1869, dat 

het begin van een bijna anderhalve maand durende polemiek rond de vrijmetselarij 

inluidde, betoogde De Tijd dat ‘de twee grootste magten der tegenwoordige wereld, de 

katholieke kerk en de vrijmetselarij, […] weldra tegenover elkaar [zouden] staan: de 

leeraren der katholieke Kerk in het aanstaande Algemeene Koncilie te Rome, en de 

vrijmetselarij in hare bouwhutten te Parijs, te Napels en elders.’24 De gehanteerde 

indeling van de wereldpopulatie in ‘katholieken’ en ‘vrijmetselaars’ was, zoals de liberale 

bladen terecht opmerkten, een grove simplificatie van de werkelijkheid - maar wel een 

doeltreffende. Door alle tegenstanders van het katholicisme, liberalen en vrijdenkers 

incluis, onder het kopje ‘vrijmetselaren’ te scharen, creëerde de katholieke pers een 

effectief vijandbeeld waartegen men het lezerspubliek kon waarschuwen. Vrijmetselarij, 

Liberalisme en de Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen waren slechts verschillende 

zijdes van één medaille. Zeker nu geconstateerd werd dat het humanistische wereldbeeld 

van de vrijmetselaars hard op weg was de norm te worden in de in toenemende mate 

                                                
21 Zie bijvoorbeeld De Tijd, 6/11/1869, 10/11/1869 en 1/4/1870.  
22 In het onderzoek naar confessioneel antimaçonnisme zijn de orthodox-protestanten als 
producenten van antimaçonnieke propaganda traditioneel ondergesneeuwd geraakt door de 
katholieken, die, zeker internationaal, verreweg de meeste aanvallen op de vrijmetselarij op hun 
naam wisten te stellen. Toch liet ook iemand als Abraham Kuyper zich niet onbetuigd over de 
vrijmetselarij. In het besluit van zijn brochure Kerkvisitatie te Utrecht (1868) betuigt Kuyper 
bijvoorbeeld: ‘Ik kan geen eerbied hebben voor den spotlust, waarmeê de vrijmetselaar onze 
kerkelijke instellingen hekelt, zoolang hij zelf zich met slaafsche gedweeheid onderwerpt aan het 
bijgeloovig rituëel eener Oostersche symboliek; en voorgevende aan den tempel der menschheid te 
bouwen, zich in banketeeren verlustigt of tot politieke machinatiën verlaagt’. In 1890 namen Het 
Vaandel en De Standaard de door De Tijd geuite beschuldiging dat de vrijmetselarij pogingen 
ondernam om de verkiezingen van 1891 te manipuleren over. Zie o.a. De Standaard, 28 oktober 
1890. 
23 Vgl: ‘Het Vrijmetselaars-jubilee te Amsterdam’, in: Het Dompertje van den ouden Valentijn, jrg. 
1 (1867), no. 1 en ‘De inwijding der tweede Nederlandsche Vrije Loge te Amsterdam’, De 
Maasbode, 24/6/1884. 
24 De Tijd, 27/10/1869. 
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seculiere Westerse maatschappij, deed men een emotioneel beroep op de lezers om te 

strijden tegen een wereld waarin niet God, maar de mens centraal zou staan en waarin 

godsdienst als geheel plaats moest maken voor het humanisme. Volgens De Tijd was de 

ondergang van de menselijke beschaving nabij wanneer de mens meende dat hij geen 

getuigenis meer hoefde af te leggen aan God, maar zich naar believen kon overgeven 

aan de bevrediging van zijn eigen ijdele behoeften. De door de vrijmetselaars 

gepropageerde idealen zouden niet alleen het zedenbederf onder de bevolking in de hand 

werken, maar haar daarmee ook de kans op een beter leven ná de dood ontnemen.  

Opvallend aan het opzettelijk in het leven geroepen beeld van een ideologische 

clash tussen katholicisme en vrijmetselarij, was de rol die het maandblad Het Dompertje 

toedichtte aan het in 1866 geopende Paleis voor Volksvlijt. Als ‘tempel van de Rede’ zag 

men dit Paleis als een belichaming van het snel terrein winnende maçonnieke 

gedachtegoed. Dat alle christelijke vormen tijdens de openingsfestiviteiten van het Paleis 

met opzet achterwege gelaten waren, was volgens Het Dompertje te wijten aan de 

bemoeienis van de vrijmetselaars. Het jubileumfeest dat de vrijmetselaars enkele 

maanden later in het Paleis vierden, kwam in de liberale pers weliswaar onschuldig naar 

voren, maar de katholieken wisten wel beter: het feest was niet minder dan een 

grootschalige verering van het ongeloof. Dat dit feest openlijk, voor het oog van de 

wereld had kunnen plaats vinden, beschouwde Het Dompertje als een gewichtig tekens 

des tijds: 

 

Vroeger bedekte ieder, die onder den banier van den winkelhaak en den driehoek behoorde, alles 

wat hij qua B:. verrigtte met groote geheimzinnigheid; de loges waren kasematten, waarin geen 

oog kon doordringen; thans werkt men als het ware in het openbaar, men viert dat iedereen het 

hoort en ziet, er worden feest-spoortreinen georganiseerd, en in plaats van achter donkere muren, 

komen thans de broeders in een schitterend verlicht gebouw bijeen. Dit is eene verandering, een 

vooruitgang, die wij aan de moderne verlichting te danken hebben! De geheime genootschappen, 

die tot dusverre openbaarheid schuwden, treden uit hunne schuilhoeken; er is niets meer dat hen 

tegen houdt om hetgeen zij vroeger verrigtten, openlijk ten toon te dragen, want het is zoover 

gekomen, dat de Vrijmetselarij zich oplost in de moderne maatschappij.25   

 

Ondanks van liberale zijde ondernomen pogingen tot nuancering van de tweedeling van 

de wereld in katholieken en vrijmetselaren, zou het beeld van een titanenstrijd tussen de 

internationale Orde en de katholieke Kerk niet snel meer van het netvlies verdwijnen – 

overigens niet geheel tot onvrede van de tot voorhoedeloopster van het modernisme 

gebombardeerde vrijmetselarij, die hiermee heel wat meer gewicht toegedicht kreeg dan 

zij in werkelijkheid bezat. De vrijmetselarij lijkt deze rol van meest directe 

tegenstandster van de katholieke kerk van harte omarmd te hebben. Tegenover het door 

vrijmetselaars als een negatief gegeven gepresenteerde katholicisme, stak men zelf 

                                                
25 ‘Het Vrijmetselaars-jubilee te Amsterdam’, in: Het Dompertje van den ouden Valentijn, jrg. 1 
(1867), nr. 1. 
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positief af; het was niet de vrijmetselarij die de tere zieltjes van de burgerjeugd 

‘corrumpeerde’ door haar leerstellingen te verbreiden op openbare scholen, maar het 

waren de katholieken die hun achterban moedwillig dom hielden om vervolgens met 

succes onder de ‘minder ontwikkelde klassen’ haat te kunnen zaaien jegens een volstrekt 

respectabele vereniging van burgerheren. Opvallend genoeg zijn er in de wederzijdse 

schimpscheuten behoorlijk wat parallellen te ontdekken. Zoals bijvoorbeeld in het 

consequente gebruik van een licht-duisternis symboliek door beide partijen; terwijl de 

katholieken het wantrouwen tegen de vrijmetselarij voedden met verwijzingen naar in 

het geheim, in het donker plaatsvindende vrijmetselaarsbijeenkomsten waar 

samenzweringen beraamd werden tegen het licht verbreid door de enige ware religie, het 

christendom, stelden vrijmetselaren het maçonnieke ‘licht’, of zelfs de Verlichting waaruit 

de vrijmetselarij was voortgekomen, tegenover ‘Rome’s lichtschuwende priesterschaar’ 

en de intellectuele duisternis waarin het katholieke volksdeel noodgedwongen 

verkeerde.26  

Het maçonnieke gevoel van superioriteit kwam sterk tot uitdrukking in de toon 

waarop vrijmetselaren het katholieke volksdeel bejegenden. Doorgaans was deze van 

een ijzige beleefdheid, waarin een duidelijke zweem van hooghartigheid doorklonk. Juist 

door sterk vast te houden aan de ‘beschaafde vormen’ onderstreepte men het 

onderscheid tussen zichzelf en het katholieke lezerspubliek dat men voor 

onderontwikkeld en goedgelovig hield. Als commentaar op een artikel gericht tegen zijn 

loge, schreef de voorzitter van de Nijmeegse loge St. Lodewijk in 1896 aan De 

Gelderlander: 

 

De onwaarheid, dat de vrijmetselarij de godverzaking leert en de eeredienst der natuurkrachten 

beoefent, zullen wij onbesproken laten. Tegen zulke beweringen [...] op te komen is onbegonnen 

werk, en door het onzinnige en tastbaar onware er van is het ook onnoodig. Het wordt alleen 

geloofd door hen, die, om welke reden dan ook, eigen onderzoek in dezen schuwen, en dezulken 

zijn niet te overtuigen. Daarom achten wij wederlegging op dit punt overbodig en zullen wij ook 

verder niet antwoorden op hetgeen u misschien nog over de leer en het streven der vrijmetselarij 

zoudt willen publiceeren, te minder omdat de laatste alinea van uw berichtje in een toon gesteld is, 

die veelal gebruikt wordt als de katholieke pers de vrijmetselarij bespreekt; en ons ontbreekt de 

noodige oefening om onze bewondering door navolging te bewijzen.27 

 

In het Jaarboekje van 1873 besprak H. Maarschalk de aanvallen op de vrijmetselarij, die 

in bladen als De Tijd, Het Dompertje (in 1868 opgericht), De Maasbode, Het Huisgezin, 

De Waarheid en ‘tutti quanti’ voorkwamen, als ‘weinig beduidend; vervuld met 

kinderachtige, of onzinnige beschuldigingen, die aan den man van eenige opvoeding of 

ontwikkeling ongelooflijk of zeer overdreven voorkomen, en dus alleen op het domme en 

                                                
26 Zie o.a. ‘Een ultramontaansch blad’, Maçonniek Weekblad, jrg. 18 (1869) nr. 46. 
27 Ingezonden brief, De Gelderlander. Nijmeegsch Dagblad, 24/11/1896.  
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niet ontwikkelde gedeelte van het volk eenigen invloed kunnen uitoefenen’.28 Een artikel 

uit de Limburger Courier ontlokte de secretaris van een Amsterdamse loge de uitspraak 

dat de vrijmetselarij daarin werd voorgesteld ‘op eene wijze zooals slechts domme 

boeren priesters zaken kunnen voorstellen, die voor ontwikkelde katholieken belachelijk 

zijn.’29 Een briefschrijver in het Maçonniek Weekblad wenste de redactie van De Tijd 

tenslotte voor haar aanvallen te bedanken, ‘omdat de bestrijding eener zaak door 

ultramontanen – in Nederland ten minste – niet anders dan die zaak kan bevoordeelen 

en verheffen in de oogen van alle weldenkende voorstanders van verlichting en 

beschaving!’.30 Tekenend is het dat vrijmetselaren de katholieke polemisten bij voorkeur 

als ‘ultramontanen’, ‘jezuïeten’ of ‘clericalen’ aanduidden en daarmee actief bijdroegen 

aan verdere polarisering.  

Hoewel Nederlandse vrijmetselaars nieuwe katholieke aantijgingen in de regel 

wegwuifden met een simpele verwijzing naar het niet voor rede vatbaar zijn van de 

katholieke geestelijkheid, bestond er binnen de Orde toch wel degelijk discussie over de 

meest wenselijke koers ten opzichte van het antimaçonnisme. Naast diegenen die 

meenden dat de vrijmetselaar het ongelijk van de katholiek het doeltreffendst kon 

aantonen door er zorg voor te dragen dat zijn eigen gedrag onberispelijk was, lieten zich 

af en toe ook voorstanders van een tegenaanval in de vorm van een actieve aanpak van 

de ‘clericalen’ horen. Meestal bleef het echter bij verontwaardigde publicaties over de 

dwingelandij van Rome in eigen kring. Tegen de tijd dat het antimaçonnisme rond 1870 

een voorlopig hoogtepunt bereikte, stond de maçonnieke pers op haar beurt bol van de 

waarschuwingen voor het ‘ziel-doodende, levenverstikkende Ultramontanisme’, dat uit de 

aard der zaak de tegenpool van de vrijmetselarij was.31 Met name S.H. ten Cate, een 

                                                
28 H. Maarschalk, ‘Een aanval tegen de vrijmetselarij’, in: Jaarboekje voor Nederlandse 
vrijmetselaren (1873) 210.  
29 Zie notulen CVA, 8 oktober 1896. Hoe de katholieke intelligentsia, waarvan een groot deel 
volgens Otto Lankhorst niet op een katholieke maar op een ‘neutrale’ krant geabonneerd was, over 
de vrijmetselarij dacht, is niet gemakkelijk te achterhalen. Een aanwijzing dat ook in dit soort 
kringen milde scepsis tegenover de gebruikelijke aantijgingen aan het adres van de vrijmetselarij 
heerste, is te vinden in het door J.A. Alberdingk Thijm verzorgde ‘voorbericht’ bij de Nederlandse 
uitgave van De Vrijmetselarij en de Kongregatiën in de Katholieke Kerk, tegenover de Pruisische 
wet op het recht van vereeniging (1875). Hoewel Alberdingk Thijm hierin aangaf de vrijmetselarij 
te veroordelen omdat zij door de H. Kerk zelf werd veroordeeld en omdat ware verlichting zijns 
inziens alleen zou volgen uit positiefchristelijke beginselen, meldde hij tegelijkertijd dat hij zich 
persoonlijk geen angst door de vrijmetselarij zou laten inboezemen. Met beweringen ‘dat het 
wezen der vrijmetselarij juist in het beroeren van Kerk en Staat gelegen is’, was hij het niet eens; 
ook buiten de loges waren immers genoeg bestrijders van de Katholieke Kerk te vinden en slaagde 
men er ooit in alle loges te sluiten, dan nog zou daarmee de “Geist der stets verneint”, oftewel het 
liberalisme, de kop niet ingedrukt zijn. Zie J.A. Alberdingk Thijm, ‘Voorbericht’, De Vrijmetselarij en 
de Kongregatiën in de Katholieke Kerk, tegenover de Pruisische wet op het recht van vereeniging 
(Amsterdam 1875) III-IV. 
30 ‘De Tijd’, Maçonniek Weekblad, jrg. 18 (1869) nr. 46. 
31 Zie o.a. ‘Kort en bondig’, Maçonniek Weekblad, jrg. 20 (1871). Auteur O. zegt onder meer: ‘Het 
Jesuïtisme en Ultramontanisme […], het is onze vijand, omdat het de vijand is van de verlichting 
en veredeling der menschheid, omdat het de menschen in boeien knelt en de vrije werkzaamheid 
van den geest gewelddadig tegenstaat. Het licht heeft geen gemeenschap met de duisternis; 
dáárom zijn maçonnisme en Jesuitisme onverzoenlijke vijanden’. De auteur van een artikel met de 
venijnige titel ‘Hoe de Roomsche clerikale partij wroet’ toonde in hetzelfde Maçonniek Weekblad 
aan dat de clericale partij in basis vijandig stond tegenover de grondwettelijke beginselen, ‘tegen 
de beginselen van vrijheid van denken en spreken, van schrijven en oordelen’. Zie ‘Hoe de 
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bekende naam in het Maçonniek Weekblad, liet zich niet onbetuigd over de Roomse 

‘priesterheerschappij’.32 Hij vervaardigde vertalingen van Duitse geschriftjes over de 

Jezuïetenorde en over het pausdom, waarvoor in de maçonnieke pers grootscheeps 

geadverteerd werd en die door de katholieke periodieken met even grote afschuw 

werden ontvangen.33  

De vorm die de interne discussie over het antimaçonnisme aannam kon van plaats 

tot plaats aanmerkelijk verschillen; terwijl men in Amsterdam meestal de schouders 

ophaalde over de katholieke verzinselen, lagen de zaken voor de vrijmetselaars in het 

door katholieken beheerste Zuiden gecompliceerder - zeker toen de aanvallen vanaf het 

einde van de jaren 1860 steeds heviger werden en individuele vrijmetselaren steeds 

vaker persoonlijk nadeel ondervonden van de negatieve berichtgeving, die op gezette 

tijden de vorm van een heksenjacht op vrijmetselaars aannam. Lokale katholieke bladen 

lieten zich niet zelden verleiden tot ad hominem aanvallen op prominente plaatselijke 

vrijmetselaren. Om hen in de lokale gemeenschap zwart te maken, werden deze 

broeders met naam en toenaam in de krant genoemd. De macht van ‘de zwarte bende’ in 

Noord-Brabant en Limburg moest zeker niet onderschat worden, zo betoogde H. 

Maarschalk in het Bulletin van 1874-1875:  

 

Die macht gevoelt gij in uwe maatschappelijke positie, in uwen werkkring, in uw leven en streven, 

in uw huisgezin, zelfs bij uwe dienstboden. Gij dient op te letten, wanneer gij onder vrienden en 

broeders eens [257] een vertrouwelijk gesprek voert, of de deuren wel goed gesloten zijn, en of de 

wanden geen ooren hebben, wilt gij somtijds later u daardoor geen nadeel berokkend zien. Maar 

niet enkel in Noord Brabant en Limburg, overal in Nederland dringt die macht door.34 

 

Ook na dit soort concrete aanvallen op de persoon varieerden de reacties van 

maçonnieke zijde; soms koos men voor een beschaafde tegenaanval in de pers35, maar 

                                                                                                                                                   
Roomsche clerikale partij wroet’, Maçonniek Weekblad, jrg. 20 (1871) nr. 27. in 1872 verscheen 
ook nog het drieluik ‘De Jezuïeten-Orde’, waarin de geschiedenis van deze orde uit de doeken werd 
gedaan. Zie Maçonniek Weekblad, jrg. 21 (1872) nr. 37, 38 en 39.  Tot besluit van de serie merkte 
de auteur op: ‘haar [de jezuïeten-orde]  te bestrijden is aller, is bovenal onze plicht. Hoe – ligt voor 
de hand. Door waar wij kunnen onderwijs, ontwikkeling, beschaving te bevorderen. Waar het volk 
vooroordeel mist en oordeel bezit, zullen de Jezuieten zeker een schralen oogst samelen.’ 
32 Zie o.a. ‘Natuurlijke geschiedenis der Vrijmetselaars’ (een Bouwst:. Voor ‘De Tijd’ of ‘De 
Katholieke Illustratie’)’ uit het Duits vertaald door S.H. ten Cate, Maçonniek Weekblad jrg. 18 
(1869) nr. 49. 
33 Zie De Orde der Jezuïten, hare geschiedenis en zedeleer. Naar het Hoogd. Van Julius Mühlfeld 
bewerkt door Br. S.H. ten Cate (Zwolle 1872) en Het Pausdom, zijn ontstaan, bloei en verval, naar 
het Hoogduitsch van Heribert Rau door Br:. S.H. ten Cate (Zwolle 1871). Zie voor De Orde der 
Jezuïten ook ‘Kunstgrepen’, De Maasbode, 29 september 1872. 
34 H. Maarschalk, ‘De encycliek van den paus en de Vrijmetselarij’, in: Bulletin van het 
Nederlandsch Grootoosten 5 (1874-1875), 256-257. 
35 Een typisch voorbeeld van een maçonnieke tegenreactie is het aan de redactie van de NRC 
gerichte schrijven van een meestervrijmetselaar, die zich gestoord had aan een artikeltje uit Het 
Dompertje, aflevering 2 (1869). Zijn ingezonden brief, die (tevens) geplaatst werd in het 
Maçonniek Weekblad, was expliciet niet bedoeld als verdediging van de vrijmetselarij. Pogingen om 
laster te weerleggen achtte de auteur niet maçonniek. Wat hij vooral van Het Dompertje wilde, was 
een bronverantwoording. Wie waren de geciteerde maçons die ruiterlijk toegaven dat de 
vrijmetselarij de christelijke deugd trachtte te ondermijnen?, zo vroeg de briefschrijver zich af. Hij 
nodigde de redactie van het maandblad dan ook beleefd uit om in de NRC te reageren. Mocht Het 
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vaker nog negeerde men de berichtgeving totaal, omdat de ervaring had uitgewezen dat 

elke reactie de zaak alleen maar verergerde.  

Ondanks dat men in Amsterdam zoals gezegd relatief weinig last had van 

katholieke lasterverhalen op de persoon, waartoe het in Amsterdam zetelende blad De 

Tijd zich in de regel niet verlaagde36, bestond er ook in Amsterdamse logekringen 

discussie over de juiste aanpak van laster. Na voorlezing in de loge van een tweedelige 

artikel uit De Maasbode getiteld ‘de Duivelvereering in de vrijmetselarij’, besloten de 

leden van Concordia Vincit Animos ‘dat het niet ongewenscht is ons op de hoogte te 

houden van de onmoogelijke voorstellingen die de ‘Katholieken’ de gemeente opdischt en 

die zeker met recht beschouwd mogen worden als voorbode van nog meer onzin […]’.37 

Liever dan in de lokale liberale kranten zelf, middels ingezonden brieven, tegenwicht te 

bieden aan het katholieke offensief, verleenden de Amsterdamse loges indirecte steun 

aan de liberale pers in een katholieke provincie als Limburg. Omdat het in het Zuiden 

naar verluid zo treurig gesteld was met de vrijzinnige gedachte, namen Amsterdamse 

loges een abonnement op het liberale blad De Volksvriend dat in Roermond werd 

uitgegeven door de vrijmetselaar Raemakers. Om de eigen privacy te garanderen werden 

soms pogingen ondernomen om de namen van vrijmetselaars en de werkzaamheden van 

de loges zoveel mogelijk af te schermen. Voor sommige Amsterdamse broeders was dit 

belangrijk genoeg om te bepleiten dat zelfs de maçonnieke bladen zich dienden te 

onthouden van berichtgeving over de logewerkzaamheden. Anderen zagen hier het nut 

minder van in: het openbaar maken van datgene waar de vrijmetselarij zich zoal mee 

bezig hield, was volgens hun juist een belangrijke stap in het creëren van meer 

maatschappelijk draagvlak voor de vrijmetselarij. Alleen door gerichte maatschappelijke 

actie te ondernemen kon men werken aan het verheven doel van de Orde. Wanneer men 

zich angstig terug trok in de schijnveiligheid van de tempel, zou de Nederlandse orde 

nooit aan haar hoger doel kunnen beantwoorden. 

 Vooral in de jaren tachtig en negentig, toen de encycliek ‘Humanum Genus’, het 

Antimaçonniek Congres, de Dreyfus Affaire38 en de ‘onthullingen’ van Taxil aanleiding 

gaven tot nieuwe golven van antimaçonnisme, werden de loges vaak door katholieke 

polemisten om de oren geslagen met berichten uit de eigen maçonnieke pers. Op zoek 

naar kopij plozen katholieke redacteuren de maçonnieke bladen uit die in de jaren tachtig 

                                                                                                                                                   
Dompertje het vervolgens in haar belang achten om hemzelf voor haar lezers ‘zoo zwart’ af te 
beelden als ware hij ‘de duivel in persoon’, dan gaf hij haar daartoe gaarne toestemming. Toch 
ondertekende hij zijn brief niet. Zie Maçonniek Weekblad, jrg. 17 (1868) nr. 40.  
36 Wanneer De Tijd een bepaalde min of meer ‘publieke’ figuur toch persé wilde aanduiden, 
volstond men meestal met een korte omschrijving, waaruit de oplettende lezer overigens direct de 
identiteit van de aangeduide persoon kon achterhalen. [voorbeeld d’Ablaing]. 
37 Zie notulen huishoudelijke vergadering CVA, 24 oktober 1895, GON, doosnummer xxxx, inv. nr. 
xxxx 
38 In de loop van de negentiende eeuw gingen joden steeds vaker figureren in maçonnieke 
complottheorieën. In 1863 noemde De Tijd de joden reeds als de drijvende kracht achter de  
maçonnieke betrokkenheid bij de revoluties van 1848 en ook in later tijd werden zij door ditzelfde 
blad betiteld als ‘de grootste raddraaiers van de loge’. In vrijmetselaarskringen zag men het 
katholicisme veelal als de motor achter het oplaaiende antisemitisme - reden te meer om de 
Roomse geestelijkheid fel te bestrijden.  
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waren opgericht als spreekbuis van de progressieve factie onder de vrijmetselaren. 

Hoewel hierin geen directe referenties naar concrete politieke inmenging of de 

verbreiding van ongeloof te vinden waren, stonden Amsterdamse bladen als L’Union 

Fraternelle (1887) en het Weekblad voor Vrijmetselaren (1882?) wel vol uitingen van 

ontevredenheid over de werkloosheid van de Orde. Veel progressieve vrijmetselaren 

voelden het gebrek aan daadkracht in maçonnieke kring als een gemiste kans en 

formuleerden in de kolommen van de progressieve maçonnieke pers programmapunten 

voor maatschappelijke interventie. Het kwam de katholieke redacteuren uiteraard goed 

van pas dat kritische vrijmetselaren hen de taak van het verwoorden van kritiek op de 

Orde deels uit handen namen. Berichten over de verdeeldheid van de Nederlandse 

vrijmetselarij, het teruglopende logebezoek en de onvrede over het maçonnieke rituaal, 

verschenen vanaf de jaren 1880 met enige regelmaat ook in de katholieke periodieken39 

– waardoor het grotere verhaal van een maçonniek complot gericht op het omver werpen 

van de bestaande maatschappij er, ironisch genoeg, uiteraard niet geloofwaardiger op 

werd. 

Het probleem dat een maçonnieke samenzwering tegen kerk en staat niet al te 

geloofwaardig overkwam wanneer de vrijmetselaars zo duidelijk onderling verdeeld 

waren, loste de vaste vrijmetselarijcommentator van De Maasbode, ‘Laicus’, op door toch 

te wijzen op de politieke eisen van de vrijmetselarij. Het invoeren van een 

vermogensbelasting, van leerplicht, dienstplicht en van algemeen kiesrecht waren 

allemaal zaken die in de jaren tachtig door het Weekblad voor Vrijmetselaren aangestipt 

waren en die er, volgens Laicus, door inmenging van het Handelsblad en maçonnieke 

politici als A.C. Wertheim gekomen zouden zijn, als het electoraat dit niet belet had.40 

Bovendien zag men in katholieke kring niet in hoe de vrijmetselarij zich met 

maatschappelijke kwesties kon bezig houden zónder zich op staatkundig of religieus 

terrein te begeven, zoals men zelf beoogde: ‘Nieuwe wereldbeschouwing; zedelijk 

beginsel; waarde der menschelijke natuur; vrijheid: Ziedaar zaken, die moeielijk buiten 

aanraking met de katholieke Kerk en de politiek kunnen blijven’, aldus De Tijd.41 Hier 

raakte men inderdaad een gevoelig punt. Ook de vrijmetselaars zelf begonnen zich in 

toenemende mate te realiseren dat politiek een breder begrip was dan men eerder wel 

gedacht had. Sommige vrijmetselaren trokken daaruit de conclusie dat men er misschien 

inderdaad toe over zou moeten gaan het verbod op het bespreken van religie en politiek 

in de loges uit de statuten te schrappen. Deze gevolgtrekking was onder vrijmetselaren 

echter veel minder algemeen dan de katholieke bladen het wilden doen voorkomen door 

over de vermeende Nederlandse maçonnieke inmenging in verkiezingen te berichten. Met 

                                                
39 Zie onder andere het tweedelig artikel ‘De inwijding der tweede Nederlandsche Vrije Loge te 
Amsterdam’, verschenen in de Maasbode, 22/6/1884 en 24/6/1884 en een zeventiendelige reeks 
artikelen over de vrijmetselarij uit datzelfde blad en jaartal.  
40 Laicus, ‘De Vrijmetselarij in Nederland’, in: Hildebrand Gerber, De vrijmetselarij, nieuwe 
onthullingen. Naar tal van authentiek bescheiden. Uit het Hoogduitsch voor Nederland bewerkt en 
vertaald door Laicus (Rotterdam 1894) 58-70, aldaar 68.  
41 ‘De Vrijmetselarij door de pausen bestreden’, De Tijd, 21/7/1884. 
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name aan de vooravond van verkiezingen viel volgens Van de Sande doorgaans een 

opleving van het aantal antimaçonnieke stukken te constateren.42 Meer dan een storm in 

een glas water waren dit soort berichten echter niet. Hoewel de Kerk in het fin de siècle 

bijzonder hevig op de vrijmetselarij reageerde omdat zij onder de indruk verkeerde dat 

vrijmetselaarsidealen in deze periode steeds meer gemeengoed werden, had de laat 

negentiende-eeuwse vrijmetselarij ironisch genoeg zelf juist sterk onder dat laatste te 

lijden; naarmate de Orde meer concurrentie kreeg van andere levensbeschouwelijke 

groeperingen, lijkt zij in toenemende mate geworsteld te hebben met de vraag waaruit 

de maçonnieke identiteit nu eigenlijk bestond en hoe hieraan in de toekomst vorm 

gegeven moest worden. Deze identiteitscrisis kwam de daadkracht van de Nederlandse 

vrijmetselarij niet ten goede. 

 

De liberale pers  

In de historiografie heeft de berichtgeving over de vrijmetselarij in de liberale kranten 

heel wat minder aandacht gekregen dan die in de confessionele bladen, waardoor 

misschien ten onrechte de indruk gewekt wordt dat er buiten de katholieke pers om niet 

of nauwelijks over de vrijmetselarij bericht werd en dat de ware maçonnieke praktijk dus 

onbelicht bleef. Van de Engelse vrijmetselarij is weliswaar bekend dat zij de 

openbaarheid niet schuwde – in deze context wordt vaak gewezen op het gegeven dat 

haar leden in maçonniek tenue door de straten paradeerden en hun bijeenkomsten 

adverteerden in de media43 – maar de algemene veronderstelling over de Nederlandse 

vrijmetselarij is dat zij juist nauwelijks publiekelijk manifesteerde en dus ook weinig 

media-aandacht gegenereerd zal hebben. Inderdaad was de wijze waarop in het 

Algemeen Handelsblad of de NRC over de activiteiten van de loges bericht werd een stuk 

minder spraakmakend dan de manier waarop De Tijd of De Maasbode zich over de 

vrijmetselarij uitliet, maar bericht werd er wel degelijk. Het soort berichtgeving is 

bovendien, vanuit de veronderstelling dat er een zekere wisselwerking tussen 

vrijmetselarij en samenleving bestond, zeker niet minder interessant dan de berichten in 

de katholieke bladen.  

Bestudering van de berichtgeving over de vrijmetselarij in de liberale pers, wekt, 

vooral voor de periode rond 1850, de indruk dat het merendeel van de vrijmetselaren 

zich in de liberale pers in ‘eigen kring’ achtte. Hier was men veilig voor antimaçonnieke 

aantijgingen en kon men rekenen op sympathie voor de eigen werkwijze. In Amsterdam 

beschouwden veel vrijmetselaars het Handelsblad, waarvan de prominente maçon P.A. 

Diederichs samen met diens broer de uitgever was, als een lijfblad. Aan het oordeel van 

deze alom gerespecteerde krant werd veel waarde gehecht en berichten uit het blad 

werden, zeker in de laatste decennia van de negentiende eeuw, in de loges positief 

                                                
42 Anton van de Sande, ‘Antimaçonnisme bij katholieken en protestanten’ 150. 
43 Zie o.a. R.J. Morris, ‘Clubs, societies and associations’, in: F.M.L. Thompson (ed.), The 
Cambridge social history of Britain 1750-1950. Vol. 3. Social agencies and institutions 
(Cambridge1993) 401. 
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besproken en als uitgangspunt genomen bij het bepalen van een eigen standpunt over 

een bepaalde kwestie. Tegenover de lokale liberale pers waren loges bovendien weinig 

terughoudend wat het verstrekken van informatie over logeactiviteiten betreft; uitgaande 

van de veronderstelling dat er een grote parallel was tussen het logepubliek en het 

lezerspubliek van de liberale dagbladen, had men er over het algemeen genomen geen 

groot probleem mee om in deze kring ruchtbaarheid te geven aan de doelstellingen van 

de Orde. Verondersteld werd immers dat deze onder het liberale publiek in vruchtbare 

aarde zouden vallen. Liberale lezers hoefden er niet van overtuigd te worden dat de loge 

bevolkt werd door respectabele heren, integendeel, men kon er van uitgaan dat dit 

lezerspubliek reeds bekend was met het verschijnsel vrijmetselarij en er in basis niet 

onsympathiek tegenover stond. Van een overlijdensbericht van een prominente 

Amsterdammer waarin uitgebreid aandacht besteed werd aan diens maçonnieke carrière 

keek de liberale lezer kennelijk niet op, evenmin als van een begrafenisverslag waarin 

melding gemaakt werd van de aanwezigheid van een delegatie uit de loge die de 

overledene de laatste eer bracht.44  

Dat de liberale kranten door vrijmetselaars als min of meer ‘veilig terrein’ 

beschouwd werden, blijkt bijvoorbeeld ook uit het gegeven dat loges deze kranten 

gebruikten als onderling communicatiemiddel. Met name rond het midden van de eeuw 

waren het de lokale liberale kranten die het plaatselijke logepubliek de weg wezen naar 

vergaderingen en andere logeactiviteiten. Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel 

is dat de maçonnieke pers zelf rond 1850 nog in de kinderschoenen stond; het eerste 

maçonnieke nieuwsblad dat met enige frequentie verscheen, het Maçonniek Weekblad, 

dateerde van 1852 en werd geacht als officieel ordeorgaan te fungeren. Hoewel het blad 

onder toezicht van het Nederlandse Grootoosten - het overkoepelende maçonnieke gezag 

- verscheen, waren klachten over de ‘onbeduidende’ inhoud lange tijd niet van de lucht. 

De berichtgeving van het in Utrecht uitgegeven weekblad bestond voornamelijk uit 

vertaalde stukken uit de buitenlandse maçonnieke pers en uit nietszeggende 

‘romantische’ feuilletons; voor berichtgeving over de echt wezenlijke kwesties op 

maçonniek gebied was men aangewezen op serieuze buitenlandse bladen zoals  de 

Duitse Freimaurer Zeitung en de Franse Revue Maçonnique. Naar smaak van veel 

Amsterdamse vrijmetselaren was de toon van het Maçonniek Weekblad bovendien wel 

erg conservatief.  

Het plaatsen van aankondigingen voor logeactiviteiten in de lokale liberale kranten 

had bovendien het voordeel dat een publiek bereikt kon worden dat breder was dan het 

lezerspubliek van het Maçonniek Weekblad. Ook buitenlandse broeders die tijdens hun 

verblijf in Amsterdam een plaatselijke loge wensten te bezoeken, vonden door berichten 

in het als dé zakenkrant geldende Handelsblad hun weg naar één van de Amsterdamse 

loges, evenals de vele Amsterdamse vrijmetselaars die geen lid waren van een loge, 
                                                
44 Zie bijvoorbeeld de berichten over het overlijden van de Amsterdamse politiecommissaris 
Christiaan de Bie (ex-voorzittend meester van La Charité) in de Amsterdamsche Courant van 
8/1/1863 en 12/1/1863.  
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maar wel af en toe wensten te visiteren bij recepties en andere ceremoniële 

bijeenkomsten. De in 1849 door de Amsterdamse loges genomen beslissing om te 

houden vergaderingen middels korte aankondigingen op de voorpagina van het 

Handelsblad te annonceren, was met name gericht op het bereiken van deze ‘broeders in 

de verstrooiing’, waarvan er in het gemiddeld circa duizend vrijmetselaars tellende 

Amsterdam heel wat rondliepen. Of de namen van de loges in dit soort annonces voluit 

geschreven moesten worden, of op de gebruikelijke maçonnieke manier dienden te 

worden afgekort, leverde wel nog enige discussie op. Uitgever Diederichs zelf pleitte voor 

een volledige vermelding van de logenaam en gaf daarmee impliciet de boodschap af dat 

men zich in de kolommen van zijn blad onder vrienden kon rekenen.45 Toen de irreguliere 

loge Post Nubila Lux, waarvan Diederichs erelid was, op haar beurt ook advertenties in 

het Handelsblad plaatste waarin zij de Amsterdamse broeders opriep haar vergaderingen 

bij te wonen46, stuitte dat niet op veel begrip onder de besturen van de reguliere loges. 

Post Nubila Lux (én Diederichs) lijken onverhuld te verstaan gekregen te hebben dat het 

Handelsblad het medium was voor de wettig erkende loges. Post Nubila Lux had hier dus 

maar van af te blijven.  

Ook uit andere berichten blijkt dat vrijmetselaren met elkaar communiceerden via 

de liberale pers. In 1849 plaatsten drie vrijmetselaren uit Werkendam bijvoorbeeld een 

advertentie in het Handelsblad, waarin zij een ernstig beroep op hun medevrijmetselaars 

deden om bij te dragen aan de leniging van de nood van de slachtoffers van een recente 

watersnoodramp in Werkendam.47 Drie dagen later riepen de maçonnieke leden van de 

Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank hun collega vrijmetselaars 

via het Handelsblad op om zich óók bij deze nobele beweging aan te sluiten. Dat dit soort 

advertenties kennelijk de bijbedoeling hadden om het maçonnieke gedachtegoed onder 

de aandacht van het lezerspubliek te brengen, wordt duidelijk uit het boven het bericht 

geplaatste kopje ‘Waarom vindt men onder de Nederlandsche Vereenigingen tot 

Afschaffing van Sterken Drank ook Vrijmetselaren?’. Opvallend genoeg kozen de 

opstellers van de advertentie in kwestie ervoor de maçonnieke beginselen sterk in 

verband te brengen met de ‘echte christenzin’, waarbij het helpen uitbreiden van Gods 

Rijk op aarde opeens tot de roeping van elke vrijmetselaar gemaakt werd.48  

Privé-advertenties van individuele broeders die zich met een specifiek doel voor 

ogen deden kennen als vrijmetselaren, vielen niet altijd in goede aarde in de maçonnieke 

wereld. De Orde hield uiteraard graag zelf de controle over hoe de vrijmetselarij naar 

buiten toe gepresenteerd werd. Vrijmetselaren die hun grieven over bepaalde 

                                                
45 Zie notulen La Bien Aimée, 5/3/1850, GON, doosnummer 4339, inv. nr. 41:17, 220. Willem 
Frederik deed als enige Amsterdamse loge oorspronkelijk niet mee aan dit gebruik, zij ging pas in 
1866 over tot het plaatsen van annonces.  
46 Zie advertentie voor kennismakingsbijeenkomst van Post Nubila Lux in lokaal Vliedzorg op 15 
februari 1849 (Algemeen Handelsblad, 14/2/1849) en advertentie voor installatie van de loge op 
26 augustus 1850 (Algemeen Handelsblad, 26/8/1850).  
47 Algemeen Handelsblad, 27/1/1849. 
48 ‘Waarom vindt men onder de Nederlandsche Vereenigingen tot Afschaffing van Sterken Drank 
ook Vrijmetselaren?’, Algemeen Handelsblad, 30/1/1849. 
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logeaangelegenheden in de profane media ventileerden, zoals een enkele keer gebeurde, 

kregen te maken met strenge sancties. De Amsterdamse goudsmid Barend Rudolf 

Citroen ondervond dit aan den lijve nadat hij in 1883 een advertentie geplaatst had 

waarin hij zijn persoonlijke gevoelens over twee collega-bestuursleden La Charité 

wereldkundig maakte.49 Na een storm van protest over dit schandelijke handelen van een 

aan geheimhouding gebonden vrijmetselaar, een bestuurslid nota bene, werd Citroen 

verwijderd uit de loge. Wanneer de goede naam van de Orde, een bepaalde loge of zelfs 

maar een individuele vrijmetselaar in de profane maatschappij door een broeder door het 

slijk gehaald werd, was men onverbiddelijk. Mr. L. Zegers Veeckens, geen onbekend 

figuur in de maçonnieke wereld, werd in 1877 uit de Maastrichtse loge La Perséverance 

ontslagen, nadat een ‘geheime’ brief waarin hij zijn beklag deed over handelingen van 

het logebestuur, was opgepikt door het katholieke blad De Nieuwe Limburger. Bij zijn 

ontslag uit de loge bleef het niet: in het door een vrijmetselaar uitgegeven satirische 

Limburgse tijdschrift De Volksvriend werd Zegers Veeckens vervolgens naar eigen 

zeggen voorgesteld als ‘iemand die uit die loge is verjaagd wegens gepleegd verraad en 

verachtelijke handelingen’. Vastberaden dit niet op zich te laten zitten, stuurde Zegers 

Veeckens daarop een brief naar het tegendraadse tijdschrift Asmodée, dat zich al vaker 

laatdunkend over De Volksvriend en diens redacteur ‘Minos’ had uitgelaten. In zijn door 

de redactie geplaatste brief zette Zegers Veeckens zijn zaak nog eens grondig uiteen. Het 

misprijzende commentaar dat de redactie van Asmodée over had voor deze affaire, die 

men als ‘Limburgsche toestanden’ betitelde, luidde terecht: ‘Zoo handelen de lieden, die 

het steeds zoo druk hebben over de excommunicatie der Katholieke Kerk en voor 

Spinoza een standbeeld oprichten, o.a. omdat hij zoo ‘humaan’ was.’50 

De lezers van liberale kranten werden niet alleen door ingezonden aankondigingen 

en advertenties geconfronteerd met het bestaan van loges in hun woonplaats; ook de 

belangrijkste maçonnieke festiviteiten, herdenkingen en rouwloges haalden doorgaans de 

krant. Zelfs van sommige gedenkwaardige maçonnieke gebeurtenissen uit het buitenland 

werd in de Nederlandse kranten verslag gedaan; in 1846 berichtte de Amsterdamsche 

Courant bijvoorbeeld lovend over een bijeenkomst van de Londense Grootloge, die 

besloten had de betrekkingen met de Pruisische loges te verbreken omdat deze bij 

herhaling weigerden joden tot de vergaderingen toe te laten.51 In 1861 deden 

verschillende liberale kranten verslag van een maçonniek feest in Brussel, waarop de 

banden tussen de sinds 1830 uit elkaar gedreven Nederlandse en Belgische maçons 

werden aangehaald.52  

Opvallend aan dit soort berichten is dat de auteurs ervan in de regel enige 

voorkennis bij het publiek veronderstelden: de maçonnieke doelstellingen werden 

                                                
49 ‘Aan Br:. Vrijmetselaren van de loge ‘La Charité. Een valsch jubileum’, Algemeen Handelsblad, 
25/12/1883.   
50 ‘Limburgsche toestanden’, ingezonden brief van Mr. L. Zegers Veeckens, Asmodée, 8/3/1877. 
51 De Amsterdamsche Courant, 30/6/1846. 
52 ‘België’, Dagblad voor Zuid Holland en ’s Gravenhage, 25 juni 1861 en ‘Belgische post’, 
Algemeen Handelsblad, 25/6/1861. 
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kennelijk afdoende bekend geacht om er niet te lang bij stil te staan en zelfs het specifiek 

maçonniek taalgebruik met haar veelvuldige afkortingen werd in bepaalde gevallen 

gehandhaafd. In feite weken de verslagen van maçonnieke evenementen in de liberale 

pers nauwelijks af van die in de maçonnieke pers. De zelfverzekerde en vertrouwde wijze 

waarop de liberale pers doorgaans terugblikte op maçonnieke activiteiten, doet zelfs 

vermoeden dat ook deze stukken uit de pen van vrijmetselaren zelf gevloeid waren. Niet 

alleen was het voor niet-ingewijden onmogelijk om bijeenkomsten in de tempel bij te 

wonen en dus ook om er accuraat verslag van te doen, vrijmetselaren hadden er 

bovendien zelf een zeker belang bij om grootse maçonnieke activiteiten wereldkundig te 

maken. De grote jubileumvieringen van 1856, 1866 en 1876, waarop Prins Frederik 

respectievelijk veertig, vijftig en zestig jaar Grootmeester van de Orde was, boden de 

Orde bijvoorbeeld bij uitstek de gelegenheid om zich op haar voordeligst aan het publiek 

te presenteren. In verslagen van deze festijnen kon kwistig gestrooid worden met de 

grote namen van aanwezige Ordeleden - Prins Frederik en Jacob van Lennep uiteraard 

voorop – en goede sier gemaakt worden met de pracht en praal van versieringen en 

entourage en de overvloedigheid van muzikale omlijsting en banket. Ook de in 1849 door 

de Amsterdamse loges georganiseerde rouwloge voor Koning Willem II, evenals zijn 

broer Frederik op jonge leeftijd ingewijd in de vrijmetselarij, kwam waarschijnlijk eerder 

voort uit de behoefte om goodwill in de profane wereld te kweken en de link tussen 

vrijmetselarij en Koninklijk Huis nog eens te benadrukken, dan uit een smartelijk gevoel 

van verlies veroorzaakt door de dood van de niet (meer) als praktiserend vrijmetselaar 

bekend staande Willem II. In de verschillende verslagen van de plechtigheid werd deze 

steevast gepresenteerd als een even aangrijpende als luisterrijke gebeurtenis; de met 

rouwfloers beklede grote zaal van Odeon was ‘indrukwekkend’, de met zilveren 

zinnebeelden versierde katafalk ‘prachtig’ en de door ‘de even verdienstelijken als 

begaafden Br:. Jacob van Lennep’ vervaardigde gezangen waren ‘roerend’. Ook de wijze 

waarop de voorzitter Cornelis van der Vijver de plechtigheid leidde was ‘alleszins waardig’ 

en de redevoering van redenaar D.J. Veegens muntte uit door ‘eenvoudigheid en 

waarheid’ of zelfs door ‘rondheid, opregtheid en gevoel wars van vleijerij’.53  

In 1884 maakte de Orde wederom gebruik van een zich voordoende gelegenheid 

om zichzelf in de liberale pers met een Oranjetelg te associëren. Ditmaal ging het om 

niemand minder dan de Vader des Vaderlands zelf, de precies driehonderd jaar eerder 

door Balthasar Gerards vermoorde Willem van Oranje. In een proclamatie aan het 

Nederlandse Volk, die in verschillende liberale kranten afgedrukt werd, prees de Orde 

Willem I als ‘vijand van geloofsdwang, voorstander van ontwikkeling en persoonlijke 

vrijheid’ en daarmee als vrijmetselaar avant la lettre. Verdraagzaamheid jegens 

andersdenkenden was immers ook de vrijmetselarij een heilige plicht.54 Op voorspraak 

van Grootmeester Prins Alexander werd tijdens de plechtigheid in de Nieuwe Kerk in Delft 
                                                
53 Zie de verslagen van de rouwloge in Algemeen Handelsblad, 20 april 1849 en Amsterdamsche 
Courant, 20/4/1849. 
54 ‘De gedenkdag van 10 juli’, Algemeen Handelsblad, 10/7/1884. 
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uit naam van de Nederlandse Orde een zilveren lauwerkrans op het praalgraf van de 

Prins gelegd. Zoals te verwachten viel, schoot de actie de katholieken, voor wie Willem 

van Oranje toch al een omstreden figuur was, in het verkeerde keelgat. De Tijd 

reageerde een dag na de herdenking furieus op het vrijmetselaarsmanifest en trachtte 

door aanhaling van het zestiende-eeuwse plakkaat waarin Willem I de katholieke 

godsdienst voor afgeschaft en verboden verklaarde, aan te tonen hoe die zogenaamde 

verdraagzaamheid en gewetensvrijheid in de geest van Willem I werkelijk opgevat 

dienden te worden: ‘Ziedaar een der laatste regeeringsdaden van den ‘grooten Zwijger’ 

ten opzichte zijner voormalige geloofsgenooten. En dan heeft men de onbeschaamdheid, 

ons uit te noodigen “als één man” rondom den Zwijger post te vatten en hem te 

huldigen, wien de godsdienstvrijheid boven alles ging!’, fulmineerde De Tijd.55 Het lijkt 

bijna alsof het de Nederlandse vrijmetselarij er in 1884, tevens het jaar van het 

verschijnen van de encycliek Humanum Genus, om te doen was de verhouding met de 

katholieken nog verder op scherp te zetten.  

Zelfs de gemoedelijke relatie met de liberale pers stond bij tijd en wijle onder druk 

als gevolg van interne discussies over de juiste balans tussen openheid en 

terughoudendheid richting profane wereld. Ondanks de algemeen gesignaleerde tendens 

van toenemende openheid naar de buitenwereld, leefde deze discussie bijvoorbeeld op in 

de nasleep van grote festiviteiten, zoals het in het Paleis voor Volksvlijt gevierde 50jarige 

jubileum van Prins Frederik als Grootmeester. In de verslagen van dit feest was volgens 

sommigen buitensporig veel aandacht besteed aan onbeduidende details, zoals de 

slechte kwaliteit van het geserveerde diner dat volgens het Maçonniek Weekblad onder 

veel broeders aanleiding had gegeven tot een vroegtijdig verlaten van het feest ‘om 

elders aan de behoefte der maag te voldoen’.56 In de maçonnieke pers ontstond hierop 

een voorzichtige discussie over de vraag of men er nu werkelijk wel baat bij had de 

vrijmetselarij naar buiten toe te presenteren als een lustig feest vierend gezelschap. Een 

briefschrijver in het Maçonniek Weekblad meende dat men er beter aan deed profane 

geruchten over rijkelijk met drank overgoten maçonnieke banketten niet verder te 

voeden met verslagen van het bij dit soort gelegenheden genoten voedsel:  

 

De profane wereld vermoedt en beweert, dat de werkzaamheden der Vrijmetselaren bestaan, 

althans grootendeels, in eten en drinken; […] Van hetgeen in de Vergadering is geschiedt, 

verneemt men niets en kon men niets vernemen; maar men hoort van een banket. Ieder profaan 

beoordeelt die op zijne wijs en aan eene valsche voorstelling is nieuw voedsel gegeven. […] De 

profaan weet, dat in November 1866 een groot maçonniek feest is gehouden in het Paleis van 

                                                
55 ‘Een manifest en een antwoord’, De Tijd, 11/7/1884. Op dit bericht in De Tijd volgde een 
polemiek tussen De Tijd en Het Dagblad van Zuid Holland over de representativiteit van het door 
De Tijd aangehaalde plakkaat. 
56 ‘Kort verslag van het Gouden Jubilé bij de plegtige herdenking van het vijftigjarig bestuur van 
Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden, als Gr:. Mr:. Nat:. der O:. van VV:.MM:. in het Koningrijk 
der Nederlanden enz. gevierd te Amsterdam, den 27 November 1866, Maçonniek Weekblad, 
nieuwe serie jrg. 4 (1866) nr. 49. Zie voor andere verslagen: Algemeen Handelsblad, 28/11/1866 
en 29/11/1866 en Nederlandsche Staatscourant, 1/12/1866. 
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Volksvlijt; maar dat de maaltijd niet algemeen aan de verwachting heeft voldaan. Dit laatste staat 

het levendigst in zijn geheugen aangeteekend.’ 57 

 

Aangezien verslagen van maçonnieke evenementen niet opgetekend werden door 

redactieleden van de liberale kranten, maar naar het schijnt simpelweg ingestuurd 

werden door leden van de Orde, zeggen zij niet al te veel over het oordeel van de liberale 

pers over de vrijmetselarij; anders dan de Katholieke pers beweerde, werden liberale 

krantenredacties immers niet geheel beheerst door vrijmetselaren. Afgezien van het feit 

dat de redacties de maçonnieke verslagen kennelijk relevant genoeg vonden voor 

plaatsing, spreekt er geen expliciet waardeoordeel uit over de Orde.  

Gelukkig verschenen er van tijd tot tijd ook berichten in de liberale kranten waarin 

men zich wel direct uitliet over de vrijmetselarij. Meestal gebeurde dit in de context van 

een door de katholieke pers aangezwengelde polemiek waarin de vrijmetselarij het 

lijdend voorwerp was. Vooral tijdens de ‘grote polemiek’ van de herfst van 1869 toonden 

verschillende liberale kranten zich bereid voor de vrijmetselarij in de bres te springen. De 

liberale verontwaardiging over de lastering van een respectabel genootschap uit eigen 

kring was kennelijk zelfs zo groot dat ook niet tot de Orde behorende privé-personen, 

zoals Mr. J. de Bosch Kemper58, zich in publicaties het lot van de verguisde vrijmetselarij 

aantrokken. Daarbij speelde waarschijnlijk ook de timing van de grootscheepse 

katholieke aanval op de vrijmetselarij, die min of meer samenviel met het begin van het 

Eerste Vaticaanse Concilie (1869-1870), een rol van betekenis. Het Concilie zelf, en met 

name ook het daar afgekondigde dogma van de pauselijke onfeilbaarheid, had al snel 

aanleiding gegeven tot ideologische schermutselingen tussen de katholieke en liberale 

pers. Toen De Tijd op 27 oktober ook de vrijmetselarij het strijdperk in sleepte, ging de 

polemiek naadloos over op dit volgende onderwerp.  

Met name de bewering van De Tijd dat een grote strijd tussen de ‘twee grootste 

magten der tegenwoordige wereld, de katholieke Kerk en de vrijmetselarij’ op handen 

was, werd in de liberale pers volslagen onzinnig bevonden. De NRC van 28 oktober 

vermoedde dat de door De Tijd gebezigde retoriek zijn uitwerking op de ongeoefende 

katholieke lezer wellicht niet miste, maar betitelde het door De Tijd opgeroepen beeld 

van een titanenstrijd tussen katholicisme en vrijmetselarij zelf als ‘potsierlijk’. Kennelijk 

was het de bedoeling van De Tijd om het voor te stellen alsof de wereld volledig in de 

greep van de vrijmetselarij verkeerde en alsof de vrijmetselarij de belichaming was van 

‘alle boosheid, ondeugd en misdaad’: ‘De vrijmetselarij doet den dienst van Satan, waar 

men dezen zelf niet met hoorns en bokspooten durft te laten optreden’, zo constateerde 

                                                
57 J.P.V., ‘Publiciteit’, Maçonniek Weekblad, nieuwe serie jrg. 4 (1867) nr. 27. 
58 Jhr. Mr. J. de Bosch Kemper, De Vrijmetselaars, in verband met de door de Ultramontanen 
gevreesde scheuring in de R.K. Kerk (Amsterdam 1869). Zie recensie ‘Verdediging der O:. door een 
Prof:.’ in Maçonniek Weekblad jrg. 18 (1869) nr. 51. De redactie van het Maçonniek Weekblad 
toonde zich in deze recensie bijzonder verheugd dat een eerbiedwaardig man als De Bosch Kemper 
voor de Orde in het ‘strijdperk’ trad om te betogen ‘dat vrome Katholieken en Protestanten, die 
nevens hunne eigene godsdienstige overtuiging algemeene menschenliefde en verdraagzaamheid 
liefhebben van de Vrijm:. niets te vrezen hebben […]’. 
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de NRC snerend.59 De Arnhemsche Courant kwam op 30 oktober tot een vergelijkbare 

conclusie en berichtte:  

 

De Tijd heeft de oorzaak ontdekt van alle maatschappelijke gebreken. Die oorzaak heet de 

vrijmetselarij. Al wie niet deugt is een vrijmetselaar. Al wie anders denkt dan De Tijd is een 

vrijmetselaar. De gansche wereld bestaat slechts, volgens het scherpzinnig orgaan der 

ultramontaansche rigting, uit twee partijen: katholieken en vrijmetselaars.60 

 

De Friesche Courant van 4 november zei voor het lot van de ‘brave clericaaltjes’ te 

vrezen wanneer het inderdaad op een tweestrijd zou aankomen. Volgens de krant 

schoven de ultramontanen  de schuld van ‘de achteruitgang van hun zaak in landen waar 

de bevolking ongehinderde toegang heeft tot kennis’ in de schoenen van de 

vrijmetselaars, ‘even als de onhandige en loszinnige dienstmaagd in de keuken de 

gebroken pannen en de weggesnoepte kliekjes toeschrijft aan de ondeugende kat’. De 

‘dwaze’ indeling van de wereldbevolking in katholieken en vrijmetselaars was niet het 

enige waar de liberale pers over viel. Ook de impliciete boodschap dat de 

wereldheerschappij aan de katholieken behoorde toe te vallen, kreeg er van langs: 

wanneer de ultramontanen dit soort ambities ontplooiden, ging dat volgens de NRC 

doorgaans ten koste van alle menselijke rechten en vrijheden. 

Opvallend aan de liberale reacties op de verdachtmaking van de vrijmetselarij, is 

dat men zich in de regel huiverig toonde om de verdenking van persoonlijke relaties met 

de vrijmetselarij op zich te laden. De Arnhemsche Courant wilde wel kwijt dat de 

vrijmetselarij in haar ogen niets meer of minder was dan een geheim genootschap met 

een filantropische inslag, maar achtte het, als niet-maçonniek orgaan, naar eigen zeggen 

niet haar taak om de verdediging van de vrijmetselarij uitgebreid ter hand te nemen. Het 

Handelsblad gaf op 6 november te kennen dat het feit dat De Tijd haar woede over de 

‘vrijmetselarijzaak’ op de liberale pers wilde koelen, voor haar nog geen reden was om de 

eigen ‘kalme houding vaarwel te zeggen of ons te verdiepen in beschouwingen over eene 

vereeniging, die wij niet in den grond kennen, noch kunnen kennen, of haar te 

verdedigen, terwijl ieder een aantal achtenswaardige mannen kent, die tot de 

vrijmetselarij behooren en een waarborg zijn, dat deze vereeniging de verguizing niet 

kan verdienen, welke haar van clericale zijde ten deel valt.’61 Ook de andere liberale 

kranten beperkten zich tot een weerwoord waarin het vooral draaide om de boodschap 

dat het maar eens afgelopen moest zijn met de door Rome gedicteerde superstitiën. Men 

wees op de inconsequenties in de katholieke redenatie en bracht tegenstrijdigheden aan 

het licht, maar de vrijmetselarij zelf figureerde in de reacties slechts zijdelings; over aard 

en oorsprong van het genootschap repten de liberale bijdragen aan de polemiek in 

tegenstelling tot de katholieke spektakelstukken met geen woord, al dreven zij wel de 

                                                
59 NRC, 28/10/1869. 
60 Arnhemsche Courant, 30/10/1869. 
61 Algemeen Handelsblad, 6/11/1869. 
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spot met De Tijd die zich op dit gebied expert waande. In de regel haastten liberale 

commentatoren zich te zeggen dat men weliswaar zelf geen banden met de vrijmetselarij 

onderhield, maar dat, ‘naar men vernomen had’, het hier ging om een volkomen 

respectabel gezelschap met aanzienlijke leden. In deze context wees men ook telkens 

weer op het lidmaatschap van Prins Frederik, ‘een man die we allen meenden te kennen 

als een edel mensch’, en van andere leden van Europese vorstenhuizen.62 Hoe kon de 

vrijmetselarij nu geacht worden uit te zijn op de omverwerping van tronen, wanneer 

Europese koningen, ook die van katholieke landen, zelf op grote schaal tot de Orde 

behoorden? Hiermee raakte men inderdaad een teer punt; ook de katholieke pers zag 

wel in dat de toegewijdheid waarmee Frederik het grootmeesterschap vervulde de 

kenschetsing van de vrijmetselarij als ‘staatsgevaarlijk’ niet bepaald ondersteunde. De 

Tijd hield het Nederlandse koningshuis dus bij voorkeur buiten de discussie, maar moest 

zich daardoor in het vervolg van de meer dan een maand aanhoudende polemiek wel in 

heel wat bochten wringen. 

 Wat met name opvalt aan de manier waarop de liberale pers zich in de polemiek 

over de vrijmetselarij stortte, is de toon waarop dit gebeurde. Net zoals de 

vrijmetselaren ten opzichte van de katholieken graag getuigden van hun eigen 

intellectuele superioriteit, liet ook de liberale pers zich nadrukkelijk voorstaan op de eigen 

superieure argumentatiewijze. Ten opzichte van katholieke polemisten nam men bijna 

standaard een wat spottende, badinerende houding aan, alsof men wilde benadrukken 

dat de katholieken hun plaats in het publieke debat eigenlijk niet verdiend hadden zolang 

zij zich qua welbespraaktheid en rationaliteit niet met de liberale pers konden meten en 

zich schuldig bleven maken aan het expres verdraaien van de feiten en het uiten van 

ongegronde insinuaties. Zolang de katholieke pers slechts als doorgeefluik voor de 

instructies van Rome fungeerde en het eigen leespubliek zo opzettelijk dom hield, was zij 

voor de liberale pers geen gelijkwaardige gesprekspartner en kon zij dus slechts vanaf 

grote hoogte op sarcastische toon worden toegesproken. Pogingen van geïrriteerde 

katholieke polemisten om hun liberale collega’s op hun beurt af te schilderen als ‘know-

nothings’ die oordeelden over zaken (het katholieke geloof) waar zij geen kaas van 

gegeten hadden, liet de liberale pers schijnbaar moeiteloos van zich af glijden. Omdat 

men kennelijk vond dat er met de katholieken toch geen fatsoenlijke discussie te voeren 

was, verloor de liberale pers ook al snel de interesse in de vrijmetselarijpolemiek. Aan 

katholieke zijde werd dit uiteraard opgevat als een triomfantelijk bewijs van het eigen 

gelijk. Kennelijk bleef het onderwerp het eigen leespubliek ook onverminderd boeien, 

want zodra de kans zich voordeed werd het onderwerp opnieuw ‘opgedregd’. Voor de 

liberale bladen gaf dit geregeld aanleiding tot constateringen dat de katholieke pers met 

betrekking tot de vrijmetselarij leed aan monomanie: de katholieken konden de 

vrijmetselarij maar niet met rust laten. Toen De Tijd op 19 november, na drie weken van 

polemiek, met frisse moed weer vier kolommen aan de vrijmetselarij weidde, verzuchtte 
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Het Vaderland een dag later: ‘Met de vrijmetselarij heeft het Amsterdamsche blad nu 

reeds zoo dikwijls afgerekend, het heeft haar al zoo menigmaal doodgemaakt, en toch 

opent het bijna iederen dag weer een nieuwe rekening met haar en begint van voren af 

aan.’63 Uiteindelijk legde men zich er maar geheel bij neer dat de katholieke pers in deze 

kwestie altijd de langste adem zou hebben. 

Andere gelegenheden voor de liberale pers om zich in min of meer lovende 

termen over de Orde uit te laten, deden zich voor wanneer de vrijmetselarij zich van 

haar filantropische kant liet zien. Door de Orde geïnitieerde liefdadige ondernemingen als 

de Louisa Stichting, de Prins Hendrik Stichting of de Prins Alexander Stichting werden 

aangeprezen in de pers, al werd de link met de vrijmetselarij zelf niet altijd expliciet 

gelegd. Wellicht had dit ook te maken met de dubbelzinnige houding die de vrijmetselarij 

zelf vaak ten opzichte van haar liefdadige stichtingen aannam: enerzijds zag men 

filantropie als een beproefd middel om het eigen imago in de profane wereld op te 

poetsen en uiting te geven aan de interne behoefte tot maatschappelijke interventie, 

maar anderzijds vreesde men ook dat een stichting er onder zou lijden wanneer zij 

expliciet als ‘maçonniek’ te boek stond en katholieken en orthodox-protestanten haar 

mogelijk dus links zouden laten liggen. Soms werd er dus doelbewust voor gekozen om 

ook ‘profanen’ in het bestuur van een maçonnieke stichting op te nemen. Dit was 

bijvoorbeeld het geval bij de ‘Vereeniging Kindervoeding’, die in 1884 vanuit de 

Amsterdamse loge La Bien Aimée werd opgericht.  

Aan de hand van het voorbeeld van ‘Kindervoeding’ kan ook de wisselwerking 

tussen vrijmetselarij en maatschappij die bij de oprichting van dit soort stichtingen een 

rol speelde, zichtbaar worden gemaakt. De oprichting van een vereniging die zich ten 

doel stelde behoeftige schoolkinderen in de wintermaanden van een warme maaltijd te 

voorzien, illustreert dat maatschappelijk levende kwesties, waarover de liberale pers 

geregeld berichtte, ook door de loges werden opgepikt. Op het moment dat het 

Algemeen Handelsblad meldde dat de gemeenteraadsvergadering van 30 april 1884 een 

voorstel om behoeftige kinderen op de stadsarmenscholen van gemeentezijde te 

spijzigen, had afgewezen, was de maçonnieke vereniging ‘Kindervoeding’ al in een 

verregaand stadium van voorbereiding. Begin mei was de oprichting een voldongen feit 

en kon de voorzitter van La Bien Aimée, de joodse advocaat S.J. Cohen, de pers inlichten 

over de taakomschrijving van ‘Kindervoeding’. Inderdaad sloot de doelstelling van 

Kindervoeding precies aan op het in de gemeenteraad behandelde voorstel, alleen lag de 

uitvoering nu niet in handen van de gemeente, maar in die van particulieren. Kennelijk 

had men in maçonnieke kringen al voorzien dat de gemeente een voorkeur zou 

uitspreken voor particulier initiatief. Deze voorkeur deelde men ook, zo blijkt uit de latere 

geschiedenis van de voor maçonnieke begrippen zeer succesvolle vereniging; zelfs toen 

Kindervoeding in de jaren 1890 aan haar eigen succes ten onder dreigde te gaan, bleef 
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men door de gemeente aangeboden subsidies hardnekkig weigeren. Pas ver na 1900 

werd Kindervoeding uiteindelijk een gemeente-instelling. 

Uiteindelijk zijn het met name krantenberichten over kwesties als bovenstaande 

die de discussies in de loge meer reliëf geven en verklaren waarom men zich op een 

bepaald moment op een bepaald project stortte. Voor een onderzoek naar de 

betrekkingen tussen de profane en maçonnieke wereld op lokaal niveau zijn dergelijke 

berichten uiteraard van grote waarde. [xxxxxxxxxxx] 

 

De progressieve pers 

Ironisch genoeg was de kritiek die de vrijmetselarij ogenschijnlijk het meeste raakte niet 

de katholieke standaardaantijging dat men er in de loges lustig op los samenzwoer, maar 

juist het uit progressieve hoek afkomstige commentaar dat de loges wat actiebereidheid 

betreft chronisch in gebreke bleven. De beschuldiging dat vrijmetselaren zich uitsluitend 

bezig hielden met interne navelstaarderij, terwijl er in de maatschappij toch een groot 

werkterrein braak lag, kwam telkens weer hard aan - zeker omdat deze kritiek aansloot 

bij het ongenoegen over de eigen werkzaamheid dat ook onder een deel van de eigen 

leden sterk leefde; rond het midden van de negentiende eeuw waren geluiden over 

verval óók in logekringen niet van de lucht; overal werd gesignaleerd dat de 

toelatingsprocedures voor nieuwe vrijmetselaren uit winstbejag met voeten getreden 

werden, dat het met het democratisch potentieel van de loges in de praktijk treurig 

gesteld was en dat de maçonnieke werkzaamheden vooral bestonden uit het nuttigen van 

copieuze hoeveelheden voedsel en drank. In de opinie van veel vrijmetselaren was de 

vrijmetselarij, als zij er niet snel in slaagde de aansluiting bij de in snel tempo 

veranderende maatschappij te hervinden, hard op weg overbodig te worden. Sommige 

hervormingsgezinde maçons meenden zelfs dat de Orde haar bestaansrecht alleen zou 

behouden wanneer haar activiteiten zich ook naar de maatschappij buiten de 

tempelmuren zouden uitbreiden.  

In deze context moet ook het ontstaan van de zesde Amsterdamse loge Post 

Nubila Lux in 1848 gesitueerd worden.64 Haar stichter, de joodse publicist M.S. Polak 

(18xx-18xx), werd door zijn pogingen om de vrijmetselarij te herscheppen tot een school 

voor praktische filosofie, woordvoerder van een hele generatie Amsterdamse maçons die 

in de loges niet de hulpmiddelen tot zedelijke verheffing gevonden hadden die ze er 

gehoopt hadden aan te treffen. Al snel na het eerste openbare optreden van Polak bleek 

echter dat de gevestigde logebesturen niet bereid waren zich welwillend tegenover hem 

en zijn snel groeiende aanhang op te stellen. Qua maatschappelijke positie en religieuze 

denkbeelden week Polak te veel af van wat als de norm voor een logevoorzitter gold en 

                                                
64 Aan de oprichting van Post Nubila Lux is recent redelijk veel aandacht besteed, onder andere in 
de volgende studies: Marty Bax, Het web der schepping. Theosofie en kunst in Nederland van 
Lauweriks tot Mondriaan (Amsterdam 2006), Jan G.A. ten Bokkel, Gidsen en genieen. De Dageraad 
en het vrije denken in Nederland 1855-1898 (Dieren 2003) en Siebe Thissen, De spinozisten. 
Wijsgerige beweging in Nederland (1850-1907) (Den Haag 2000).   
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bovendien hadden de bestaande loges geen enkele behoefte aan de concurrentie met een 

nieuwe loges; met haar vijf loges was Amsterdam al de stad met de grootste 

logedichtheid van Nederland. De eindconclusie van een lang slepend conflict was dan ook 

dat Post Nubila Lux geen constitutie zou ontvangen. De oprichting van de loge had men 

niet tegen kunnen houden, maar nu deze eenmaal een voldongen feit was, zou men haar 

niet als loge erkennen en was het ‘reguliere’ vrijmetselaars dus verboden contacten met 

Post Nubila Lux te onderhouden. De volgens velen hoognodige logehervorming werd 

daarmee doeltreffend in de koelkast gezet; nu Post Nubila Lux en haar aanhangers naar 

de periferie van de Nederlandse vrijmetselarij verbannen waren, lieten nieuwe 

initiatieven nog decennialang op zich wachten. Dat betekende evenwel niet dat elk animo 

voor verandering de kop ingedrukt was; de oude bezwaren over de werkeloosheid van de 

loges bleven onder een deel van de leden voortleven. Juist doordat kritiek op de Orde uit 

de hoek van Post Nubila Lux aansloot bij de zwakke punten die men ook zelf in de 

logepraktijk ontdekte, kwam deze doorgaans extra hard aan. De leden van Post Nubila 

Lux wisten, in tegenstelling tot katholieke of orthodox-protestantse critici, immers waar 

ze over praten; hoewel ze niet als zodanig erkend werden, waren ook zij vrijmetselaars. 

Daarbij waren zij ogenschijnlijk zeer goed geïnformeerd over de gebeurtenissen in de 

reguliere vrijmetselarij en volgden zij de maçonnieke pers op de voet.   

Uitingen van kritiek op de reguliere vrijmetselarij waren binnen de kringen van 

Post Nubila Lux en de in 1856 door haar leden opgerichte vrijdenkersvereniging ‘De 

Dageraad’ bepaald geen zeldzaamheid. Met name de voorgangers van de nieuwe loge, de 

respectievelijke voorzitters M.S. Polak en F.C. Günst, lijken lange tijd het gevoel gehad te 

hebben dat zij met de Nederlandse Orde nog een appeltje te schillen hadden en namen 

dan ook geen blad voor de mond over de behandeling die hen door de reguliere loges ten 

deel was gevallen. Paradoxaal in hun houding ten opzichte van het Grootoosten is echter 

dat zij, alle kritiek op de reguliere vrijmetselarij ten spijt, tegelijkertijd doelbewust bleven 

aansturen op verzoening. Tot 1862, vijftien jaar na de eerste bijeenkomsten van Post 

Nubila Lux, bleef de loge pogingen ondernemen om alsnog een constitutie te 

bemachtigen om daarmee verlost te zijn van de (inter-) nationale status van maçonnieke 

paria. Daarbij schroomden de leden van Post Nubila Lux tot afgrijzen van de reguliere 

Nederlandse vrijmetselarij niet om hun kennis van de maçonnieke geheimen in te zetten 

als dwangmiddel. Kreeg men de constitutie niet goedschiks, dan kreeg men deze, door te 

dreigen dat men weldra over zou gaan tot openbaring van de maçonnieke werkwijze, 

misschien toch kwaadschiks, zo lijken de leden van Post Nubila Lux gedacht te hebben. 

Tevergeefs overigens; het Nederlandse Grootoosten weigerde consequent op 

dreigementen in te gaan. 

Dat de leden van Post Nubila Lux de profane pers als pressiemiddel ter verkrijging 

van de constitutie probeerden aan te wenden, is in feite nauwelijks verbazingwekkend. 

Het bescheiden discussieforum dat de maçonnieke pers de eigen leden bood, bleef 

grotendeels gesloten voor de aanhangers van Polak. Terwijl Post Nubila Lux van 
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buitenlandse loges sympathiebetuigingen voor het door haar gelanceerde 

hervormingsoffensief ontving en liberale maçonnieke bladen als het Leipziger weekblad 

Die Bauhütte zelfs opriepen tot wettige constituering van Post Nubila Lux65, vonden haar 

gefundeerde klachten over de Nederlandse logepraktijk in het eigen land nauwelijks 

gehoor. De stap naar de ‘profane’ pers was dus snel gemaakt, zeker ook omdat zich 

binnen de irreguliere loge nogal wat broeders bevonden die hun brood verdienden met 

het volschrijven en uitgeven van allerlei progressieve blaadjes.66 Het tijdschrift De 

Dageraad, dat vanaf 1855 uitgegeven werd door de gelijknamige vrijdenkersvereniging 

De Dageraad nam een bijzondere plaats in onder deze periodieken. De Dageraad was het 

geesteskind van enkele leden van Post Nubila Lux en dus wierp haar tijdschrift De 

Dageraad zich op gezette tijden op als ‘onofficieel orgaan’ van Post Nubila Lux. Zoals de 

redactie van De Dageraad het in 1862 verwoordde:  

 

Wij houden het voor onzen pligt, de behulpzamen hand te bieden aan die wakkere strijders voor 

Waarheid en Licht, die zich bij de Loge Post Nubila Lux hebben aangesloten, en stellen gaarne ons 

orgaan, voor zoo ver onze maandelijksche plaatsruimte dit gedoogt, voor hen beschikbaar, 

aangezien het orgaan der officiele vrijmetselarij in Nederland de broederlijkheid zóó ver drijft, zijne 

kolommen voor hen te sluiten, en in dat opzigt het bewijs levert, dat het de echte “kinderen der 

weduwe”- de onderdrukten – niet kent.67 

 

De vrijdenker en radicaal-liberaal Frans Christiaan Günst (1823-1885) was 

medeoprichter, uitgever en redacteur van De Dageraad, vanaf 1852 secretaris van Post 

Nubila Lux en in 1863-1864 en vanaf 1867 voorzittend meester van Post Nubila Lux. In 

Ordekringen gaf het verbond tussen Post Nubila Lux en De Dageraad aanleiding tot zorg. 

Met vrijdenkerij, deïsme of met socialisme wenste men in de jaren 1850 niet graag 

geassocieerd te worden. Het Maçonniek Weekblad stelde haar lezers in 1855 verontrust 
                                                
65 Die Bauhütte berichtte in 1862 regelmatig over de situatie rond Post Nubila Lux en plaatste 
bovendien recensies van de maçonnieke werken van Polak (Die Bauhütte, jrg. V (1862) 3 en 36) 
en een ingezonden artikel van de hand van F.C. Günst (‘Freimaurerei’, Die Bauhütte, jrg. V (1862) 
40 en 41). 
66 M.S. Polak zelf was auteur van een groot aantal filosofisch en maçonniek getinte publicaties en 
redacteur van het door F.C. Günst uitgegeven Europa en Nederland, Het staatkundige binnen- en 
buitenlandsche nieuws van den dag beoordeeld en opgehelderd (1852).  
Günst was niet alleen actief als uitgever (van werken van o.a. Multatuli en van F.W. Junghuhns 
vrijdenkersbijbel Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java uit 1854), maar ook als 
redacteur/medewerker van diverse tijdschriften, zoals het mede door hem opgerichte Haagse 
Stuiverblad (in 1870 omgedoopt tot De Toekomst), Het Vrije Volk, Orgaan der Demokratie in 
Noord- en Zuid-Nederland, het Algemeen Handelsblad, Onzen Tijd, De Tijdspiegel, ’t Leeskabinet, 
Asmodée, De Amstelbode, De Amsterdammer, De Tolk van den Vooruitgang en Recht voor Allen. 
Uitgever/boekhandelaar R.C. d’Ablaing van Giessenburg (R.C. Meijer) was eveneens medeoprichter 
van De Dageraad, uitgever van Multatuli en bovendien drukker van het blad De Lichtstraal, 
uitgever/redacteur van Het Verbond der Vrije Gedachte, De Regtbank des Onderzoeks, De 
Tijdgenoot op het gebied der Rede en Recht door Zee. Maandschrift tot bespreking van zedelijke en 
maatschappelijke vraagstukken van een vrijzinnig standpunt.  
Onder de PNL-leden van het eerste uur bevonden zich ook nog de boekdrukkers J.H. Andersen 
Spin, W.J. Krober, P. Dingeman van Es en P.A. Diederichs en diens zoon W.G.A. Diederichs  en de 
‘letterkundige’ Abraham van Lee en de boekbinder Gerrit Jan Lebbing,. Zie voor biografieën van 
Polak, Günst en d’Ablaing het biografisch woordenboek van het socialisme en de 
arbeidersbeweging: http://iisg.nl/bwsa. 
67 Redactioneel commentaar bij ‘Brief van V:.’, De Dageraad XIV (1862) 476. 
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op de hoogte van de oprichting van een ‘nieuw tijdschrift, getiteld: De Dageraad, 

kennelijk ingerigt om de leer van het Christendom, immers het geloof aan Christus te 

ondermijnen’. Dat M.S. Polak volgens de informatie van het Maçonniek Weekblad als 

hoofdredacteur zou optreden en dat onder de medewerkers ‘eenige leden van de 

onwettige vereeniging Post Nubila Lux’ waren, deed kennelijk alle alarmbelletjes rinkelen. 

De redactie van het Maçonniek Weekblad voegde de collega’s van De Dageraad direct 

enkele hatelijke regels toe: 

 

Noemt gij het Dageraad, als uil en vleêrmuis vliegen? 

Uw dag is nacht! Uw waarheid, schroomlijk liegen!68 

 

Volgens eigen zeggen ontving het Maçonniek Weekblad hierop direct een ‘uitvoerig en 

hartstogtelijk schrijven van den heer M.S. Polak’, die op zijn erewoord verklaarde ‘noch 

de redacteur, noch de schrijver, noch zelfs een van de medewerkers of inzenders van dat 

tijdschrift te wezen’. Hiermee was de zaak voor het Maçonniek Weekblad afgedaan; op 

De Dageraad wilde men liefst niet meer terugkomen.69 

 Dat laatste bleek al snel ijdele hoop. In de resterende jaren tot de officiële 

terugkeer van Post Nubila Lux in de ordeschoot in 1886, zouden leden van deze loge nog 

bij herhaling aanleiding geven tot controverses die de maçonnieke pers niet zonder meer 

kon negeren. Al in 1855/1856 barstte in De Dageraad discussie los over de vraag of de 

vrijmetselarij in Nederland zichzelf overleefd had. Het in het ‘maçonniek weekblaadje’ 

over De Dageraad verkondigde was voor de auteur van een, in het eerste deel van het 

tijdschrift afgedrukte, brief reden genoeg om deze vraag positief te beantwoorden. De 

haatdragende wijze waarop het officiële Ordeorgaan zich over De Dageraad en Post 

Nubila Lux uitliet, moest elk ‘waar’ vrijmetselaar noodzakelijkerwijs bedroeven. ‘Eenige 

oud-vrijmetselaars’ die in 1857 op de discussie reageerden waren het met dit laatste van 

harte eens: ‘Een vrijmetselaar, welke ook zijne godsdienstige gevoelens zijn, kan niet 

anders dan de pogingen van “De Dageraad”, om waarheid, licht en verdraagzaamheid te 

bevorderen, goedkeuren, of hij houdt op vrijmetselaar te zijn’. De conclusie dat de 

vrijmetselarij zichzelf overleefd had, wilden zij zelf echter nog niet trekken. Hoewel in de 

hedendaagse vrijmetselarij misbruiken geslopen waren, moest de vrijmetselarij zelf nog 

niet geheel worden afgeschreven; de loge Post Nubila Lux – waarmee de ‘oud-

vrijmetselaars’ overigens geen contacten beweerden te onderhouden - bewees 

bijvoorbeeld dat er nog wel degelijk vernieuwing mogelijk was, al werd dat dan door het 

huidige Hoofdbestuur niet aangemoedigd.70 De twee belangrijkste grieven over de 

huidige vrijmetselarij, namelijk (1) dat zij zich bezig hield met ‘proselietenmakerij’ en (2) 

bij het benoemen van haar bestuurders (en met name bij grootmeesterverkiezingen) 

                                                
68 ‘Literatuur’, Maçonniek Weekblad jrg. 4 (1855) 45.  
69 ‘Literatuur’, Maçonniek Weekblad jrg. 4 (1855) 46. 
70 Eenige oud-vrijmetselaars, ‘Heeft de vrijmetselarij in Nederland zichzelve overleefd?’, De 
Dageraad jrg. 3 (1857) 153-159. 
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meer acht sloeg op maatschappelijke positie dan op het belang van de Orde zelf, zouden 

in latere vrijmetselarijkritische stukken, nog vaak terugkeren. Het punt dat de gedachte 

achter de vrijmetselarij weliswaar lovenswaardig was, maar dat de wijze waarop de 

maçonnieke doelstellingen in de Nederlandse praktijk ter hand genomen werden volstrekt 

ondoelmatig was, werd zelfs een leidmotief in de laat negentiende-eeuwse progressieve 

externe én interne kritiek op de Orde.  

Vooral 1862 bleek, door toedoen van F.C. Günst, een productief jaar voor 

vrijmetselarijkritiek in de progressieve media; nadat een hernieuwde constitutieaanvraag 

van tien leden van Post Nubila Lux onder leiding van secretaris Günst in dit jaar door het 

Grootoosten was afgewezen en ook de brieven waarin Günst om een verklaring daarvoor 

gevraagd had, onbeantwoord waren gebleven, zocht Günst – zoals van tevoren 

aangekondigd - de publiciteit. Zijn van aantekeningen voorziene correspondentie met het 

Grootoosten zond hij voor publicatie in naar het Nieuw Amsterdamsch Handels- en 

Effectenblad. Dit tijdschrift, dat behoorde tot de bladen waarin Günst en anderen uit 

diens kringen wel vaker publiceerden, drukte de correspondentie op 12 augustus 1862 

inderdaad af onder het kopje ‘BBr:. Vrije Metselaren in Nederland!’.71 In hetzelfde blad 

verschenen in 1863 tevens recensies van brochures die Günst ter verdediging van de 

vrijmetselarij geschreven had na aanvallen van de jezuïet Alban Stolz op de 

vrijmetselarij.72 Hoewel Günst het in deze brochures opnam voor de aangevallen 

vrijmetselarij, stond dat kritiek op de Nederlandse Orde niet in de weg. Genoodzaakt 

door de ‘verregaande onbroederlijke handeling, waaraan het Nederlandsche Groot-

Oosten zich ten opzigte van Dr. Polak en de zijnen heeft schuldig gemaakt’, zette hij zijn 

kritiek in 1862 verder uiteen in een anoniem stuk in De Dageraad, dat in oktober ook in 

het Duitse blad Die Bauhütte verscheen. In dit artikel sprak Günst met name zijn afkeur 

uit over de lethargie in de Nederlandse Orde, over de autoritaire wijze waarop zij geleid 

werd en over de schijnbare voorliefde van de leden voor het ‘maçonniek kerkje spelen’. 

Om de Nederlandse Orde extra hard te treffen vergeleek hij het Hoofdbestuur zelfs met 

een banbliksems rondslingerende paus en haar Ordeorgaan met de, eveneens aan 

strenge censuur onderworpen, katholieke spreekbuis De Tijd.73 Echte vrijzinnigheid of 

humanisme à la De Dageraad was volgens Günst in de Orde – in tegenspraak met het 

uitgangspunt van de ware vrijmetselarij – niet te vinden. Dat de vrijmetselarij er maar 

niet in slaagde het juk van de vormengodsdienst af te schudden, maakte haar, ‘in onze 

dagen, waarin het vrije onderzoek zijne regten begint te herwinnen’, steeds meer tot een 

                                                
71 F.C. Günst, ‘BBr:. Vrije Metselaren in Nederland!’, Nieuw Amsterdamsch Handels- en 
Effectenblad, 12/8/1862.  
72 In 1863 schreef Günst, in reactie op de werkjes van Alban Stolz, twee brochures: Wijwater voor 
roomsch-katholieken. Open antwoord aan den kalkleverancier Alban Stolz. Naar aanleiding van zijn 
geschrift 'Kalk voor vrijmetselaren' en Doornenkroon voor roomsch-katholieken. Open antwoord 
aan den kalkleverancier Alban Stolz. Naar aanleiding van zijn geschrift 'Acaciatak voor 
vrijmetselaren'. Het verschijnen van Doornenkroon gaf in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en 
Effectenblad aanleiding tot een hernieuwde tirade tegen de gevestigde Nederlandse vrijmetselarij. 
Zie: Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, 1863. overdruk zoals aanwezig in knipselmap 
CMC. 
73 [F. Günst], ‘De vrijmetselarij’, De Dageraad XIV (1862) 521-522. 
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achterhaald fenomeen: ‘Het gebied des geestes wil geene vormen meer; het wil vrij zijn 

van elken dwang; het wil niet in zijn onderzoek belemmerd worden, door welk gezag dan 

ook’.74 

 Tezamen met twee andere artikelen (ingezonden brieven van V:. en :.K) uit het 

vrijdenkersorgaan gaf het stuk van Günst aanleiding tot een botsing met het Maçonniek 

Weekblad. Tot een echte polemiek kon deze aanvaring zich echter niet ontwikkelen: 

hoewel De Dageraad en het Maçonniek Weekblad elkaar scherp in de gaten hielden, vond 

met name het Maçonniek Weekblad dat het geen pas gaf om als officieel Ordeorgaan in 

discussie te treden met een ‘profaan’ blad als De Dageraad. Vrijmetselaren die toch 

wilden reageren op in De Dageraad verschenen opstellen, werden dus doorverwezen naar 

het kwartaalblad De Acacia, dat weliswaar óók een maçonnieke doelgroep had, maar 

desalniettemin een bredere verspreiding onder niet-vrijmetselaars kende. In de in De 

Acacia afgedrukte reacties, ‘De vrijmetselarij volgens ‘De Dageraad’ door A.F.H.d.L 

[Espinasse] en ‘Goeddoend kwaad’ door L.J.E., werd voornamelijk gereageerd op het 

‘goed geschreven’ stuk van Günst.75 Günst was volgens L.J.E. klaarblijkelijk ‘de 

talentvolste der drie strijders’, maar toch had ook Günst ‘zijne pen [...] door hartstogt en 

gekwetste eigenliefde laten besturen’. Zowel A.F.H.d.L als L.J.E. constateerden dat Günst 

onbarmhartig generaliseerde en hardnekkig ‘vrijmetselarij’ en ‘logepraktijk’ door elkaar 

haalde. Toch moesten beide schrijvers toegeven dat in het door Günst geschrevene op 

zijn minst een kern van waarheid school, waarvoor de Orde, wilde zij tegenstanders geen 

wapens in handen geven, beter niet blind kon blijven. Ook A.F.H.d.L. en L.J.E. 

betreurden het gebeurde met Post Nubila Lux en geloofden dat er plaatselijk misbruiken 

in de logepraktijk schuil gingen; het weigeren van vrijdenkers was, als dat inderdaad, 

zoals Günst beweerde, plaatsvond, volgens A.F.H.d.L zeker niet conform de maçonnieke 

leer. L.J.E., wiens opstel niet voor niets verscheen onder het kopje ‘Goeddoend kwaad’, 

meende met Günst dat het maçonniek onderwijs en de redevoeringen in de loges op 

sommige plekken tekort schoten en dat het rituaal niet ‘onberispelijk’ was. Afsluitend 

concludeerde L.J.E. dat het inderdaad goed was ‘dat die vijanden ons wakker porren, zoo 

niet uit den slaap, dan toch uit een zachtkens indommelen op het gemakkelijk oorkussen 

der traditie’.76  

In de loop van de jaren zestig en zeventig won het idee dat logehervormingen 

noodzakelijk waren om de toekomst van de vrijmetselarij veilig te stellen verder aan 

aanhang binnen de Orde. Zeker nu de ‘sociale kwestie’ ieders aandacht opeiste, vonden 

velen het tijd de achttiende-eeuwse wortels van de vrijmetselarij eens ernstig onder de 

loep te nemen. De kritiek waarop Post Nubila Lux voorheen bijna het alleenrecht leek te 

                                                
74 [F. Günst], ‘De vrijmetselarij’, 527. 
75 Zie A.F.H.d.L., ‘De vrijmetselarij volgens “De Dageraad”, De Acacia. Bloemlezing van 
oorspronkelijke en buitenlandsche lettervruchten, verzameld op het gebied der Vrijmetselarij jrg. 
11 (1862) 145-154 en L.J.E. ‘Goeddoend kwaad. Naar aanleiding van drie opstellen over 
vrijmetselarij in De Dageraad’, De Acacia. Bloemlezing van oorspronkelijke en buitenlandsche 
lettervruchten, verzameld op het gebied der Vrijmetselarij jrg. 11 (1862) 215-235. 
76 L.J.E. ‘Goeddoend kwaad’, De Acacia, 234. 
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hebben gehad, werd langzamerhand een vrij algemeen geuit gevoelen. In irreguliere 

kringen bleef men de interne discussie in de vrijmetselarij op de voet volgen, zo blijkt 

bijvoorbeeld uit twee artikelen die Günst in 1871 onder het pseudoniem ‘Verax’ in het 

door hem geredigeerde blad De Toekomst publiceerde.77 Hierin constateerde hij dat er in 

de Nederlandse loges een voorzichtige dialoog op gang gekomen was over het gewraakte 

beginsel dat politiek en religie van behandeling in de loge uitsloot. Als één ding de 

vrijmetselarij afhield van een actieve taakopvatting dan was het volgens Gunst wel deze 

statutaire bepaling, die hij betitelde als ‘het beste middel om de reactie en het 

conservatisme in de hand te werken’: 

 

Na gevraagd te hebben: wat de vrijmetselarij gedaan heeft voor de afschaffing van de doodstraf, 

van den mensch-onteerenden oorlog, voor de emancipatie der vrouw, is het antwoord op alle drie 

de vragen: Niets! De vrijmetselaren nemen zelfs geene kennis van dergelijke punten; aan dergelijk 

werk verleenen zij zelfs niet hun onzigtbaren steun: zij hebben niets gedaan om het een of ander 

vraagstuk tot oplossing te brengen, zelfs niet om het te doorgronden!78 

 

Hoewel er in bepaalde loges weliswaar voorzichtig discussie over dit punt aan het 

ontstaan was, viel er volgens Günst weinig concreets te verwachten zolang Prins Frederik 

en zijn medebestuurders de teugels over de Orde strak in handen hielden en elke 

verandering in de kiem smoorden.  

Toch was er in het laatste decennium van Prins Frederiks grootmeesterschap 

onder de Ordeleden wel degelijk een verregaande mentaliteitsverandering gaande. Het 

geloof aan God en de onsterfelijkheid werd steeds minder vaak als voorwaarde voor het 

vrijmetselaarschap gesteld, de logepraktijk werd democratischer en maatschappelijke 

onderwerpen werden bespreekbaar in de loges. Met de toetreding van een nieuwe 

generatie vrijzinnige broeders werd de kloof tussen vrijmetselarij en De Dageraad in feite 

steeds minder diep. Toen het Post Nubila Lux lid H.H. Huisman in 1867 bijvoorbeeld de 

degens kruiste met de prominente, maar vrij autoritaire Amsterdamse maçon Henri 

Zeeman79, kon hij op de nodige bijval uit de reguliere loges rekenen. Ook in Ordekringen 

had de hardhandige toon waarop Zeeman een leerlingvrijmetselaar terechtwees, toen 

deze in het Maçonniek Weekblad kritiek had durven uiten op enige misstanden in de loge, 

velen tegen de borst gestoten.80 Verontwaardiging over bepaalde in de loge gangbare 

gebruiken was niet langer aan éénlingen of buitenstaanders voorbehouden.  

Met de dood van Prins Frederik in 1881 kwam het gevoel van onvrede voor het 

eerst sinds de stichting van Post Nubila Lux weer openlijk aan de oppervlakte. Nu werd 

ook in rap tempo de weg gebaand voor de wettige constituering van Post Nubila Lux, die 

                                                
77 ‘Verax’, De Toekomst: orgaan der democratie in Nederland, 29/6/1871 en 4/7/1871. 
78 ‘Verax’, De Toekomst, 29/6/1871. 
79 Zie H.H. Huisman, Open brief aan broeder H. Zeeman, Meester vrijmetselaar en redenaar in de 
loge ‘La Charité, te Amsterdam, naar aanleiding zijner onbroederlijke philippica, geplaatst in het 
‘Maçonnieke Weekblad’ van 20 mei 1867 (Amsterdam 1867). 
80 Zie ingezonden brieven, Maçonniek Weekblad, jrg. 16 (1867) nrs. 20, 21, 22, 24 en 28. 
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in 1886 plaats had. Toch waren botsingen met de progressieve pers hierna niet volledig 

van de baan; zelf kritiek te uiten op de orde was één ding, maar kritiek te moeten 

ontvangen van buitenstaanders was toch iets heel anders. Vergeleken met de obligate 

katholieke antimaçonnieke propaganda waar niemand inmiddels meer van opkeek, lagen 

aanvallen op de Orde vanuit min of meer ‘eigen kring’ een stuk gevoeliger. Niet zelden 

leidde de beschuldiging van passiviteit en apathie van de kant van de loges tot 

gepikeerde reacties. Ongemeen heftig waren bijvoorbeeld de reacties op het in 1888 in 

De Dageraad verschenen artikel ‘De vrijmetselarij in 1888’ van de hand van Jan van de 

Ende (een pseudoniem van K.O. Meinsma). Van de Ende besprak hierin de in de loges 

heersende praktijk door middel van een persiflage van een gesprek tussen twee vrienden 

- de één een maçon, aangeduid als Logelooper, de ander een profaan lid van de 

Dageraad genaamd Proteus. De hele conversatie over Logeloopers bevindingen in de loge 

was onmiskenbaar een parodie, maar geen onrealistische: Van de Ende had overduidelijk 

goed geluisterd naar de klachten die echt bestaande vrijmetselaren in recent opgerichte 

progressieve bladen als L’Union Fraternelle en het Weekblad voor Vrijmetselaren geuit 

hadden. Het feit dat Van de Ende gebruik maakte van ook door broeders zelf te berde 

gebrachte argumenten, kwam bij de loges extra hard aan. Geïrriteerd constateerde men 

dat, juist nu men zelf het idee had eindelijk op de goede weg te zijn, alle oude 

aantijgingen weer van stal gehaald waren. Van de ‘halve’ geestverwanten van De 

Dageraad, voor wie men, zeker in Amsterdam, inmiddels de nodige sympathie 

opgebouwd had, verwachtte men beter dan uitgemaakt te worden voor ‘ezels’, ‘apen’ en 

‘slaapmutsen’. Een verontwaardigde tegenreactie onder de titel ‘Een lid van de Dageraad 

in 1889!’ liet niet lang op zich wachten: 

Al bestond er niet tot op zeekere hoogte geestverwantschap tusschen De Dageraad en de 

Vrijmetselarij, wat geeft dan nog een Dageraadsman het recht, een dusdanige, schromelijke 

verwarring te brengen in de beteekenis van vrijmetselarij en vrijmetselaar. Den geheelen vooraad 

appelen als rot af te keuren, omdat er één enkelen gevonden wordt? Wat geeft hem het recht ons 

met kwajongenspraatjes te bestoken?’81 

Van de Ende zelf voelde zich door de gepijnigde reactie uit maçonnieke hoek blijkbaar 

aangemoedigd om hetzelfde jaar een tweede stuk in De Dageraad te publiceren, getiteld: 

‘De vrijmetselarij in 1889!’. Hierin zei hij zich te verheugen over alle positieve en 

negatieve reacties die hij op zijn vorige artikel ontvangen had. Misschien was het toch 

nog niet te laat voor de vrijmetselarij. Het stuk was dan ook niet bedoeld tegen de 

vrijmetselarij, ‘die een schoone roeping kan vervullen’, maar juist tegen de vrijmetselarij 

zoals ze was in 1888. En de toestand waarin de Orde toen verkeerde, meende hij correct 

te hebben weergegeven. Voor elk van zijn beweringen had hij bewijs, afkomstig uit de 

geschriften van de leden van de Orde zelf.  

                                                
81 Reactie van de loge CVA op Jan van de Ende, ‘Een lid van de Dageraad in 1889!’, in: De 
Dageraad (1889), 467. 
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 Ook het drieluik over de vrijmetselarij dat in 1899 in het ‘onafhankelijk-

socialistische’ tijdschrift De Controleur verscheen82, had ogenschijnlijk de functie om de 

vrijmetselarij met een gedoseerde hoeveelheid kritiek aan te zetten tot meer 

werkzaamheid. Hoewel de in dit blad geuite kritiek op zich niet nieuw was – niet 

verbazingwekkend gezien het feit dat De Controleur in hetzelfde progressief-kritische 

mediasegment als De Dageraad opereerde en onder redactie stond van E.H. van der Ven 

die lange tijd nauwe contacten onderhield met Dageraadmannen als Günst en Huisman – 

wist auteur G.L. Janssen zijn artikelen toch een inventieve draai te geven. Janssen, een 

voormalig socialist die in De Controleur schreef onder het pseudoniem ‘Perio’83, trok in 

zijn drie artikelen over de vrijmetselarij de slotconclusie dat er in Nederland een sterke 

behoefte bestond aan een ‘sociale aristocratie’. Het was de taak van deze sociale elite om 

de grote volksmassa klaar te stomen voor het kiesrecht en de sociaal-democratie. 

Janssen zag hier een schone taak weggelegd voor de vrijmetselarij, die meer dan andere 

maatschappelijke organisaties kon beschikken over ‘financieel onafhankelijken, 

ontwikkelden en idealen-koesterenden’.84 Vrijmetselaren zouden zich moeten ontwikkelen 

tot de kern van een organisatie van sociaal-aristocraten, ‘die o.i. de nog ontbrekende 

locomotief moet zijn voor den uit verschillende wagens (die elkaar tot rem dienen) 

saamgestelde trein der maatschappij-hervormers’. Zo zou de vrijmetselarij eindelijk een 

wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving kunnen leveren.  

 In Amsterdamse maçonnieke kringen lijkt wisselend op deze boodschap aan het 

adres van de loge gereageerd te zijn. De secretaris van de Amsterdamse loge Concordia 

Vincit Animos was één van degenen die aanstoot nam aan het voorlezen van de artikelen 

in de leerlingsloge; volgens hem bevatte het stuk onmiskenbare onwaarheden over de 

vrijmetselarij en was de inhoud bovendien ongeschikt voor net tot de Orde toegetreden 

leerlingen. Niet iedereen bleek echter even behoudend. Voorzittend meester Bon zag er 

absoluut geen bezwaar in de door een niet-lid aangekaarte ‘voors’ en ‘tegens’ van de 

vrijmetselarij in de loge te bespreken, iedereen diende in de gelegenheid gesteld te 

worden zelf over het gehoorde te beslissen en hij was er daarbij van overtuigd dat de 

broeders ‘zich eerder het goede zullen herinneren als aan het minder goede geloof te 

schenken’.85 De discussie die een in basis positief stuk over de vrijmetselarij zelfs in het 

meest vooruitstrevende tijdvak uit de geschiedenis van de Orde kon uitlokken, is in 

zekere zin exemplarisch voor de problematiek waaronder de Orde aan het einde van de 

negentiende eeuw gebukt ging. Hoewel het eigen pluralisme, dat in eerste instantie tot 

uitdrukking kwam in een relatief gevarieerd logepubliek, uiteraard als positief gegeven 

ervaren werd, bracht het ook problemen met zich mee. De variaties in maatschappelijke, 

                                                
82 Zie ‘Vrijmetselarij’, De Controleur, 11/3/1899, 18/3/1899 en 25/3/1899. 
83 H.J. Scheffer, De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken (Den Haag 1982) 43. 
84 ‘Vrijmetselarij II’, De Controleur, 18/3/1899. 
85 Zie notulen huishoudelijke vergadering CVA, 28 maart 1899, GON, doosnummer 4148, inv. nr. 
38:25, 275. Zie tevens notulen huishoudelijke vergadering CVA, 20 april 1899, GON, doosnummer 
4148, inv. nr. 38:25, 279-280. 
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religieuze en politieke opvattingen van de leden en met name ook hun afwijkende ideeën 

over wat de vrijmetselarij idealiter behoorde te zijn, stonden een eensgezind 

daadkrachtig optreden in de meeste gevallen in de weg. Alle profane aansporingen ten 

spijt, nam de vrijmetselarij in het fin de siècle niet de voortrekkersrol op zich, die velen 

haar toebedacht hadden. 

 

Conclusie 

Sinds het opkomen van serieuze historische naspeuring naar de geschiedenis van de 

vrijmetselarij, is relatief veel aandacht besteed aan de aloude tweestrijd tussen de 

katholieken Kerk en de internationale Orde van vrijmetselaren. Verbazingwekkend is dit 

niet: het gegeven dat vrijmetselaren en katholieken zich door de geschiedenis heen als 

tegenpolen gepresenteerd hebben en beiden morele superioriteit claimden, heeft het tot 

de verbeelding sprekende thema opgeleverd van een strijd tussen goed en kwaad, licht 

en duister, rationaliteit en irrationaliteit, geloof en ongeloof. De vraag is echter of de 

vrijmetselarij hiermee niet een grotere rol toegedicht is dan die die zij op grond van haar 

ledenaantallen daadwerkelijk gespeeld zal hebben. Zeker de Nederlandse vrijmetselarij 

kan in de negentiende eeuw maar moeilijk als hét grote tegenwicht voor het clericalisme 

beschouwd worden; de Orde vervulde eerder de symboolfunctie van een ‘geestelijk 

alternatief’ dan dat zij daadwerkelijk de voorgangster was in de strijd tegen de door haar 

gesignaleerde kwalijke invloed van Rome. Een analyse van de maçonnieke reacties op 

confessioneel antimaçonnisme, levert vrijwel direct het beeld op dat de vrijmetselarij in 

de praktijk weinig acht sloeg op beschimpingen in de katholieke pers. Na initiële schrik in 

de jaren zestig, toen een eerste golf antimaçonnieke propaganda de loges overspoelde, 

raakte men al snel aan de steeds herhaalde aantijgingen gewend. Als men al iets aan 

dergelijke publicaties ontleende, dan was dat met name een soort ‘geuzenstatus’. 

Aanleiding tot kritische interne reflectie gaf dit soort berichtgeving nauwelijks. 

 Anders lag dit wanneer kritiek afkomstig was uit kringen die dichter bij de loges 

lagen. Men wilde bij het leespubliek van de gerespecteerde liberale kranten niet graag de 

indruk wekken dat de logewerkzaamheden zich beperkten tot wat rituele spielerei en 

vooral veel tafelplezier. Vandaar dat in berichtgeving naar de liberale pers in de praktijk 

tussen openheid en terughoudendheid gebalanceerd werd: voor een open houding naar 

het beschaafde Nederlandse publiek viel te zeggen dat deze de sympathie voor de loges 

zou vergroten, aandacht zou kweken voor de verheven doelstelling en beschuldigingen 

over zich in de sfeer van geheimzinnigheid afspelende misstanden zou tegengaan, maar 

anderzijds had ook terughoudendheid zijn voordelen; aangezien over de daadwerkelijke 

werkzaamheden binnen de loges uit de aard van de zaak niet bericht kon worden, moest 

men het leespubliek ook maar niet vermoeien met berichten over de randverschijnselen 

van de logearbeid die, losgemaakt van hun context, toch niet zouden overkomen.  



 40 

 Kritiek vanuit kringen die hun eigen vooruitstrevendheid en maatschappelijke 

relevantie vele malen hoger achtten dan die van de als ‘lethargisch’ of ‘achterhaald’ 

gekwalificeerde vrijmetselarij, leidde in de praktijk tot de felste interne discussie – in het 

bijzonder in de decennia waarin men ook zelf de noodzaak van hervormingen inzag. Het 

stak vooral wanneer men bekritiseerd werd door lieden die overduidelijk goed 

geïnformeerd waren over de heersende logepraktijken, bijvoorbeeld omdat ze zelf 

behoorden tot diegenen die de officiële vrijmetselarij zelf gedesillusioneerd vaarwel 

gezegd hadden. Met name de leden van De Dageraad en Post Nubila Lux wisten hun 

vinger telkens weer op de zere plek te leggen, zonder dat men vanuit de Orde een kant 

en klaar weerwoord had. Er kon weliswaar op gewezen worden dat ‘de vrijmetselarij’ en 

de ‘logepraktijk’ niet structureel met elkaar verward dienden te worden, zoals in artikelen 

in de progressieve pers wel gebeurde, maar dát er misstanden bestonden kon men 

nauwelijks tegenspreken. Opvallend is echter wel dat notoire linkse maatschappijcritici 

hun handen nooit helemaal van de vrijmetselarij aftrokken; Post Nubila Lux bleef ijveren 

voor een officiële constitutie en De Dageraad en consorten bleven in artikelen hun 

teleurstelling over de vrijmetselarij uitspreken, wat impliceerde dat men toch hoop 

koesterde dat het ooit nog wat zou worden met de Orde. De grondslagen van de 

vrijmetselarij waren immers prijzenswaardig en de maatschappelijke behoefte aan een 

vrijzinnig levensbeschouwelijk alternatief bestond, zo moesten ook critici toegeven; het 

was slechts de concrete uitwerking van het gedachtegoed waar het in het geval van de 

vrijmetselarij aan schortte.  

 Ondanks de verwoede interne en externe pogingen om de vrijmetselarij tot 

stoottroep van de moderniteit te herscheppen, zouden de loges nooit het instrument voor 

maatschappelijke hervorming worden dat zij idealiter misschien hadden kunnen zijn; de 

veelvormigheid die al sinds haar ontstaan in het karakter van de Orde besloten lag, 

verdroeg zich nu eenmaal niet goed met een koers waarin de meerderheid de minderheid 

haar wil oplegde. Daarmee verbeurde de vrijmetselarij haar bestaansrecht echter nog 

niet; ook in de twintigste eeuw behield de Orde met (wisselend) succes haar plaats als 

verlicht spiritueel centrum. De menselijke behoefte aan geestelijke verdieping bleek van 

alle tijden en bood uiteindelijk misschien dus meer garantie op het voortbestaan van de 

Orde, dan door de waan van de dag ingegeven politieke of religieuze stellingname.  


