Inhoudsopgave
Inleiding

4

Het historisch debat over de vrijmetselarij

4

Probleemstelling

6

Periodisering 1756-1800: een halve eeuw maçonnerie in vogelvlucht

7

Bronnen en methode

9

Hoofdstuk 1. Het constitutionele gezicht van de loge

11

Een inwijdingsgenootschap met verlichte grondslagen

11

De constitutionele traditie van de vrijmetselarij

12

Het Nederlandse verbod op de vrijmetselarij: Amsterdam 1735

13

De constituties van Anderson en Du Bois

15

Vrijmetselarij en Radicale Verlichting

17

Rousset de Missy en de Doelistenbeweging: Amsterdam 1747

20

‘Het Orakel der Koffyhuizen van Amsterdam’, Rousset de Missy (1686-1762)

21

Hoofdstuk 2. De vrijmetselarij in een nationale context

25

Een nieuwe start: de Amsterdamse loges in de jaren vijftig

25

Huishoudelijke wetten van de Amsterdamse loges

28

Voorspel van de Grootmeestersverkiezing van 1756

30

De rol van de Amsterdamse loges in de Grootmeestersverkiezing van 1756

32

Interne tegenstellingen in ‘La Bien Aimée’: Johan Schreuder en Pieter Bunel

36

Het conflict tussen ‘La Bien Aimée’ en de Grootmeester Nationaal

38

Hoofdstuk 3. Het beschavingsoffensief: vrijmetselarij en Verlichting

42

Genootschapontwikkeling in de jaren zestig en zeventig

42

Het vaderland in verval: de invloed van de spectatoriale boodschap op het genootschap

44

Beeldvorming over de vrijmetselarij

46

Sociale samenstelling van de loges

48

Huisvesting van de loges

52

Maçonnieke vernieuwing

53

De naleving van verlichte deugden in de loges

55

Hoofdstuk 4. Vrijheid en gelijkheid in de maçonnieke broederschap:
patriottentijd en restauratie

57

De Amsterdamse vrijmetselarij in het licht van het patriottisme

57

De slag om de publieke opinie

59

De patriottentijd: 1780-1787

61

Wanorde in ‘La Paix’, 1785

64

De loges tijdens de restauratieperiode

67

Joden in de Amsterdamse loges

69

De maçonnieke invulling van ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’

70

!2

Hoofdstuk 5.

73

Het eerste jaar der ‘Bataafse Vrijheid’

73

Een fluwelen revolutie: Amsterdam 1795

74

Vrijmetselarij en Nationale Vergadering

76

Financiële malaise

78

Sociale samenstelling van de loges

79

Beeldvorming in het revolutietijdvlak

81

Het wetboek de Mist

84

Breukpunt 1800

86

Conclusie

88

De vrijmetselarij na 1800

88

De loge als onderdeel van verlichte sociabiliteit

89

De loges in roerige tijden

90

Literatuur

93

Bijlagen
1. Een fragment van een brief van ‘La Bien Aimée’ aan de zusterloge ‘La Charité’,
daterend van 13 augustus 1756, waarin opheldering wordt gegeven over de
gebeurtenissen in de Amsterdamse vrijmetselarij vanaf 1735.
2. De redevoeringen van Abbé Yvon (1714-1791)
3. Reedevoering, uytgesprooken door een Broeder Orateur, In eene wettige Loge op
St. Jan’s dag, den 27 December 1755 (Amsterdam, 1755?), fragment
4. Leden van de Amsterdamse loges, 1756-1780
5. Leden van de Amsterdamse loges, 1780-1800

!3

Inleiding
In zijn boek De slinger van Foucault laat de Italiaanse schrijver Umberto Eco één van zijn
hoofdpersonen opmerken dat de vrijmetselarij veel weg heeft van Rick’s Café uit de filmklassieker
Casablanca. In de kosmische samenzweringstheorie die Eco hier ontvouwt, fungeren de loges als
dekmantel voor de geheime ontmoetingen van ingewijden, net zoals het fictieve Rick’s Café tijdens de
Tweede Wereldoorlog dienst deed als ontmoetingsplek voor geheime agenten. 1 Een interessant
literair perspectief, dat na enige naspeuring echter stevig geworteld blijkt in de laat achttiende-eeuwse
antimaçonnieke traditie, waarin de vrijmetselarij door ijverige Jezuïeten en andere reactionairen
verantwoordelijk gehouden werd voor de val van het Ancien Regime. Dat de verkettering van de
vrijmetselarij door de eeuwen heen een eigen leven is gaan leiden blijkt uit het feit dat geruchten over
vermeende maçonnieke betrokkenheid bij allerhande complotten nog steeds met de regelmaat van de
klok opduiken. Niet voor niets getroostten de broeders zich al in de jaren vijftig van de achttiende
eeuw grote moeite om hun bijeenkomsten ‘gedekt voor het oog der ongeweiden’ te laten
plaatsvinden.2 De lasterpraat die nieuwsgierige profanen zouden kunnen verspreiden, kon immers wel
eens zeer negatieve gevolgen hebben voor de broederschap.
Dat er in de door de eeuwen heen geuite beschuldigingen maar weinig historische waarheid
schuilt, heeft recent onderzoek naar de vrijmetselarij voldoende aannemelijk gemaakt. Enerzijds lijkt
de vroege vrijmetselarij niet over voldoende macht en invloed beschikt te hebben om wereldwijde
revoluties te ontketenen en anderzijds kan zij ook nauwelijks betrapt worden op dergelijke
verregaande aspiraties. Desondanks heeft de vrijmetselarij als studiegebied niet aan
maatschappelijke relevantie ingeboet. Er resteren genoeg andere interessante - zij het minder
sensationele - invalshoeken op dit sociaal-culturele fenomeen dat in Nederland binnenkort zijn
tweehonderdvijftig-jarig jubileum zal vieren.
De lange adem waarvan de nog steeds voortbestaande vrijmetselarij getuigt, lijkt rechtstreeks
verbonden te zijn met het universele karakter van de boodschap die zij uitdraagt: spirituele verdieping
blijkt een menselijke behoefte die niet aan specifieke samenlevingen of tijdperken gebonden is.
Zodoende is de interesse in de vrijmetselarij, hoewel in uiterlijke verschijningsvorm een typisch
product van de vroege Verlichting, tot op heden springlevend gebleven. Dat terwijl andere
vroegmoderne sociabiliteitvormen, die een specifiek maatschappelijk doel of een beperkt gedeelte van
de bevolking dienden, reeds lang geleden de geest gaven.

Het historisch debat over de vrijmetselarij
Sinds anderhalf decennium is in het historiografisch debat over de functie die de vrijmetselarij in het
Europa van de Verlichting heeft kunnen vervullen een sleutelrol weggelegd voor het begrip
‘sociabiliteit’, oftewel ‘de behoefte en de vaardigheid om in gezelschap te verkeren’ 3, en de vraag of
verlichte genootschappen wezenlijk hebben bijgedragen aan de politiek-maatschappelijke vorming
van de burgerij. Deze vraag werd in de jaren zestig voor het eerst positief beantwoord door de Duitse

1

Umberto Eco, De Slinger van Foucault (Amsterdam 2001) 446.

2

De titel van deze scriptie is ontleend aan het motto ‘A L’Abry de la Vue des Profanes [sur la surface de la Terre]’,
later in het Nederlands vertaald als ‘Gedekt voor het oog en naspeuringe der ongeweiden op de oppervlakte des
Aardbodems’, waaronder de loge ‘Concordia Vincit Animos’ in de achttiende eeuw bijeenkwam.
3

Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving. Nederlandse cultuur in Europese
context (Den Haag 2001) 103.
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filosoof Jürgen Habermas, die de loge de essentiële schakel in het ontstaan van burgerlijke cultuur
noemde. Habermas’ denkbeelden vormden een inspiratiebron voor de theorieën van Margaret C.
Jacob, die toonaangevend zijn in het huidige debat over de vrijmetselarij. 4 Jacob meent dat de
maçonnerie de burgerij voor het eerst de gelegenheid bood om kennis te maken met constitutionele
principes naar Engels model, waarvoor in de door absolutisme gedomineerde politieke praktijk van het
Europese continent nog geen plaats was. Volgens deze zienswijze vormde de loge een politieke
cultuur op microniveau, waarin de deelnemers ervaring op konden doen met moderne democratische
beginselen. De loge als leerschool voor democratie dus.
De enigszins controversiële opvattingen van Jacob lijken in Nederland op een redelijke dosis
weerstand te zijn gestoten; hoewel de meeste Nederlandse onderzoekers het erover eens zijn dat
Jacob’s onderzoek vele waardevolle inzichten heeft opgeleverd, zijn zij over het algemeen niet
geneigd mee te gaan in de bewering dat het ontstaan van de vrijmetselarij van doorslaggevende
betekenis was voor de emancipatie van de burgerij. Veelal wijzen zij er op dat de loge slechts één
exponent was van een aanzienlijk groter geheel van verlichte ‘gezelligheid’. Andere populaire vormen
van sociabiliteit - leesverenigingen, wetenschappelijke genootschappen en hervormingsgezinde
organisaties - weken qua doelstellingen niet wezenlijk af van de vrijmetselarij en hebben dus net zo
goed een bijdrage geleverd aan het populariseren van het nieuwe ‘discours’ van de Verlichting.
Toch heeft het werk van Jacob onmiskenbaar een grote impact gehad op het onderzoek naar
de Nederlandse vrijmetselarij, dat ten tijde van het verschijnen van haar boek The radical
Enlightenment. Pantheists, freemasons and republicans, in 1981, nog nauwelijks van de grond
gekomen was. Jarenlang was het serieuze onderzoek naar de vrijmetselarij hoofdzakelijk een interne
aangelegenheid geweest: maçonnieke onderzoekers vulden al sinds eeuwen hun ‘bouwstukken’,
redevoeringen en gedenkboeken met gegevens uit de rijke archieven van de orde, zonder dat de
profane wereld kennis nam van de resultaten van deze meestal als ‘antiquarisch’ gekwalificeerde
onderzoeken. Pas in 1967 lijkt er een voorzichtige verandering in deze tendens gekomen te zijn met
het verschijnen van De vrijmetselarij. De grote onbekende, een ambitieus werk van de Jezuïet Michel
Dierickx, dat zowel in maçonnieke- als profane kring als geslaagd overzichtswerk beschouwd wordt.
Desondanks zou het nog twee decennia duren voordat verschillende studierichtingen, in het kielzog
van onderzoek in het buitenland, de vrijmetselarij ‘ontdekten’ als nog grotendeels onontgonnen
studieterrein en nieuwe wetenschappelijke methoden en inzichten begonnen toe te passen op het
onderzoek naar de orde. Zelfs zo recent als 1986 was sociabiliteitonderzoek in Nederland nog
nauwelijks verricht, getuige een pleidooi van de genootschaphistoricus Wijnand Mijnhardt voor de
‘comparatieve benadering’, als zijnde een ‘belangrijk middel om inzicht te krijgen in de politiek-,
cultuur-, en sociaalhistorische functies van de beweging’.5 Het tij begon echter langzaam te keren. De
herdenkingen van de ‘bicentenaire’ van Patriottentijd, Franse Revolutie en Bataafse Omwenteling, in
de laatste helft van de jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig, brachten een duidelijke
herwaardering voor de emancipatie van de burgerij en een hernieuwde interesse in Verlichting en
sociabiliteit met zich mee. Zelfs de sinds de negentiende eeuw negatief gewaardeerde
patriottenbeweging lijkt in de huidige historiografische praktijk volledig gerehabiliteerd als ‘vormende
4

Margaret C. Jacob, ‘Freemasonry and Government: The political meaning of Civil Society in 18th century
Europe’, 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) 29.
5

Wijnand W. Mijnhardt, ‘de Nederlandse Vrijmetselarij in de achttiende eeuw’, Documentatieblad werkgroep
Achttiende eeuw 18 (1986) 88.
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episode’ in de vaderlandse geschiedenis. In dit licht kon ook een groeiende interesse in de
vrijmetselarij, als toonbeeld van een typisch achttiende-eeuws genootschap, niet langer uitblijven. Dat
de maçonnerie - in tegenstelling tot andere genootschappen die konden rekenen op een veel mildere
receptie - in de loop der eeuwen herhaaldelijk verguisd is om haar vermeende politieke
bemoeienissen, maakt onderzoek naar het aandeel van de vrijmetselarij in de politieke bewustwording
van haar leden des te relevanter.

Probleemstelling
Hoewel het ‘wetboek’ van de vrijmetselarij, de Constitutions van Anderson,6 de broeders gebood om
zich verre te houden van discussie over religieuze of politieke aangelegenheden en bovendien
aanspoorde tot gehoorzaamheid aan de bestaande overheid, lijken de grondbeginselen van de
beweging politieke bemoeienis, paradoxaal genoeg, allerminst uit te sluiten. Naast de doelstelling van
zelfvervolmaking en het individuele zoeken van de eigen waarheid, beschouwt de vrijmetselarij het
immers tevens als plicht om het welzijn van de gemeenschap te bevorderen door de realisatie van de beroemde drie-eenheid - vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dit zogenaamde ‘bouwen aan de
tempel der mensheid’ maakte dus gebruik van een verlicht vocabulaire dat in sommige
omstandigheden als bepaald revolutionair kon worden opgevat. Dat de broeders van de Amsterdamse
loge ‘La Bien Aimée’ in 1795, na het binnenvallen van de Franse legers, in hun loge uit volle borst de
Marseillaise zongen, lijkt terecht aangemerkt te kunnen worden als een onverhuld politiek statement.
De vraagstelling die ik bij mijn onderzoek naar de vrijmetselarij als onderdeel van de
achttiende-eeuwse Amsterdamse sociabiliteit zal hanteren, is rechtstreeks afgeleid uit het
voorafgaande. Door een beschrijving van de Amsterdamse maçonnieke praktijk, bezien vanuit de
maatschappelijke en politieke context van de achttiende eeuw, hoop ik in mijn scriptie een voorzichtig
antwoord te kunnen geven op de vraag òf en hoe de vrijmetselaarsloges, als toonbeeld van typisch
verlichte ‘gezelligheid’, een rol konden spelen in de toenemende politisering van de Amsterdamse
bevolking in de tweede helft van de achttiende eeuw. Aangezien er op dit moment nog maar weinig
serieus onderzoek verricht is op het toch bijzonder rijke onderzoeksterrein van de Amsterdamse
vrijmetselarij is mijn scriptie tevens bedoeld om de lacunes in het tot op heden verrichte onderzoek te
signaleren, deze op bescheiden schaal te dichten en potentiële punten, waarop verdere studie vereist
is, aan te stippen. Het zou uiteraard te ver voeren om in een scriptie van bescheiden omvang te pogen
het complexe geheel van de vrijmetselarij binnen zijn maatschappelijke context te verklaren. Ik zou
mijn studie dus willen karakteriseren als een ‘verkennend onderzoek’.
Verschillende deelvragen zullen de revue passeren in de loop van mijn betoog, dat in vijf
chronologisch opgebouwde hoofdstukken de achttiende-eeuwse geschiedenis van de Amsterdamse
vrijmetselarij bespreekt. Om te beginnen zal ik de nodige aandacht besteden aan de verlichte
ontstaanscontext van de vrijmetselarij en de invloed die de loges potentieel konden uitoefenen op de
verspreiding van verlichte idealen: hoe zagen deze sociale idealen eruit en in hoeverre droeg de
vrijmetselarij de intern beleden, verlichte idealen uit naar de profane wereld? Interessant is, bezien
vanuit het groter geheel van de sociabiliteit, bovendien de vraag of de vrijmetselarij qua
ledenbestanden, doelstellingen en gepropageerde idealen systematisch verschilde van andere
6

Vlak na de oprichting van de Engelse Grootloge in 1717 stelde James Anderson, predikant van de Schotse Kerk
in Londen, de Constitutions oftewel Oude Plichten op, die als grondslag zouden gaan dienen voor de werkwijze
van de loges. In dit ‘wetboek’ waren onder andere leefregels, plichten en een ‘mythische’ geschiedenis van de
vrijmetselarij vastgelegd.
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verlichte genootschappen (zo ja: waaruit bestond dan het ‘eigen’ karakter?) en hoe de verhoudingen
binnen de Amsterdamse genootschapswereld gekenschetst moeten worden.
Een andere kwestie van groot belang is die van de sociale samenstelling van de loges; de
individuele leden van de orde bepaalden immers voor een groot deel het karakter van de vrijmetselarij
als geheel. Wie bevolkten de Amsterdamse loges in de besproken periode en hoe verhielden de
ledenbestanden van de verschillende loges zich tot elkaar? Traden er in de loop der tijd
noemenswaardige verschuivingen op in de ledenbestanden en zo ja, hoe kunnen deze dan verklaard
worden?
Tevens lijkt het van belang om na te gaan of er een wisselwerking tussen de ledenaantallen
en de heersende maatschappelijke en politieke situatie te constateren valt. Oefende de vrijmetselarij
in ‘roerige’ periodes meer of juist minder aantrekkingskracht uit op de Amsterdamse bevolking? Bezien
vanuit Anderson’s verbod op discussie over politieke en religieuze aangelegenheden is het ook
noodzakelijk om te onderzoeken in hoeverre de loges zich in de praktijk ook daadwerkelijk onthielden
van stellingname en of de boodschap die zij hierover naar de buitenwereld lieten uitgaan (zo dat al
gebeurde) overeenkwam met de realiteit ‘binnenskamers’.
Naast de houding van de loges in ‘externe’ politieke omstandigheden, is echter ook de interne
verhouding tussen de afzonderlijke loges het bestuderen waard. Kan de loge opgevat worden als
autonome eenheid, waarin de voorkeuren van de eigen leden bepalend waren voor de uitstraling, of
maakte zij in de eerste plaats deel uit van het ‘geheel’, zoals belichaamd door het overkoepelend
maçonniek gezag, het Grootoosten der Nederlanden? Was er immer sprake van interne
eensgezindheid over de door de Grootloge uitgestippelde beleidslijnen?
Tot slot is ook het beeld dat in de profane wereld over de vrijmetselarij gevormd werd van
belang voor een juist begrip van de positie die de vrijmetselarij in Amsterdam kon innemen: Hoe
oordeelde de tijdgenoot over dit verlichte fenomeen en op welke wijze werd er vanuit de loges zelf
gereageerd op het beeld dat in de volksmond en in de literatuur van de orde bestond?

Periodisering 1756-1800: een halve eeuw maçonnerie in vogelvlucht
De periode die mijn scriptie zal beslaan is betrekkelijk lang: van 1756 tot 1800. Ik heb hiertoe
uitdrukkelijk besloten omdat de opkomst, verspreiding en consolidatie van de vrijmetselarij binnen de
achttiende-eeuwse Amsterdamse context nu eenmaal een geleidelijk proces is geweest. 1756 en
1800 kunnen beide aangeduid worden als jaartallen van enig symbolisch belang voor de Nederlandse
vrijmetselarij. Toch heb ik het nodig gevonden om in het eerste hoofdstuk van deze scriptie een
terugblik naar respectievelijk 1735 en 1748 in te lassen. In dat eerste jaar werd de nog zeer prille
vrijmetselarij verboden door de Staten van Holland en West-Friesland. De redenen die aan dit
veelbesproken verbod ten grondslag lagen, lijken tot op heden niet aan actualiteit te hebben ingeboet.
Een korte bespreking hiervan lijkt me, gezien de latere maçonnieke geschiedenis, niet overbodig.
1748 gold voor de Amsterdamse vrijmetselarij in het bijzonder als een breekpunt. Tijdens de toen
losgebarsten ‘Doelistenbeweging’ vertoonden de loges voor het eerst een ‘scheiding der zielen’. De
tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders van meer burgerlijke inspraak in het stadsbestuur
liepen zo hoog op dat de loge voorlopig in ruste ging. Tijdens de latere ‘patriottentijd’, eveneens een
tijdperk van grote tegenstellingen, lijkt een dergelijke scheiding te zijn uitgebleven. Het trekken van
een korte vergelijking tussen de twee ligt dan ook voor de hand. Verder kan het eerste hoofdstuk
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vooral gelden als een karakterschets van de vrijmetselarij en een analyse van de invloeden die haar
zo’n bijzonder instituut maakten.
Het jaar 1756 markeert het begin van de landelijk georganiseerde maçonnerie, in de vorm van
de (her)oprichting van de Nederlandse Groot Loge. Het is allerminst toevallig dat het besluit tot de
oprichting van een unificerend maçonniek orgaan, dat orde op zaken diende te stellen in de chaos van
de als spreekwoordelijke paddestoelen uit de grond schietende (al dan niet legitieme) Loges, samen
viel met de zogenaamde Diplomatieke Revolutie, waarin de traditionele coalities grondig herzien
werden. Terwijl Engeland en Pruisen in de Zevenjarige Oorlog samen ten strijde trokken tegen de voor
de gelegenheid verenigde, voormalige aartsvijanden Frankrijk en Oostenrijk, bleef de Republiek – niet
langer tegen het expansieve Frankrijk beschermd door de ‘buffer’ die de Spaanse Nederlanden in feite
vormden – kwetsbaar achter. Een bondgenootschap met Engeland, waarmee de Oranjes van oudsher
sterke banden hadden, leek in die omstandigheden een nog minder veilige keus dan een ook al
precaire alliantie met het onberekenbare Frankrijk.
Voor de vrijmetselarij lijkt het verbreken van de traditionele betrekkingen tussen de Republiek
en Engeland gefungeerd te hebben als een signaal dat de tijd rijp was om ook de maçonnieke banden
tussen de Nederlandse loges en de toonaangevende Londense Grootloge, die als enige de volmacht
had om nieuwe loges te constitueren, enigszins te laten vieren. Het oprichten van een eigen
Nederlandse Grootloge, tegen de specifieke instructies van Engeland in, kan opgevat worden als
bewijs voor de vermeende maçonnieke ‘volwassenheid’ van de loges in de Republiek. De zwarte
periode van vervolgingen door de Staten, waarmee de vrijmetselarij zich vlak na haar vestiging in de
Republiek, in 1735, geconfronteerd had gezien, behoorde reeds enige tijd tot het verleden en men
achtte de tijd rijp om, gesteund door een snel groeiend aantal loges, zelfverzekerd en onafhankelijk
naar buiten te treden. Het zou echter nog tot 1771 duren voordat eindelijk het lang verwachte bericht
van erkenning van de Grootloge door de Engelse ‘Grand Lodge’ arriveerde. In hoofdstuk twee zal ik
uitgebreider ingaan op de omstandigheden die ertoe leidden dat 1756 over het algemeen tot
beginpunt van de nationale vrijmetselarij bestempeld wordt. Ook de vraag of de term ‘nationaal’
feitelijk wel van toepassing was op deze vroege periode zal daarbij aan bod komen.
De nog resterende helft van de achttiende eeuw zag aanvankelijk een explosieve groei van
het aantal loges, gevolgd door de consolidatie van de status van de vrijmetselarij. Naarmate de
beweging steeds steviger geworteld raakte in de samenleving, groeide ook de kritiek van
tegenstanders. Het met de Verlichting gepaard gaande beschavingsoffensief leek zich tegen de eigen
verlichte voortbrengselen, de vrijmetselarij inbegrepen, te keren. Hoofdstuk drie is bedoeld als analyse
van de positie van de vrijmetselarij in deze relatief rustige verlichtingsjaren, waarin de kiem voor de
sociale onrust die later uitbrak echter al zichtbaar was. Het uitbreken van wereldwijde revoluties
zorgde voor een vloedgolf van antimaçonnieke lectuur, waarin steeds heviger de beschuldiging geuit
werd dat de vrijmetselarij verantwoordelijk was voor de oproeren en bovendien de vernietiging van het
gezag van staat en kerk als doelstelling had. Deze negatieve publiciteit en de verdere verslechtering
van de economische situatie van de Republiek resulteerden uiteindelijk in een sterke daling van het
aantal broeders. Het restant van de leden kreeg te kampen met een financiële aderlating, als gevolg
van de numerieke zwakte, en voortdurende onderlinge twisten. Vele loges werden door de algehele
malaise van de jaren tachtig en negentig genoodzaakt hun deuren te sluiten. In hoofdstuk vier en vijf
wordt respectievelijk het maatschappelijk fungeren van de loges in de patriottentijd van de jaren
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tachtig en de Bataafse Revolutie van de jaren negentig besproken. Hoofdstuk vijf zal tevens ingaan op
de karakterverandering die de vrijmetselarij volgens velen op het breekpunt van twee eeuwen
onderging.
Het jaartal 1800 werd door tijdgenoten zelf ervaren als een breukpunt. Na alle commotie
ontstaan door de recente revoluties leek een terugkeer naar de samenleving van voor de politieke
emancipatie van de burgerij onwaarschijnlijk. Desondanks had het politiek enthousiasme van de
burger inmiddels een nieuw dieptepunt bereikt en bleek de radicaalste fase van de Bataafse Revolutie
voorbij. In vrijmetselaarskringen wordt 1800 vooral herdacht om de toespraak die Gedeputeerd
Grootmeester De Mist dat jaar hield en waarin hij uitweidde over de nieuwe wegen die de vrijmetselarij
in diende te slaan bij deze overgang naar andere tijden. Een herbezinning op de verlichte grondslagen
van de vrijmetselarij leek volgens hem nu meer dan ooit noodzakelijk voor het overleven van de
broederschap.

Bronnen en Methode
De hoofdmoot van het materiaal dat ik gebruikt heb voor dit onderzoek naar de Amsterdamse loges,
waarvan de nog steeds bestaande ‘La Charité’, ‘La Bien Aimée’, ‘La Paix’ en ‘Concordia Vincit Animos’
de belangrijkste zijn, wordt gevormd door de archieven van de vier vermelde loges. Op miraculeuze
wijze doorstonden deze deels intact de tand des tijds en de inbeslagneming door de Duitsers ten tijde
van de Tweede Wereldoorlog. Heden ten dage berusten de archieven in het ordearchief te Den Haag.
De dichtbeschreven vellen van de notulenboeken, die vaak met zorg en vlijt werden samengesteld
door een lange reeks secretarissen, maar soms ook chaotisch geordend en gevlekt uit hun dozen
verrijzen, illustreren beter dan welk ander materiaal het gouvernementele, constitutionele en
representatieve karakter van de loges. Het lag steeds in mijn bedoeling om de geschiedenis van de
Amsterdamse vrijmetselarij vooral vanuit de context van de voorvallen die in de notulen beschreven
werden te schetsen. Vooral de notulenboeken van ‘La Bien Aimée’ en ‘Concordia Vincit Animos’, die
het meest volledige overzicht van de bestudeerde periode geven, bleken wat dit betreft een schat aan
gegevens op te leveren. Het materiaal bleek afwisselend ontroerend, geestig of zelfs ronduit smeuïg,
maar elke keer weer werd ik getroffen door de steeds zo duidelijk doorschemerende tijdsgeest, die
niet alleen in de zwierige handschriften en het formele taalgebruik, maar ook in zo uiteenlopende
zaken als de bijstandsverzoeken van noodlijdende broeders, de plechtig in de loge uitgesproken
redevoeringen en de minutieus beschreven banketten weerklinkt.
Voor het schetsen van een treffend beeld van de dagelijkse praktijk binnen de loges, bleken
niet alleen de notulen, maar ook de ledenlijsten en overgeleverde briefwisselingen van groot belang.
Aan de hand van de vermeldingen van inwijdingen in de notulen zijn de in de bijlages 4 en 7
opgenomen ledenbestanden samengesteld. Hoewel ik gestreefd heb naar nauwkeurigheid, zijn de
lijsten verre van volledig: aangezien er grote lacunes in de reeksen notulenboeken aanwezig zijn,
zullen veel broeders noodgedwongen onvermeld gebleven zijn. Helaas bleek dit euvel niet op
bevredigende wijze op te lossen door de ontbrekende namen, die deels wel in de overgeleverde
ledenlijsten vermeld zijn, alsnog in te voegen: terwijl welwillende secretarissen in de notulen naam,
leeftijd, beroep, geboorteplaats en bij uitzondering zelfs een adres van de inwijdeling noteerden, zijn in
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de ledenlijsten 7 slechts naam en jaar van inwijding terug te vinden. Aangezien deze bestanden
uiteindelijk bedoeld waren om, aan de hand van beroepsgegevens van de broeders, zinnige
uitspraken te doen over de sociale stratificatie binnen de loges, had een dergelijke aanvulling
nauwelijks toegevoegde waarde. Ik ben echter van mening dat er toch sprake is van een
representatieve steekproef, op grond waarvan reële conclusies over de Amsterdamse broeders
getrokken kunnen worden.
Ter reconstructie van de verhouding tussen de Amsterdamse loges en de overkoepelende
organisatie van de Grootloge, heb ik het archief van het Groot Oosten der Nederlanden geraadpleegd.
Vooral de ‘Resolutiën van de Groote Loge’, de notulen van de jaarlijkse bijeenkomsten van de Haagse
Grootloge, tonen de Amsterdamse broeders herhaaldelijk van hun meest obstinate kant. De besluiten
die genomen werden door de verzamelde loges laten echter ook zien hoe geschillen doorgaans
beslecht werden en op welke wijze verzoening van de partijen tot stand kwam.
Tot de overige contemporaine bronnen die voor dit onderzoek gebruikt zijn, behoren onder
andere dagboekaantekeningen, pamfletten, maçonnieke liedboeken en almanakken, veelal terug te
vinden in de aanzienlijke collectie van de orde-bibliotheek en in mindere mate ook in de Bibliotheek
van de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdams Gemeentearchief. In de literatuurlijst is
bovendien een opsomming te vinden van recente secundaire literatuur: maçonnieke
overzichtswerken, gedenkboeken van loges en andere publicaties waaraan het theoretische kader
van deze scriptie ontleend is.

7

Ledenlijsten werden aan het begin van elk maçonniek jaar opgesteld voor officieel gebruik en toegezonden aan
de Grootloge, van oorsprong aan de Engelse ‘Grand Lodge’, maar na 1756 aan de Nederlandse ‘Groote Loge’.
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HOOFDSTUK 1. Het constitutionele gezicht van de loge
‘Le vœu d’une union solide,
Est l’objet de tous nos travaux;
Et si le secret y preside,
C’est pour eloigner nos Rivaux.
Consulte : te crois tu capable
De ce silence inviolable
Que rien ne sauroit ébranler?
Si tu promets d’etre fidele,
Moins curieux que plein de zele,
Viens: avex nous tu peux entrer.’8

Een inwijdingsgenootschap met verlichte grondslagen
De meest recente editie van de voorlichtingsfolder Vrijmetselarij, uitgegeven door het hoofdbestuur
van de orde van vrijmetselaren, karakteriseert de loge als ‘de ideale West-Europese samenleving in
embryonale vorm, de werkplaats waar ruimte is voor ieder, die zichzelf noch beter noch minder acht
dan zijn medemens.’ 9 Het ideaal van broederschap, ongeacht religie of afkomst, heeft echter een
grotere reikwijdte dan de loge alleen: in feite is de hele wereld het werkterrein van de vrijmetselaar en
de broederschap van de gehele mensheid zijn uiteindelijke oogmerk. Voordat de vrijmetselaar echter
effectief kan bijdragen aan het bouwen aan de ‘tempel der mensheid’ (gesymboliseerd door de
oudtestamentische tempel van Salomo), dient hij eerst te schaven aan de ‘ruwe steen’ die hij op het
moment van inwijding zelf nog is. De symbolische technieken en ritualen die de vrijmetselarij gebruikt
ter verheffing van de individuele leden zijn vaak rechtstreeks ontleend aan de werkwijzen van de
illustere middeleeuwse bouwgilden (de ‘operatieve’ vrijmetselarij), waarvan de latere beweging zich de
opvolger waant. De grote nadruk op het gebruik van symbolen en ritualen onderscheidt de
vrijmetselarij van andere genootschappen die in dezelfde periode het licht zagen en vaak vergelijkbare
‘verlichte’ doelstellingen hadden. Ook het belang dat gehecht wordt aan de inwijding van nieuwe
leden, die een eed van geheimhouding dienen af te leggen alvorens zij in de broederschap kunnen
worden opgenomen, kan gelden als specifiek voor de vrijmetselarij. Ondanks haar spirituele
gekleurdheid beoogde de vrijmetselarij nooit als vervanging voor de georganiseerde religie te
fungeren. Door de eeuwen heen bleef zij altijd wars van kerkelijke dogma’s en moedigde ze haar
leden aan naar een persoonlijke waarheid, ongeacht de inhoud daarvan, te zoeken.
Het ‘voortdurend streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed
die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar hoger geestelijk en zedelijk plan’10, waarvan de
beginselverklaring van de huidige maçonnieke grondwet uitgaat, illustreert treffend de link tussen de
vrijmetselarij en het in de achttiende eeuw dominante cultureel-maatschappelijke fenomeen van
Verlichting. De verlichte ontstaanscontext van de speculatieve vrijmetselarij, verhinderde echter niet
dat ook oudere, humanistische en esoterische tendensen uit het Renaissancetijdperk hun invloed
gehad hebben op de vorm die de vrijmetselarij aan het einde van de zeventiende eeuw aannam. Rond
het midden van de achttiende eeuw kwam daar nog de introductie van romantische invloeden in
bepaalde elementen van het ‘maçonnieke spel’ bij. In feite is de maçonnieke praktijk dus illustratief
voor het moderne inzicht dat paradigmawisselingen zelden absoluut zijn. Veel vaker blijkt er sprake te
8
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zijn van een lange overgangsfase waarin oude opvattingen ongestoord naast nieuwe inzichten kunnen
voortleven.
Dat er ogenschijnlijk in de loop der eeuwen weinig veranderd is in de verschijningsvorm van
de vrijmetselarij is bezien vanuit het idee dat de moderne samenleving in de achttiende eeuw
langzaam gestalte kreeg niet zo vreemd. Niet alleen de seculiere staatsrechtelijke en democratische
principes, die in de West-Europese samenlevingen heden ten dagen de norm geacht worden, maar
ook de moderne sociabiliteit, wetenschap en het denken over de mens zelf, vonden alle hun
oorsprong in de ‘rationalistische’ achttiende eeuw, die zich bekroond zag met een serie revoluties, die
het Ancien Régime voorgoed naar het verleden verbanden.

De constitutionele traditie van de vrijmetselarij
De belangrijkste verdienste van verlichte invloeden op de vrijmetselarij lijkt het gegeven dat de
vrijmetselarij al snel na haar ontstaan in het zeventiende-eeuwse Engeland over een uitgewerkte
constitutionele basis kon beschikken. Slechts enkele jaren na het op 24 juni 1717 genomen besluit
van een viertal Londense Loges om samen een Grootloge te stichten en een Grootmeester te kiezen,
presenteerde James Anderson (1680-1739), predikant van de Schotse kerk te Londen, de door hem
opgestelde Constitutions11 die zouden gaan dienen als grondslag voor de werkwijze der loges. Vooral
in het werk van Margaret C. Jacob heeft dat laatste element veel nadruk gekregen. In haar
toonaangevende werk Living the Enlightenment. Freemasonry and Politics in Eighteenth Century
Europe verbindt Jacob de maçonnieke fascinatie met wetten en reglementen met de Engelse traditie
van constitutionalisme en parlementair bestuur, die zijn climax vond in ‘The Glorious Revolution’ van
1688-89, waarmee een einde kwam aan de absolute macht van Jacobus II. De vrijmetselarij kon,
volgens Jacob, juist door haar internationaal georiënteerde karakter een cruciale rol spelen in de
snelle en doeltreffende verspreiding van in Engeland ontwikkelde concepten over bestuur en
besluitvorming naar het Europese continent. Via de loges bracht de vrijmetselarij burgers in aanraking
met een inspraakcultuur op microniveau, waarin ieder zijn stem kon doen gelden. Hoewel de loge zich
verre hield van bemoeienis met politieke of religieuze aangelegenheden, spiegelde zij haar leden,
veelal afkomstig uit de hogere bevolkingsklassen, een bestuurlijk ideaalmodel voor dat zijn tijd vooruit
was. Het enthousiasme waarmee het nieuwe Engelse verschijnsel vrijmetselarij, in de veelal door
absolutisme gedomineerde praktijk van het Europese vasteland omarmd werd, acht Jacob
symptomatisch voor het voorzichtig groeiende verzet tegen het Ancien Régime, waarin de invloed van
de aristocratie geleidelijk aan door absolute heersers tot een minimum was teruggedrongen.
Anderzijds duidt de verbazingwekkende snelheid waarmee het aantal loges zich na 1735
vermenigvuldigde volgens haar op een toenemende waardering voor de, door de aristocratie
gedomineerde, Engelse politieke cultuur.12 Het wekt weinig verwondering dat deze door Jacob
aangestipte preoccupatie met constitutionalisme en republicanisme al snel de argwaan van de
wereldlijke en kerkelijke autoriteiten jegens de vrijmetselarij in de hand werkte. Vooral het gegeven dat
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privé-personen via de loges het domein van de publieke en gouvernementele autoriteit binnendrongen
werd door overheden als uitermate bedreigend ervaren.13
Of de constitutioneel-republikeinse inslag van de vrijmetselarij voor de regenten van de
Republiek doorslaggevend was om de vrijmetselarij in 1735 te verbieden is echter de vraag. De
staatsvorm van de Republiek vertoonde immers meer gelijkenissen met die van Engeland dan die van
de continentale absolute monarchieën. Bovendien bekleedt de vrijmetselarij op constitutioneel vlak
geen uitzonderingspositie binnen het geheel van verlichte sociabiliteit. De vrijmetselarij was weliswaar
een vroeg voorbeeld van een genootschap dat sterk hechtte aan de eigen wetten, maar vanaf het
moment dat ook andere vormen van verlichte sociabiliteit hun intrede deden op het
genootschapstoneel was het eerder regel dan uitzondering om huishoudelijke reglementen op te
stellen. Door dit soort constitutioneel onderbouwde leesgezelschappen en wetenschappelijke
sociëteiten, lijken de landelijke en stedelijke overheden van de Republiek zich echter nauwelijks
bedreigd gevoeld te hebben. Blijkbaar werd het verbod op de vrijmetselarij – die door het Hof van
Holland betiteld werd als een ‘queeckschool van factiën, beroertens en debauches’14 – ook door
geheel andere, specifiek op de situatie van de Republiek toegesneden argumenten ingegeven. Een
toelichting op deze mogelijke motieven volgt in de volgende paragraaf.
Enkele jaren na het Nederlandse verbod nam de katholieke kerk, met de uitvaardiging van de
pauselijke bul In Eminenti in 1738, voor het eerst een officieel standpunt in tegen de vrijmetselarij.
Paus Clemens XII en zijn opvolgers voerden echter als belangrijkste bezwaar tegen de vrijmetselarij
aan dat de orde zou aanzetten tot religieus indifferentisme. Het maçonnieke propageren van
constitutionalisme lijkt de kerkelijke overheden minder beroerd te hebben.

Het Nederlandse verbod op de vrijmetselarij: Amsterdam 1735
Erg veel tijd om ingeburgerd te raken werd de vrijmetselarij door de Staten niet gegund. Amper een
jaar na de stichting van de eerste Nederlandse loges in Den Haag en Amsterdam (respectievelijk 1734
en 1735) werd van bovenaf korte metten gemaakt met vrijmetselaarsbijeenkomsten. De om zijn
tolerantie vermaarde Republiek werd hiermee het eerste land in Europa dat officieel actie ondernam
tegen de vrijmetselarij. Nadere beschouwing van de tekst van het verbod zelf, wijst al snel uit dat de
bezwaren die de Staten van Holland en West-Friesland al in 1735 tegen de vrijmetselarij inbrachten,
naadloos aansluiten bij de verwijten die in later tijden gemaakt werden, ‘hoe verschillend ze ook
mogen zijn in geest en ideologie, en hoezeer ook bepaald door plaats en tijd’ 15, aldus Evert
Kwaadgras, conservator van de ordebibliotheek.
Directe aanleiding voor het verbod op de ‘soo genaamde societeyt van Vrye Metselaars’ lijkt
een bericht in de Amsterdamsche Courant geweest te zijn, waarin op instigatie van de kant van de
vrijmetselarij zelf, ruchtbaarheid werd gegeven aan de constituering van een tweede Haagse Loge,
genaamd ‘Le Veritable Zèle’, door de van oorsprong Portugese lakenhandelaar Louis Dagran. De
timing van Dagran bleek op zijn minst ongelukkig: door dit bericht, verschenen op 5 november 1735,
werd de stilte rondom de prille Nederlandse vrijmetselarij resoluut verbroken en lijkt de argwaan van
de Nederlandse regenten jegens het uit Engeland overgewaaide fenomeen direct te zijn gewekt.
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Oppervlakkige analyse van de tekst van het krantenbericht

16

onthult direct een mogelijke

beweegreden voor het harde optreden tegen de vrijmetselarij: de lieden die de Haagse loges
bevolkten waren bijna zonder uitzondering afkomstig uit de entourage van de Friese stadhouder
Johan Willem Friso, Prins van Oranje. De loges werden daardoor – getuige de tekst van de
uitgevaardigde resoluties – van overheidswege gezien als een broedplaats van factien. Het behoeft
weinig nadere uitleg dat de staatsgezinde regenten die de touwtjes in de stadhouderloze Republiek in
handen hadden dat graag zo wilden houden en niet zaten te wachten op Engelse nieuwlichterij, die
het tij voor de Oranjes zou kunnen doen keren. Het verbod op de vrijmetselarij werd echter niet alleen
ingegeven door antipathie tegen de aanhangers van het Huis Oranje, dat traditioneel sterke banden
had met de maçonnieke bakermat Engeland, maar was tevens een signaal dat vanuit de
tijdsomstandigheden bezien moet worden. De internationaal verzwakte Republiek had rond 1735 te
kampen met een reeks interne problemen, die gemakkelijk zouden kunnen leiden tot volksopstanden
tegen de regentenheerschappij. In de roerige jaren dertig werd men niet alleen opgeschrikt door
zware overstromingen en dijkbreuken door ‘paalworm’epidemieën maar ook door grootscheepse
sodomietenvervolgingen, die veel stof deden opwaaien. 17 Het geheimzinnige karakter van de
vrijmetselaarsbijeenkomsten zorgde ervoor dat de vrijmetselarij al snel na haar intrede in de Republiek
geconfronteerd werd met een reeks volksopstootjes. De geruchten dat er binnenskamers debauches,
eerloze, homoseksuele en godlasterlijke praktijken, plaats vonden, lijken verder gevoed te zijn door de
geestelijkheid. Het heeft er veel van weg dat de regenten vooral het niet laten escaleren van
beroertens, door de vrijmetselarij ingegeven oproeren, op het oog hadden met hun verbod. 18
Het plakkaat dat op 2 december 1735 in Amsterdam werd uitgevaardigd tegen de
vrijmetselarij had grote consequenties voor de maçonnieke activiteiten in de stad. Sinds de herfst van
1735 was in Amsterdam de loge van de toonaangevende Jean Rousset de Missy actief. Rousset de
Missy, een uit Frankrijk gevluchte Hugenoot, belichaamde bij uitstek het intellectuele ideaal van de
Verlichting en was niet alleen een van de eerste Nederlandse vrijmetselaren (hij werd op 4 maart 1735
in de eerste Haagse Loge ingewijd), maar ook officieel geschiedschrijver in dienst van de prins,
journalist, spion en uitgever/redacteur van het weekblad Mercure Historique et Politique. 19 De loge ‘De
La Paix’ waarvan Rousset de Missy oprichter en voorzittend meester was, werd vooral bevolkt door
diens collega’s uit de boekhandels- en uitgeverswereld, waarin traditioneel veel gevluchte Hugenoten
actief waren. De bijeenkomsten van de loge, in een distilleerderij in de Stilsteeg en in het logement ‘de
eerste Liesveldtse Bijbel’ in de Warmoesstraat, waren echter geen lang leven beschoren. In een latere
brief van de loge ‘La Bien Aimée’, de opvolgster van ‘De La Paix’, aan de loge ‘La Charité’ wordt
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melding gemaakt van relletjes in de Stilsteeg volgend op het verbod van 2 december.20 Vermoedelijk
gesouffleerd door orthodoxe predikanten, verschafte het ‘grauw’ zich toegang tot de loge en sloeg
daar alles kort en klein onder het mom dat de ‘vrijmetselaars met hun dronkenschap de zondag
hadden ontheiligd’.21 Dit betekende het voorlopige einde van maçonnieke bijeenkomsten in
Amsterdam. De bekende dagboekschrijver Jacob Bicker Raye noteerde over de gebeurtenissen van
eind 1735 in zijn dagboek dat
‘de Edel Grootachtbare Heeren van den Geregte een waarschouwinge hebben
gepubliceert, dat niemant (...) sijn huys soude moogen gebruyken of het in ’t geheel of
ten deelen moogen verhueren, ten gebruyken van eenigen mensen, sorteerende onder
een seeker colege, genaampt de vrije metselaaren, waarin dingen passeerden die
niemant sal klappen, also al de leeden een afgrijselijken eet, eer dat zij in het colegi
wierden geatmiteert, moesten doen, van nooyt rugbaar te maaken hetgeen daar
passeerden, hetgeen so een swaren eet moet sijn geweest, dat de alder Godt
vergeetenste het nooyt heeft durven aan den dag brengen. Daar waaren veele menschen
van fatsoen in. Het colegi wierd gehouden in de eerste Liesvelse Bijbel van den
Vijgendam in de Warmoestraat en in de Stilsteeg in een distillateurswinkel, waaruyt zij
verhuyst sijn’.22
Dat de commotie rond de vrijmetselarij snel bedaarde en vrijmetselaarsactiviteiten slechts enkele
jaren later al weer oogluikend werden toegestaan, lijkt erop te duiden dat men in deze vroege periode
geen buitengewoon groot gevaar duchtte van de enigszins excentrieke broederschap. Contemporaine
geschriften over de maçonnerie benadrukken voornamelijk het carnavaleske, hilarische karakter van
de bijeenkomsten; de drinkgelagen, copieuze banketten en door zang begeleide processies. Hoewel
de vrijmetselaars veel in het werk stelden om de overheid te overtuigen van hun welwillendheid zich te
conformeren aan het heersende gezag, is het verbod van 1735 nooit officieel opgeheven.

De constituties van Anderson en Du Bois
Direct na het verschijnen van het bericht dat in Den Haag een tweede loge was opgericht stelden de
Gecommiteerde Raden van Holland een onderzoek in dat uiteindelijk zou resulteren in het genoemde
verbod. Vooral de geconstateerde werkwijze en de grondregels van de orde, zoals die uit Anderson’s
Constitutions naar voren kwamen, lijken het idee te hebben ingegeven dat de vrijmetselarij een
potentiële bron van onrust was. Dat een ‘onschuldige vereniging waar fatsoenlijke lieden
discussieerden over bouwkunst’ zich genoodzaakt zou voelen om bijeen te komen in een hermetisch
afgesloten ruimte, bewaakt door wachters met ontblote degens en zijn leden bovendien zou dwingen
tot het afleggen van een afgrijselijke eed van geheimhouding, lijkt de regenten weinig plausibel
voorgekomen te zijn. Een vereniging die bovendien prat ging op het hebben van eigen wetten, moest
volgens de overheid wel een grondige minachting koesteren ten opzichte van de wetten van de
heersende soeverein. Bezien vanuit het tijdsperspectief niet zulke vreemde conclusies; het recht van
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vereniging en vergadering werd pas in 1848 in de Nederlandse grondwet opgenomen. 23 Erg
verrassend was het eindoordeel dat over de orde geveld werd dus niet. Naast de uitvaardiging van het
verbod ging het Hof van Holland op 6 juni tevens over tot de vernietiging van de in de handel zijnde
exemplaren van de Nederlandse vertaling van de Constitutions, samengesteld door substituut
voorzitter van de loge Johan Kuenen. 24
Twee bepalingen uit de maçonnieke wetten lijken in het bijzonder de aandacht van de
onderzoekscommissie te hebben getrokken en doorslaggevend geweest te zijn in het bepalen van
een standpunt in de kwestie van de vrijmetselarij. Omdat deze bepalingen ook in later tijden vaak
aanleiding gaven tot controverse zal ik hier kort op hun inhoud ingaan. Een eerste steen des
aanstoots vormde de bepaling dat broeders zich niet aan een bepaalde religieuze opvatting hoefden
te confirmeren om welkom geheten te worden binnen de loge. Hoewel ‘stupid atheists’ en ‘irreligious
libertines’ volgens de eerste regel van de Constitutions van deelname aan de loge-arbeid werden
uitgesloten,25 waren deïstische opvattingen volmaakt acceptabel voor de Londense Grootloge. De
Nederlandse autoriteiten dachten hier duidelijk anders over. Ten tweede werd ook een passage uit de
‘Tweede Pligt’, waarin door Anderson gesteld werd dat jegens de staat weerspannige broeders niet uit
de loge gebannen hoefden te worden, begrijpelijkerwijs aangemerkt als staatsgevaarlijk. De
vrijmetselarij koos er openlijk voor om af te zien van het opleggen van harde sancties aan
onruststokers. Dat Anderson in dezelfde tekst de vrijmetselaar karakteriseerde als ‘vreedzaam
onderdaan van het burgerlijk gezag’, die niet geacht werd betrokken te zijn in complotten en
samenzweringen tegen de vrede en het welzijn van de natie en bovendien niet ongehoorzaam
behoorde te zijn aan de overheid, mocht niet meer baten. 26 Evenmin als het feit dat de Nederlandse
vrijmetselaren zich ogenblikkelijk bereid verklaarden concessies te doen aan de overheid, door een
wijziging van die tweede bepaling van Anderson in Kuenen’s vertaling van het wetboek, die in 1736 in
Den Haag verscheen. Degene die rebelleert tegen de soeverein diende volgens de Nederlandse
versie ‘rigoreus bestraft en uyt de Loge gezet’ te worden, om ‘alle politique Ergwaen die de Regering
zoude konnen opvatten’ te voorkomen.27
In het specifiek Nederlandse wetboek dat Du Bois in opdracht van de latere Grootloge
opstelde en dat in de periode van 1760 tot 1798 van kracht was, komt een vergelijkbare passage voor.
Du Bois stelde in zijn voorwoord expliciet dat het ‘met de costumen deese Lande niet overeen zoude
komen, om de verbintenissen en grondwetten in alles te agtervolgen’. Ook uit Du Bois’ besluit tot
wijziging van bepaalde door Anderson gebruikte bewoordingen ‘welke door de verkeerde uitlegginge
van Menschen, geen begrip van onze Geheimen hebbende, scheenen aan hunne Berispingen, hoe
ongegrond, wat voet te geeven, teegens eene Societeyt, zie zy, anders zoo zy dezelve beeter konden,
als de beminnelykste, de vreedzaamste, en de weldoenenste des gantschen Aardryks, zouden
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moeten aanzien’, blijkt dat de traumatische ervaring van 1735 ook na 1756 nog niet uit het
maçonnieke geheugen verdwenen was. 28
In basis zijn de doelstellingen die Anderson in de Constitutions verwoordde overigens eerder
vooruitstrevend dan radicaal te noemen en dus kon Du Bois het Engelse voorbeeld op veel punten
zonder grote aanpassingen navolgen. Zo gingen zowel Anderson als Du Bois uit van de – door Jacob
onderscheiden – maçonnieke idealen van stabiliteit en gehoorzaamheid aan de wereldlijke overheid
(Du Bois: ‘Een Vry-Metzelaar is een vreedzaam Onderdaan der Burgerlyke Magten (...) en moet zig
nooit in Complotten ofte Zaamenzweeringen teegens de gemeene Rust, en het Welvaaren der Natie
in wikkelen’), sociale mobiliteit onder aristocratische patronage (Du Bois: ‘Metzelaarschap is het
middelpunt van vereëniging, en baant teffens den weg tot het stigten eener waare Vriendschap,
tusschen Persoonen, die anderzints, nooit geen ommegang met malkander konden gehad hebben’)
en religieuze tolerantie (Du Bois: ‘Een Vry Metzelaar […] zal een eerlyk, goed, opregt en getrouw man
zyn, doorwat voor benaaminge of Geloof dezelve ook zoude konnen onderscheiden werden’).29
Hoewel de vrijmetselarij na 1756 weinig reële tegenwerking van overheidswege meer
ondervond, is de vraag of de profane wereld onder de indruk was van het – als bewijs voor de eigen
onschuld – veelvuldig aangehaalde verbod dat binnen de loge gold op het ‘twisten over Godsdienst of
Staatkunde, welke niet dan zeer verderfelyk kunnen zyn voor eene Broederschap, bestaande uit alle
Geloofgenooten, Volkeren en Taalen’. 30 Naarmate de achttiende eeuw voortschreed, klonk uit
verschillende hoeken steeds luider de beschuldiging dat de loge een broedplaats was voor
samenzweringen tegen de gevestigde orde. In hoeverre de vrijmetselarij terecht beticht kon worden
van radicale sympathieën komt in de volgende paragraaf aan de orde.

Vrijmetselarij en Radicale Verlichting
Een recente ontwikkeling op het studiegebied van de Verlichting is dat wetenschappers steeds vaker
een onderscheid aanbrengen tussen de zogenaamde ‘Hoge Verlichting’ en de ‘Radicale Verlichting’.
Met de ‘Hoge Verlichting’ wordt dan vooral de ‘mainstream’ Verlichting van na 1750 bedoeld, die
vooral tot uitdrukking kwam in de Académies en gedragen werd door de grote Franse ‘philosophes’. In
feite deed deze Verlichtingsvariant niet veel meer dan het populariseren van door de Radicale
Verlichting ontwikkelde concepten. 31 De vroeger gesitueerde ‘Radicale Verlichting’ was met name een
Engelse uitvinding, in zekere zin voortkomend uit de wetenschappelijke doorbraken van de
zeventiende eeuw, maar net zo goed de erfgenaam van het radicale gedachtegoed van de
Renaissance. 32
Hoewel de Nederlandse Verlichtingsvariant vaak als van weinig belang en ‘christelijk
georiënteerd’ is afgedaan, blijkt uit recente studies van onder andere Jonathan Israel en Margaret
Jacob dat in de Republiek residerende Verlichte denkers wel degelijk een rol van betekenis hebben
gespeeld in de verbreiding van de Europese Verlichting: Het centrum van de – van oorsprong –
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Engelse Radicale Verlichting verschoof in het begin van de achttiende eeuw naar de Republiek en pas
daarna naar Frankrijk, waar de radicale traditie zich uitkristalliseerde tot de ‘Hoge’ Verlichting.
Israel wijst erop dat het intellectuele klimaat van de Republiek duidelijk onderverdeeld was in
twee componenten. Naast de ‘eigen’ Nederlandse geleerden, die werkten vanuit een calvinistischhumanistische basis en nieuwe wetenschappelijk inzichten in dienst stelden van kerk en staat,
claimden ook Franse ‘refugié’ filosofen, die onder patronage stonden van rijke Nederlanders en wier
verrichtingen met interesse gevolgd werden door de Nederlandse intelligentsia, een prominente plaats
in het intellectuele leven.33 Geheel in overeenstemming met de lange traditie van relatieve tolerantie
en vrijheid van drukpers in de Republiek, kon de hoofdstedelijke uitgeverswereld, waarin uit Frankrijk
gevluchte Hugenoten dominant aanwezig waren, lange tijd als epicentrum van de internationale
Republiek der letteren fungeren en in hoge mate bijdragen aan de verspreiding van verlichte ideeën.
Hoewel er in het verlichtingstijdperk meer ruimte geschapen werd voor openlijke debatten
over religie, bleek een botsing van de twee vleugels van de Nederlandse Verlichting toch juist op dit
essentiële punt onvermijdelijk. De eerste decennia van de achttiende eeuw werden gekenmerkt door
intensieve campagnes tegen het – als radicaal bestempelde – gedachtegoed van de zeventiendeeeuwse filosoof Spinoza die in zijn postuum verschenen Ethica het standpunt had ingenomen dat de
Cartesiaanse scheiding tussen geest en materie onhoudbaar was en dat het goddelijke principe juist
oneindig en allesomvattend was. De progressieve intellectuele nazaten van Spinoza, die eveneens
het bestaan van een transcendentale God ontkenden en dus gekarakteriseerd werden als
pantheïsten, zagen zich door de confrontatie met de conservatievere aanhangers van het
Newtoniaanse systeem, waarin de Schepper volgens fysico-theologische principes benaderd werd, in
de radicale hoek gedrongen. 34 Een brede verspreiding van de nalatenschap van ‘ce monstre’ Spinoza
werd door de christelijke gematigden uitermate schadelijk geacht. Nederland zelf werd in de ogen van
vele Europeanen de bron van alle libertijnse ellende, ofwel het ‘libertorum Africa’35, het Africa (d.w.z.
‘de jungle’) van vrijdenkers, spinozisten, naturalisten, fatalisten, atheïsten en andere filosoferende
onverlaten. Inderdaad werden vanuit deze radicale hoek tot dan toe ongeëvenaarde pogingen tot
systematische ondermijning van de christelijke funderingen van de Westerse samenleving
ondernomen.
Kenmerkend voor de achttiende-eeuwse cultuur is dat de nieuwe filosofische systemen, zoals
verwoord in het gloednieuwe intellectuele fenomeen van de Encyclopedie, bij uitstek floreerden op de
plaatsen waar de moderne ‘Civil Society’ het licht zag; het koffiehuis, de salon en de loge.36 Jacob
betoogt dat de vroege vrijmetselarij, opmerkelijk genoeg, zowel Newtoniaanse als Spinozistische
invloeden in de eigen gelederen verenigde. Hoewel de grondslagen van de vrijmetselarij herleid
kunnen worden tot het Newtoniaanse systeem, dat bij uitstek belichaamd werd door de Engelse Royal
Society, was er volgens Jacob binnen de loges wel degelijk ruimte voor vrijdenkers als John Toland,
de ideoloog van het pantheïsme, Prosper Marchand 37 en Jean Rousset de Missy, in wier kringen
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volgens haar de oorsprong lag van het Traité des Trois Imposteurs, de meest vijandige aanval op
georganiseerde religie die de christelijke wereld ooit voortgebracht had. 38 De loges in de Republiek
ziet Jacob bij uitstek als centra van radicalisme. De literaire connecties van de leden zorgden ervoor
dat zij meer dan andere maçons konden bijdragen aan de verspreiding van subversieve ideeën.
Hoewel de meeste van Jacob’s collegae het logelidmaatschap van een enkele radicaal niet
betwisten, zijn zij bijna unaniem van mening dat dit eerder uitzondering dan regel geweest zal zijn.
Inderdaad, de loges hàdden zich kunnen ontwikkelen tot intellectuele zenuwcentra van de Verlichting,
waarvandaan de encyclopedieën, journaals en tijdschriften hun zendingswerk in Europa deden, maar
het bewijs voor het daadwerkelijk plaatsvinden hiervan, ontbreekt grotendeels. Het radicalisme van
een individuele broeder kan aannemelijk gemaakt worden, het kenschetsen van een hele loge als
radicaal is een aanmerkelijk lastigere zaak. Vaak wordt er dan ook op gewezen dat het bewijs dat
Jacob voor haar controversiële en verreikende theorieën aandraagt, veelal reeds te kort schiet op het
lokale vlak, waar overtuigend materiaal doorgaans schaars is.39 Zo betoogt Christiane BerkvensStevelinck bijvoorbeeld dat de kenmerken op grond waarvan Jacob in het libertijnse clubje ‘Les
Chevaliers de la Jubilation’ uit 1710 een proto-maçonnieke organisatie ziet, net zo goed kunnen
wijzen op een voorliefde van de deelnemers voor middeleeuwse ridderidealen. 40
Volgens de gangbare opvattingen was de Radicale Verlichting na 1735 reeds over haar
hoogtepunt heen. Hoewel de beweging sluimerend bleef voortbestaan tot het midden van de eeuw,
meent men dat het daarna goeddeels gedaan was met de populariteit van radicale opvattingen. De
toenemende zorgen om het welzijn van het vaderland en de moraal van het Nederlandse volk lieten
zich immers beter verenigen met het omarmen van een verlicht deugdbegrip dan met het aanhangen
van extreme opvattingen over geloof en samenleving, zo luidt de gedachtegang. De Amsterdamse
maçonnieke praktijk kan in deze kwestie fungeren als toetssteen omdat zij bij uitstek gevoelig wordt
geacht voor progressieve ideeën. Men kan zich afvragen of het radicalisme inderdaad na 1750
verdween om pas na 1800 op volle sterkte terug te keren in de samenleving èn in de loges, of dat het
zo nu en dan toch de kop opstak.
Van één vroege vrijmetselaar staat het radicalisme, in de beste traditie van Spinoza en Toland,
onomstotelijk vast: Jean Rousset de Missy ontpopte zich in 1747 tot een waar revolutionair en legde
daarmee de eerste funderingen voor de politieke verwijdering tussen de Haagse en Amsterdamse
loges, die ook in later tijden de onderlinge betrekkingen vaak vertroebelde. Niet alleen vanwege dit
laatste element, maar ook om een voorbeeld te geven van in de praktijk toegepast radicalisme volgt
hieronder een korte beschouwing over de gebeurtenissen, waarbij wel in het oog gehouden moet
worden dat – ondanks de opvattingen van Jacob – allerminst bewezen is dat de Amsterdamse
vrijmetselarij als geheel de standpunten van haar grondlegger Rousset de Missy deelde.
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‘Blyf, ongeschonde Maagd, door geen Tieran aan band:
Nooit valle speer of hoed uit uwe vrije hand!’ 41

Rousset de Missy en de Doelistenbeweging: Amsterdam 1747
De gebeurtenissen die in het jaar 1747 tot een machtswisseling leidden, waren in feite een milde
herhaling van hetgeen in het ‘Rampjaar’ was voorgevallen: het grondgebied van de Republiek werd
door een directe aanval van Frankrijk bedreigd en hoewel de Franse legers een stuk minder ver
konden oprukken dan in 1672 onstond onder het volk al snel paniek en klonk de roep om Oranje. Het
duurde dan ook niet lang voordat de stadhouder uit de Friese lijn, Johan Willem Friso, die tot voor kort
veroordeeld was geweest tot een low-profile hofleven in Leeuwarden, het stadhouderschap over de
gehele Republiek aanvaardde. Willem IV werd zodoende de eerste prins van Oranje die de
verantwoordelijkheid over alle gewesten droeg. De machtsvergroting van Oranje ten opzichte van de
staatsgezinde regenten werd nog verder in de hand gewerkt door de erfelijkheidsverklaring van het
stadhouderlijke ambt in 1747 en de benoemingsrechten die de stadhouder in veel steden verwierf.
Met de beëindiging van het tweede stadhouderloze tijdperk (1702-1747) was echter nog geen
einde gekomen aan de noodlijdende toestand waarin het land zich bevond. De hoge belastingdruk op
de bevolking zorgde in combinatie met de voortdurende oorlog voor een nieuwe golf van onrust.
Amsterdam werd het epicentrum van de burgerlijke beweging die meer inspraak eiste en genoemd
werd naar de schuttersdoelen waar zij ontstond.42 De hoge verwachtingen die men van de nieuwe
stadhouder had, zouden echter niet worden ingelost. Willem IV keerde zich, zodra de roep om
democratisering ook in de laagste klassen aanhang leek te krijgen, tegen de beweging die geholpen
had hem in het zadel te hijsen en daarmee ook tegen één van diens belangrijkste leiders, zijn
voormalige protégé Rousset de Missy.
Het optreden van De Missy binnen de radicale vleugel van de Doelistenbeweging, die
gedragen werd door kleine kooplieden en ambachtslieden, bleef voor hem zelf en zijn loge, waarvan
hij tussen 1735 en 1749 voorzittend meester was, dus niet zonder consequenties: de loge ‘De La
Paix’, die haar werkzaamheden door de politieke klimaatverandering eindelijk openlijk had kunnen
hervatten, werd in 1749 gesloten.43 Rousset zelf werd, op last van zijn voormalige beschermheer
ontheven uit zijn functie van officieel geschiedschrijver, beboet en zelfs uit de Republiek verbannen.44
Zijn Mercure, waarin een beledigend artikel was verschenen dat naar het schijnt de aanleiding vormde
voor zijn vervolging, werd evenals zijn overige geschriften verboden. 45
Voor de bewering dat in 1747 de toon gezet werd voor de toekomstige verhouding tussen de
Haagse en Amsterdamse loges valt het een en ander te zeggen. Uit de volgende hoofdstukken zal
blijken dat, terwijl de vrijmetselarij in Den Haag traditioneel orangistisch getint bleef, men in het
commercieel georiënteerde Amsterdam vaker de republikeinse weg insloeg. Tegenover het
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hofstedelijke conservatisme stelden de Amsterdamse maçons herhaaldelijk denkbeelden die
getuigden van een progressiever standpunt, waarin de geest van Rousset de Missy doorschemerde.
Voor een juist begrip van De Missy’s beweegredenen om niet alleen te breken met zijn beschermheer,
maar ook met de maçonnieke traditie om het gezag van het landsbestuur te eerbiedigen, lijkt een
nadere beschouwing van de politiek-maatschappelijke opvattingen van de Missy een vereiste.
Aangezien de definitieve biograaf van De Missy zich nog moet opwerpen, vormen zijn eigen
publicaties uit de jaren 1747/1748 de aangewezen bron voor nadere studie. Omdat het uiteraard te
ver zou voeren hier uitgebreid in te gaan op de gecompliceerde inzichten van Rousset de Missy,
voorziet de volgende paragraaf in enig bescheiden commentaar op één van de radicaalste
vrijmetselaren die Amsterdam in de achttiende eeuw voortbracht.

!
illustratie uit Les Francs-Maçons écrasés (1747).

‘Het Orakel der Koffyhuizen van Amsterdam’, Rousset de Missy (1686-1762)
In 1747 verscheen bij de in Amsterdam gevestigde drukker Antoine Chareau het infameuze antimaçonnieke geschrift Les Francs-Maçons écrasés, in het Nederlands vertaald als De Vry-Metzelaars
vernield. Deze zelfde Antoine Chareau, ‘boek en muziekverkooper in de St. Luciesteeg’, gaf in
datzelfde jaar tevens een nogal jolig aandoend maçonniek lied uit, getiteld Het nieuw gezang der
Hoogduitsche Vry-Metzelaars. Dat het hier gaat om twee loodrecht tegenover elkaar staande bronnen
wordt al snel duidelijk: terwijl de maçons die de coupletten van het lied bevolken vrolijk drinken, zingen
en ‘kyven’ met hun ‘wyf’, houden de ‘vernielde’ vrijmetselaren zich met zaken van een geheel andere
orde bezig. Hoewel de ondertitel van het laatste geschrift volhoudt dat het hier gaat om een vervolg op
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het enkele jaren eerder verschenen L’Ordre des Francs-Maçons Trahi

46,

rijzen hierover al snel twijfels

bij de lezer. Waar het eerst verschenen deel doorgaans gekarakteriseerd wordt als
‘verradersgeschrift’, waarin een zogenaamde verrader van de orde de nieuwsgierige profaan – maar
in de praktijk ook de, over de in andere dan zijn eigen loge gevolgde ritualen, in het duister tastende
maçon – een kijkje biedt in de maçonnieke werkwijzen, krijgt het tweede deel resoluut het stempel
‘anti-maçonniek’. Zeker is dat de twee geschriften niet van de hand van dezelfde auteur zijn; waar het
eerste deel uitgaat van een Franse – Parijse – context, is deel twee gesitueerd in de wereld van de
Amsterdamse vrijmetselarij, waarin de ten overvloede genoemde ‘Heer R…’ de dienst uitmaakt, niet
alleen als voorzittend meester van zijn eigen loge, maar ook als
‘zeer berugt nieuws Schryver, die […] het gemeen alle Maandagen onthaald op een
lopend blaadje, in ’t welke hy de twyffelagtige zaken op een vaste voet steld, de
Generaals hunne juiste bekwaamheit uitmeet, het gedrag der Ministers ontdekt, en de
Koningen lessen geeft. […] In een woord een Blaadje, dat bekwaam is om den naam
van zynen schryver te vereeuwigen, indien hy het niet reets waare in de kwaliteit van
Corophée der Vry-Metzelaars te Amsterdam.47’
Ongetwijfeld doelt de auteur hier op de prominente vrijmetselaar Rousset de Missy, uitgever van het
kritische weekblad Mercure Historique et Politique. Terwijl de auteur zich in zijn voorwoord spottend
uitlaat over de vrijmetselarij in het algemeen en Rousset de Missy, ‘het Orakel der Koffyhuizen van
Amsterdam’ met diens immer ‘zoo keurige smaak’, in het bijzonder, komt de naar ‘staatsgelykheit en
vryheit’ strevende vrijmetselarij volgens moderne standaarden in het hoofdbetoog helemaal niet zo
slecht uit de verf. Hoewel de schrijver waarschijnlijk weinig goeds in de zin had met zijn opmerking dat
Cromwell zelf de hand had in de oprichting van de vrijmetselarij ‘om dat zyn oogmerk was om in
vryheit een nieuw gebouw op te rigten, dat is te zeggen, het menschelyk Geslagt te reformeren, met
de Koningen en Mogentheden af te schaffen, van welke dien Geweldenaar de Geesel was'48, wijst hij
er vervolgens op dat de orde verdraagzaamheid, rust en vrede als grondbeginselen koos49. Deze
schijnbare tegenstelling dient waarschijnlijk om te illustreren dat de vrijmetselarij revolutie niet zou
schuwen in haar pogingen om een terugkeer van de ‘gulden eeuw’ te bewerkstelligen voor de gehele
mensheid. Vanzelfsprekend zou dit gepaard gaan met het invoeren van een nieuwe ‘natuurreligie’ en
de republikeinse staatsvorm, een schrikbeeld bij uitstek voor de moderate achttiende-eeuwer. Tot op
heden was er van het hervormende streven, volgens de auteur, echter nog niet veel terechtgekomen:
‘de groote en Edele zyn groot en Edel gebleeven; de Meester en Knegt, de Ryke en Armen zyn in den
zelven toestand. De Staten zyn dezelve als te vooren […]. Bezien in het licht van de
machtsomwenteling die plaatsvond in het jaar van verschijnen van Les Francs-Macons écrasés en de
semi-revolutionaire situatie die vlak daarna in Amsterdam ontstond, had de auteur potentieel explosief
materiaal in handen. De vrijmetselarij stond immers bekend om egalitarisme en religieuze tolerantie;
kenmerken die op dat moment eerder opgevat werden als staatsgevaarlijke materie dan als
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bewonderenswaardig liberalisme. Rousset de Missy lijkt door het verschijnen van dit geschrift in een
lastig parket te zijn gebracht. Aan de ene kant verwoordde de goed ingelichte schrijver van tijd tot tijd
denkbeelden die nauw aansloten bij zijn eigen opvattingen (‘de mens wordt niet alleen door geweld,
maar ook door bijgeloof en onwetendheid beroofd van – de natuurlijke toestand van – vrijheid en
gelijkheid’50), maar aan de andere kant moet hij zich terdege gerealiseerd hebben dat de
onwelwillende schrijvers van dergelijke geschriften de macht hadden om de publieke opinie in het
nadeel van de vrijmetselarij te laten omslaan en de orde ten gronde te richten. Volgens Margaret
Jacob zijn er aanwijzingen dat Rousset direct een schriftelijke tegenaanval inzette tegen de anonieme
auteur, in wie hij ene Botarelli, exploitant van een hoofdstedelijk bordeel, herkende.51
Net zoals vele vroege radicalen niet openlijk uitkwamen voor hun atheïsme, maar lid waren
van de ‘Eglise Wallonne’ om verwoesting van hun handel en reputatie te voorkomen 52, kon ook
Rousset de Missy, die immers tot de intimi van de Prins van Oranje behoorde, zich maar beter niet al
te openlijk profileren als intellectuele ‘ketter’, waarmee overigens niet bedoeld wordt dat Rousset de
Missy (voor 1749) geen oprecht Oranje-aanhanger was: de op achttienjarige leeftijd uit Frankrijk
gevluchte Rousset, die kort na de opheffing van het edict van Nantes in een protestantse familie
geboren werd53, bleef een levenslange opposant van het Franse despotisme, de monarchale
expansiedrang en de wereldlijke macht van de kerk en sprak zich veelvuldig lovend uit over een op
Engelse leest geschoeide constitutionele monarchie 54, die hij graag onder leiding van het Huis Oranje
– traditioneel de organisator van anti-Franse coalities – gerealiseerd zag.
Rousset maakte zijn Mercure, die vanaf 1724 wekelijks verscheen, tot een belangrijke
spreekbuis voor zijn kritiek op het oligarchische bewind. Net zoals de voornaamste Oranje-ideologen
van die tijd, de broeders Bentinck, achtte hij de regentenheerschappij van het tweede stadhouderloze
tijdperk moreel corrupt en niet in staat om de, voor het welzijn van het vaderland, broodnodige
hervormingen door te voeren. 55 De staatkundige structuur van de Republiek, die bestond uit zeven
autonome gewesten wier belangen vaak regelrecht met elkaar in strijd waren en wier enige
overeenkomst bestond uit een gedeelde ‘amour de la liberté’, maakte een eensgezind optreden tegen
het machiavellistische Frankrijk zo goed als onmogelijk.56 Wat de Republiek volgens Rousset nodig
had om haar zelfstandig voortbestaan te kunnen continueren, was een sterke man die de
tegenstellingen kon overwinnen om vanuit een geünificeerd Nederland succesvol verzet te bieden aan
het, vijandig tegenover vrijheid staande, Franse absolutisme.
Al snel na zijn benoeming tot ‘officieel geschiedschrijver van de revolutie’ door Willem IV, in
1747, werd echter al duidelijk dat Rousset in zijn politieke theorieën bereid was een stap verder te
gaan dan de Bentincks. In de lijn van Locke, wiens Two Treatises hij in 1747 in bewerkte vorm wilde
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heruitgeven ter legitimatie van de revolutie, achtte Rousset de Missy brede steun onder het volk van
essentieel belang voor iedere vorm van legitiem bewind. De implicatie van een verbond tussen het
pantheïsme en de republikeinse traditie, volgens Rousset in basis minder hard voor zijn onderdanen
dan de monarchale staatsvorm 57, was immers dat er geen sprake kon zijn van machtslegitimering
vanuit het aloude begrip van ‘door God gegeven’ macht: wanneer men uitgaat van het idee dat God
zich in elk aspect van de natuur manifesteert, is het idee van een God die vanuit de hemel de
machthebber sanctioneert om met zijn welbevinden te regeren vanzelfsprekend onhoudbaar. Volgens
het pantheïsme kon alleen het bestuur volgens de principes van de rede en de gelijkheid der mensen
gelden als de natuurlijke politieke toestand.
Nadat Rousset de Missy zich vervolgens ten tijde van de Doelistenbeweging opwierp
als volksleider, bleek dus toch dat de Bentincks zich op Rousset de Missy hadden verkeken en was de
stap om zich van deze te radicale bondgenoot te ontdoen makkelijk genomen. Met lede ogen zal de
Missy vanuit zijn ballingschap hebben moeten aanzien dat Willem IV zich een uitermate zwak leider
betoonde, onder wiens nalatenschap de coalitie met Engeland en Oostenrijk, die voor Rousset van
wezenlijk belang was in de strijd tegen het Franse despotisme, in snel tempo desintegreerde.
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HOOFDSTUK 2. De vrijmetselarij in een nationale context
‘Gens aimables, honnêtes gens,
Que l’esprit d’union rassemble,
Qui désirez de tems en tems,
De chanter, rire & boire ensemble,
Venez. Nous vous reconnoissons
Pour véritables Francs-Macons.’59

Een nieuwe start: de Amsterdamse loges in de jaren vijftig
In 1753 keerde Rousset de Missy, na enkele jaren in het buitenland verbleven te hebben, terug in de
Republiek om zich voorgoed op zijn buiten in de buurt van Maarssen te vestigen. Met de
ontwikkelingen in de Amsterdamse vrijmetselarij bemoeide hij zich voortaan slechts zijdelings.
Rousset was inmiddels een heer op leeftijd, geplaagd door ouderdomskwaaltjes, en bovendien was
zijn verbanning uit Amsterdam nog altijd van kracht. Ondanks de valse start van 1735 en de
gebeurtenissen van 1747 die geleid hadden tot het in ruste gaan van ‘De La Paix’, bruiste Amsterdam
in de vroege jaren vijftig weer van de maçonnieke activiteit: in 1755 waren niet minder dan zes
verschillende loges actief in de hoofdstad. Van zowel de zijde van de vroedschap als die van het volk
had men niet veel meer te vrezen, al kozen de Amsterdamse maçons er opzettelijk voor de interactie
met de profane wereld tot een minimum te beperken. Van wat zich binnen de loges afspeelde, zouden
buitenstaanders immers toch niets begrijpen en het lag nu eenmaal in de volksaard om datgene wat
men niet kon bevatten resoluut te veroordelen, zo luidde de binnen de Amsterdamse vrijmetselarij
gangbare opvatting. 60
Ook de loge ‘De La Paix’ werd in 1754 nieuw leven ingeblazen. Op 11 december stelden
negen61

broederen ‘fondateurs’ de ‘Acte van Wederoprichting’ op, waarna men op 13 december voor

het eerst officieel bijeenkwam in ‘Het Schilt van Vrankryk’, een herberg op de ‘Pijpenmarkt’, thans de
Nieuwezijds Voorburgwal. Tot 1760 zou men daar ‘op iedere tweede Vrijdag van de agt
wintermaanden, in geval van noodzaakelijkheid op extra ordinaire beschrijving’ samenkomen.62 De
makelaar Pieter Bucherius Bunel (1726-1798) nam voorlopig de voorzittershamer van Rousset de
Missy over.63 Zoals blijkt uit een brief van Rousset, die in het nieuwe notulenboek werd opgenomen,
had de voormalige Voorzittend Meester zelf toestemming gegeven voor deze ‘doorstart’ van de loge.
De oude constitutie van ‘De La Paix’, die waarschijnlijk in 1735 was verkregen van de Schotse
Grootloge64, kon hij niet doorgeven omdat deze net als de oude notulenboeken verloren gegaan was
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in het tumult van eind jaren veertig. Volgens Rousset zou zijn autorisatiebrief echter kunnen fungeren
als vervanging voor de benodigde constitutie.65 Rousset bleek de moeilijkheden waarin de loge niet
lang daarna zou raken door het ontbreken van een echte constitutie, die alleen afgegeven kon worden
door de Engelse of Nederlandse Grootloge, hiermee danig onderschat te hebben.
Hoewel Bunel benoemd werd tot voorzittend meester, lijkt de Amsterdamse boekhandelaar
Johan Schreuder, een persoonlijke vriend en compagnon van Rousset de Missy, samen met enkele
andere ex-leden van ‘De La Paix’ het initiatief genomen te hebben voor de heroprichting. Schreuder
nam zelf voorlopig de functie van Orateur66 en Eerste Opziener op zich. De communicatie met
Rousset verliep via Schreuder en deze laatste bepaalde al spoedig het gezicht van de loge, die op 20
december herdoopt werd tot ‘La Bien Aimée’, de teerbeminde. Blijkbaar kleefden aan de oude naam
‘De La Paix’ te veel bezwaren, deze loge was immers in ruste gegaan omdat er politieke verdeeldheid
was opgetreden onder de leden. Een al eerder aangehaalde brief van een lid van ‘La Bien Aimée’ aan
de zusterloge ‘La Charité’ geeft opheldering over de achterliggende oorzaken. Nadat sommige
broeders, volgens de briefschrijver, ‘vatbaar waren gebleken voor de burgerlijke wanklanken van
1748, anderen er door waren geraakt en de meesten zich erover hadden verontwaardigd’, was de
verspreiding van de leden in 1749 definitief geworden door het vertrek van de Voorzittend Meester.67
Het ledenaantal van bijna honderd vòòr 1747, was enkele jaren later reeds teruggelopen tot niet meer
dan tien en dus kon een schorsing voor de duur van vijf jaar niet voorkomen worden.
Ongeveer gelijktijdig met de oprichting van ‘La Bien Aimée’ verstrekte Rousset de Missy ook
aan een andere verzameling Amsterdamse broeders zijn zegen om een loge op te richten. De naam
die deze broeders kozen voor hun loge – ‘La Paix’ – lijkt te suggereren dat we ook hier te maken
hebben met een voortzetting van de oude loge ‘De La Paix’. Aangezien een groot deel van de
Amsterdamse (en Nederlandse) broeders destijds ingewijd was in deze aanzienlijke Amsterdamse
loge, is de conclusie dat de fondateurs van ‘La Paix’, opgericht op 21 februari 1755, net als die van ‘La
Bien Aimée’ afkomstig waren uit ‘De La Paix’, voor de hand liggend. Over de begintijd van ‘La Paix’
valt echter maar weinig met zekerheid te zeggen. De notulen voor de achttiende eeuw ontbreken
grotendeels en de oudst bewaard gebleven ledenlijst dateert van 1763, toen de broeders elke eerste
woensdag van de maand om zes uur bijeen kwamen in het logement ‘De Zon’ op de Nieuwendijk.68
Op 23 september 1756 ontving ‘The Lodge of Peace’, waarvan Jean Durège de voorzittend meester
was, een Engelse constitutiebrief, waardoor zij deel uit ging maken van de regulier werkende loges.
Sinds september 1755 was ook de loge ‘La Charité’ in het bezit van een Engelse
constitutiebrief die gedagtekend was op de naamdag van St. Jan, 24 juni 1755.69 De installatie van de
65
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loge geschiedde vervolgens op 5 oktober. 70 Haar hoofdzakelijk Franse leden compareerden, net zoals
die van haar zusterloge ‘La Bien Aimée’, in ‘Het schilt van Vrankryk’, ‘op alle veertien daagen,
alternatief op Sondag en Woensdag’. 71 Hoewel de notulenboeken wederom ontbreken, is bekend dat
de loge vanaf haar ontstaan in 1753 onder leiding stond van Francois Philippe La Paige. Op Zomer St.
Jan van het jaar 1756 werd Henri Jean Roullaud benoemd tot zijn opvolger. Roullaud zou tot zijn dood
in 1790 in functie blijven. Zijn broer René nam gedurende bijna veertig jaar de functie van secretaris
voor zijn rekening. Net zoals veel andere leden van ‘La Charité’ stamden de broeders Roullaud af van
Franse réfugés. Fransen die om commerciële redenen in Amsterdam verbleven, maakten ook een
groot deel van het ledenbestand van de loge uit. 72
Over de vierde nog steeds voortbestaande Amsterdamse loge ‘Concordia Vincit Animos’ valt
meer met zekerheid te zeggen, aangezien de zeer gedetailleerde notulenboeken uit de vroegste
periode van haar bestaan bewaard zijn gebleven. De Schotse constitutiebrief, die de oprichting van
deze loge op 13 juli 1755 legitimeerde, was gedateerd op 14 april 1755 en opgesteld in het Latijn.
‘Concordia Vincit Animos’, wier naamgeving verwijst naar ‘la Concorde, […] le lien le plus ferme qui
unit les esprits’, kwam onder voorzitterschap van Jean Baptiste Seonnet bijeen in het hotel ‘De Graaf
van Holland’ in de Kalverstraat nabij de Dam. 73 Hoewel haar Latijnse naam teruggrijpt op de
zeventiende-eeuwse humanistische traditie van de Republiek, werd deze loge hoofdzakelijk bevolkt
door Fransen en werden de recepties van nieuwe leden verricht in de Franse taal. De Franse Orateur
Abbé Yvon werd verantwoordelijk gesteld voor het in het Frans overzetten van de constitutie. Van hem
zijn ook enige indrukwekkende redevoeringen, gehouden ter gelegenheid van recepties van nieuwe
leden, overgeleverd. Deze zijn opgenomen in bijlage 2.
Naast de vier grote loges, die er tezamen in slaagden het maçonnieke vuur door de eeuwen
heen in Amsterdam brandend te houden, hebben er in de achttiende eeuw ook verschillende andere
legitieme en illegitieme loges bestaan. Al in 1749 was de loge ‘Het Heerenlogement’ opgericht onder
voorzitterschap van de voorname bankier Daniel Hogguer, in 1748 en 1750 Schepen van Amsterdam.
Dat deze Hogguer, zelf ingewijd in de loge ‘De La Paix’74, gold als prominent Amsterdams
vrijmetselaar blijkt onder andere uit de machtiging die de Londense Grootloge hem verleende om de
loge ‘La Charité’ officieel te constitueren, een voorrecht dat hij overigens overdroeg aan een zekere
J.B. Berletot. In 1753 doopte de uitsluitend voor regenten toegankelijke loge zich om in ‘La Fidélité’ en
in 1757 verruilde ze de Engelse constitutiebrief voor een Nederlandse75. De voornaamheid van dit
gezelschap maakte haar logischerwijs zeer schuw voor publiciteit. Zelfs aan andere maçons werden
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de namen van de leden niet bekendgemaakt en ook wilden de leden niet zonder meer zitting nemen in
de latere Grootloge. 76 In 1773 ging ‘La Fidélité’ in ruste.
In 1758 (en nogmaals in 1764) werd op aandrang van de Amsterdamse loges in de Grootloge
een resolutie aangenomen, waarin de Grootmeester beloofde het getal van de loges in die stad niet
meer te vermeerderen. 77 Men was het met elkaar eens dat ‘het verlenen van meerdere constitutiën,
de zenuw van bestaan, der thans alhier geregelde loges, considerabel zouw verzwakken’. 78 De grote
Amsterdamse loges hadden veel te duchten van allerhande legitieme en illegitieme maçons die in de
stad actief waren en naar believen broeders inwijdden. Op 6 november 1758 verrichten de
verzamelde Voorzittend Meesters van ‘La Charité’, ‘Concordia Vincit Animos’ en ‘La Paix’ echter op
verzoek van de nieuwe Grootmeester Nationaal toch nog de installatie van een nieuwe loge genaamd
‘L’Espérance’, waarvan Hendrik van Leendt de voorzitter werd. 79
In de notulen van ‘La Bien Aimée’ werd op 10 maart 1756 gewaarschuwd voor clandestiene
loges en in het bijzonder voor een ‘zeekere Joodse Loge, die zeedert eenigen tijd hier ter steede
gehouden is’.80 Hoewel er in de begintijd van de Amsterdamse vrijmetselarij nog niet veel sprake was
van onderlinge contacten en men soms regelrecht in het duister tastte over de maçonnieke praktijk in
andere loges, lijkt het besef dat het hebben van een constitutie een absolute vereiste was al spoedig
te zijn doorgedrongen tot de individuele loges. Onderlinge erkenning werd dan ook altijd voorafgegaan
door een wederzijdse inspectie van de aanwezige constitutiebrieven.

Huishoudelijke wetten van de Amsterdamse loges
Vlak na de ontvangst van de, bij de in Edinburgh gevestigde Schotse Grootloge aangevraagde,
constitutie trok een delegatie van ‘Concordia Vincit Animos’ naar de blijkbaar reeds opgerichte loge ‘La
Paix’, om haar deelgenoot te maken van het heugelijke feit van de verrichte installatie. De loges
boden elkaar vervolgens vriendschap en correspondentie aan en werden daarmee – net als ‘La Bien
Aimée’ en ‘La Charité’- ‘zusterloges’81. In de praktijk hield dit in dat mededelingen van
organisatorische aard werden uitgewisseld, er onderling gevisiteerd kon worden en dat bij aanstaande
ballotages de namen van nieuw in te wijden broeders aan de andere loge werden voorgelegd.
Personen die reeds door de ballotage van een bepaalde loge waren gekomen, mochten niet meer
voorgesteld worden in een andere loge. Wanneer dit toch gebeurde, kon het voorkomen dat de
benadeelde loge verhaal haalde, zoals in 1755 het geval was toen ‘Concordia Vincit Animos’ een
broeder van ‘La Charité’ wegkaapte. Per brief waarschuwde ‘La Charité’ dat een dergelijk handelen
consequenties zou hebben voor haar verdere houding jegens ‘Concordia Vincit Animos’, een loge
waarvan men niet een zeker wist of zij wel op legitieme wijze geconstitueerd was. Op haar beurt gaf
‘Concordia Vincit Animos’ te kennen dat zij ‘La Charité pas zou erkennen wanneer haar een geldige
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constitutie werd getoond. 82 De maçonnieke fascinatie met regels en wetten zou in de toekomst nog
veel vaker problemen tussen de loges veroorzaken. Hieronder volgt een korte beschouwing van de
belangrijkste bepalingen die in de huishoudelijke reglementen van de Amsterdamse loges opgenomen
waren.
Een representatief voorbeeld van een vroeg maçonniek wetboek kan worden aangetroffen in
het eerste notulenboek van ‘La Bien Aimée’. De uit 1754 daterende ‘Huyshoudelijke Wet’ van die loge,
die was gebaseerd op Johan Kuenen’s vertaling van de Constitutions, lag ten grondslag aan de
gevolgde werkwijze en moest door nieuwe leden ondertekend worden alvorens zij in de broederschap
opgenomen konden worden. De belangrijkste dag van het maçonnieke jaar was de naamdag van de
patroonheilige St. Jan, wanneer men bij meerderheid van stemmen het bestuur voor het komende jaar
koos en feest vierde. Het bestuur bestond aanvankelijk uit vijf officieren, van wie de Voorzittend
Meester de hoogste in rang was, maar werd al spoedig uitgebreid met andere functies. Deze officieren
werden geacht een lichtend voorbeeld voor de overige broeders te zijn en dienden met aanzien,
vriendelijkheid en beleefdheid behandeld te worden. De goede orde stond hoog in het vaandel,
getuige de bepaling dat ‘niemand vermag, wanneer de Loge geopend is, spreeken dan op zynen beurt
of wanneer hy daar toe gevergd word, op poene van een boete ter bekeuring des Meesters. Ook niet
(…) lagchen, guijchelen of eenige gebaerden maaken, die teegens de welvoeglijkheid streiden, of
onbeleefde of wanschikkelijke uytdrukkingen gebruijken op dezelve boete.’ 83 In overeenstemming met
de Constitutions van Anderson mocht men ook niet ‘spreeken van verschillende streidstukken in den
Godsdienst, nog van eenige byzondere staatskundige en regeeringswyze gevoelens, en eyndelyk niet
van het geene de Galanterie raakt, of de eerbare leevenswyze zou kunnen kwetsen.’84 Vloeken,
redetwisten, het beledigen van medebroeders, het ongepast gekleed compareren en het dronken in
de loge arriveren of aldaar geraken werden ook alle als strafbare zonden aangemerkt. In ‘Concordia
Vincit Animos’ werden tevens boetes gesteld op het niet bij hun ware naam noemen van de
maçonnieke werktuigen, het ophouden van een hoed, het uiten van dubbelzinnigheden, het fluisteren
en het lachen om de fout of vergissing van een andere broeder. Van nachtbrakers en matineuze
kaartspelers was men daar ook niet gediend.85 De boetes die stonden op het te laat komen of in het
geheel niet komen opdagen lijken in de beginjaren van ‘La Bien Aimée’ op grote schaal opgelegd te
zijn en geleid te hebben tot ‘verdrietelykheden’ onder de broeders, waardoor ze in 1757 werden
afgeschaft.86 Op het clandestien inwijden van nieuwe broeders stond de hoogste straf: verwijdering uit
de loge. De ballotage van nieuwe leden en ‘passanten’, die vanwege de tijdelijke aard van hun verblijf
in Amsterdam vrijgesteld waren van de lidmaatschapsverplichtingen, geschiedde door middel van een
systeem van witte en zwarte bonen die door de permanente leden in een zak gedeponeerd werden. Al
naar gelang het aantal aanwezige leden, hield het aantreffen van een of meer zwarte bonen de
deballotage van een aspirant in. Later werden de bonen in ‘La Bien Aimée’ vervangen door koperen
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penningen en andere munten.87 Ook het entreegeld dat nieuwe broeders moesten betalen was aan
veranderingen onderhevig. In ‘La Bien Aimée’ betaalden nieuwe broeders in 1755 tien ducaten en
vanaf 1757 twaalf ducaten voor hun receptie in de ‘leerling’graad. ‘La Charité’ bracht een vergelijkbaar
bedrag in rekening. De verheffing tot de meestersgraad kostte daar drie ducaten of twee gulden voor
‘servanten’.88 Het lidmaatschapsgeld dat de broeders van ‘La Bien Aimée’ maandelijks moesten
betalen werd aanvankelijk vastgesteld op één gulden, maar toen het gebruikelijk werd na afsluiting
van de loge gezamenlijk te tafelen werd dit verhoogd naar drie gulden per maand.89 In ‘Concordia
Vincit Animos’ bedroeg de contributie acht gulden per drie maanden.
De regels die de Amsterdamse loges vastlegden met betrekking tot de praktijk van het
‘visiteren’ waren door de jaren heen goed voor de nodige ophef. In de vroegste wetten van ‘La Bien
Aimée’ heette het dat – met uitzondering van de leden van zusterloge ‘La Charité’ – alleen broeders
van buiten de stad mochten visiteren, dit natuurlijk tot grote onvrede van de loges ‘La Paix’ en
‘Concordia Vincit Animos’. De loge was niet happig op het ontvangen van broeders van andere
Amsterdamse loges aangezien zij zelf opdraaide voor de kosten van hun deelname aan de ‘tafelloge’,
de maaltijd waarmee de bijeenkomst traditioneel werd besloten. Alleen wanneer men er zeker van
was dat de betreffende loge ook op haar beurt visiteurs van ‘La Bien Aimée’ met alle vereiste
eerbetoon zou onthalen, was men bereid uitzonderingen te maken. Bovendien vond men het nodig
zich te vergewissen van de legitimiteit van de visiteurs die zich aandienden. Volgens artikel
vijfentwintig van de huishoudelijke wet van ‘La Bien Aimée’ werden alleen broeders die in het bezit
waren van een ‘credentiebrief’ van hun loge van herkomst toegelaten tot de vergaderingen. De andere
Amsterdamse loges kenden aanvankelijk een soepeler beleid ten opzichte van Amsterdamse
visiteurs, maar gingen er in de loop der tijd toe over om een bedrag in rekening te brengen voor het
deelnemen aan de maaltijd. Ook werden er numerieke beperkingen ingesteld. In ‘Concordia Vincit
Animos’ werden er boetes opgelegd aan broeders die visiteerden in loges waarvan de constitutie
dubieus geacht werd. Leden van dergelijke loges die bij ‘Concordia’ zelf op bezoek wilden komen
werden wel toegelaten, maar er werd niet op hun gezondheid of op die van hun Voorzittend Meester
gedronken zoals de gewoonte was bij reguliere visiteuren.90 Ten tijde van de excommunicatie van ‘La
Bien Aimée’ uit de Grootloge, die volgde op de Grootmeesterverkiezing van 1756, verbood de
Grootmeester het visiteren (en elk ander contact) tussen dit weerspannige gezelschap en de andere
loges.

Voorspel van de Grootmeesterverkiezing van 1756
Verschillende auteurs wijzen op een verband tussen de politieke gebeurtenissen van midden jaren
vijftig en het oprichten van een eigen Nederlandse Grootloge in 1756.91 Op het Europese politieke
toneel voltrok zich namelijk in ditzelfde jaar onder de titel ‘Renversement des Alliances’ een
diplomatieke revolutie. Voor de Republiek had vooral het ter gelegenheid van de Zevenjarige Oorlog
tussen de voormalige aartsrivalen Frankrijk en Oostenrijk gesloten bondgenootschap verstrekkende
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consequenties. De barrière van vestingsteden in de Habsburgse Nederlanden, die diende als
bescherming van de landsgrenzen van de Republiek, verloor door dit verdrag immers zijn functie,
zodat de Republiek overgeleverd werd aan de welwillendheid van het expansieve Frankrijk. Voorlopig
leek de enige kans op zelfbehoud voor de Republiek te bestaan in het behoedzaam volgen van een
neutrale koers ten opzichte van zowel Frankrijk als Engeland. 92
Over de oorzaken van de tragische achttiende-eeuwse lotgevallen van de Republiek is in de
loop der tijd het nodige geschreven, waarbij telkens de – negatief uitpakkende – vergelijking met de
zeventiende-eeuwse gloriedagen opduikt. Inderdaad was de achttiende-eeuwse Republiek in
verhouding tot de roemruchte ‘Gouden Eeuw’ ernstig verzwakt. Een groot deel van de lucratieve
buitenlandse handel, waaraan het zeventiende-eeuwse prestige ontleend was, had zich inmiddels
verlegd naar de machtige natiestaten Frankrijk en Engeland. Ter verdediging van het weinige dat nog
resteerde, was leger- en vlootaugmentatie dringend noodzakelijk, maar dat was nu juist de kwestie
waarop de samenwerking tussen de soevereine gewesten traditioneel spaak liep. Amsterdam, dat
gedurende een groot deel van de achttiende eeuw een financieel centrum van internationaal belang
bleef, werd pas relatief laat getroffen door de economische malaise, die als gevolg van de neergang
van handel en industrie, op vele andere plekken al veel eerder voelbaar was. De verschillende
belangen van de qua rijkdom en invloed zeer ongelijke provinciën stonden een eensgezind
hervormingsbeleid logischerwijs in de weg.
Hoewel er in de achttiende-eeuwse Republiek onmiskenbaar sprake was van stagnatie, dient
het verlies van de hegemonie op het gebied van handel en industrie enigszins gerelativeerd worden.
Moderne inzichten gaan er van uit dat de roemruchte zeventiende eeuw eerder een anomalie in de
Nederlandse geschiedenis was dan de van oudsher negatief gewaardeerde achttiende eeuw, waarin
de Republiek naar zijn natuurlijke plaats binnen Europa teruggedrongen werd.93
Volgens de gebruikelijke zienswijze gaf de beëindiging van het – sinds 1689 voortdurende –
bondgenootschap met Engeland de Nederlandse vrijmetselarij in 1756 een extra stimulans om
voortaan op eigen benen te staan. Van een causale relatie tussen de Diplomatieke Revolutie en de
beslissing van de Haagse maçons om zich af te scheiden van de Londense Grootloge lijkt echter geen
sprake geweest te zijn: nergens was immers officieel vastgelegd dat ook de continentale loges
rechtstreeks onderhorig waren aan de Engelse vrijmetselarij. Hoewel men in Engeland niet erg
gelukkig was met het Nederlandse initiatief (de in 1756 gestichte Nederlandse Grootloge werd dan
ook pas op 2 maart 1770 door Londen erkend), lijkt er van een ‘revolutionaire’ daad dus geen sprake
geweest te zijn. De verhoudingen binnen de nog relatief jonge vrijmetselarij waren vloeibaar genoeg
om dergelijke vernieuwingen zonder al te veel moeite te incorporeren in de maçonnieke praktijk.
Bezien vanuit het oogpunt van de Nederlandse loges was het een logische stap om, nu men eenmaal
de arbeid hervat had en men van de overheid niet veel meer te duchten had, gelijkvormigheid in de
gevolgde werkwijze aan te brengen, door middel van het opzetten van een regulerend orgaan. Omdat
het vrijmetselaars verboden was de gebruikte rituelen op schrift te stellen, konden daarin immers
aanzienlijke regionale variaties optreden. Dat er tussen Amsterdam en Den Haag, gelegen op een
dagreis afstand van elkaar, al grote maçonnieke verschillen bestonden, mag representatief geacht
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worden voor de variaties die tussen nog verder van elkaar verwijderde gebieden konden optreden. Uit
het archiefmateriaal van de eerste loges blijkt herhaaldelijk dat deze nauwelijks van elkaars bestaan
op de hoogte waren, laat staan van de manier waarop in andere loges gewerkt werd. Het initiatief tot
het stichten van een eigen Grootloge bracht daar noodzakelijkerwijs verandering in. Voorafgaand aan
de grote dag van 26 december 1756 voltrok zich een proces waarin de loges elkaar voorzichtig
aftastten om zich te verzekeren van de legitimiteit van de wederzijdse constituties en werkwijzen.
Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Den Haag was sinds het midden van de jaren veertig
weer sprake van maçonnieke activiteit. Omdat de eerste officiële loge die de Republiek gekend had,
de zogenaamde ‘loge du Grand-Maitre’ vermoedelijk niet meer bijeenkwam, nam vooral de loge van
Louis Dagran, Le Véritable Zèle, het initiatief in het onderhouden van de contacten. In 1752 ging het
restant van de oudste loge van de Republiek op in een andere Haagse Loge, genaamd ‘L’Union’, die
vervolgens in 1757 fuseerde met de loge ‘La Royale’ en voortaan als ‘L’Union Royale’ bekend stond.
Buiten Amsterdam en Den Haag bestonden in de jaren vijftig nog nauwelijks reguliere loges en de
loges die er actief waren, werden niet benaderd door de voorbereiders van de verkiezing. Van de
twaalf loges ‘fondatrices’ die geacht werden hun stem uit te brengen bij de verkiezing, kwamen er tien
uit Den Haag en Amsterdam. De overige twee loges, ‘Sint Lodewijk’ uit Nijmegen en ‘La Concorde’ uit
Venlo, waren militaire loges, bevolkt door garnizoensofficieren. Men liet bij vergissing na St. Lodewijk
voor de ceremonie zelf uit te nodigen, waardoor deze afwezig was op 26 december. De Grootloge was
de eerste jaren van haar bestaan in feite dus alleen in naam een nationale aangelegenheid. In de
praktijk ging het eerder om een onderonsje tussen Amsterdamse en Haagse maçons die – zoals nog
zal blijken – vaak op essentiële punten van mening verschilden. Het kan echter niet ontkend worden
dat de Grootloge op haar eerste bijeenkomst in 1757 blijk gaf van een krachtig streven naar
centralisering en uniformering. Mede door het laten opstellen van een nieuw maçonniek wetboek door
Du Bois, het reguleren van de praktijken in de Schotse Loges94 en het uitgeven van Nederlandse
constituties, die de oude Engelse en Schotse constitutiebrieven waaronder de aangesloten loges
werkzaam waren, moesten vervangen, propageerde men gelijkvormigheid onder de onderhorige
loges. Toch hield de Grootloge zich in de resterende jaren van de achttiende eeuw niet bewust bezig
met het uitdragen van de doelstellingen van de vrijmetselarij in een breed maatschappelijk kader.
Integendeel: interne conflictbeheersing lijkt lange tijd haar belangrijkste bestaansreden geweest te zijn
en zelfs op dit punt faalde zij herhaaldelijk.95

De rol van de Amsterdamse loges in de Grootmeestersverkiezing van 1756
In zijn gedetailleerde werk Een Grootmeestersverkiezing in 1756 schetst W. de Kat, aan de hand van
het archiefmateriaal van ‘La Bien Aimée’ de stand van zaken binnen de Nederlandse vrijmetselarij ten
tijde van de oprichting van de Grootloge. Hieronder volgt een korte samenvatting van de
gebeurtenissen direct voorafgaand aan 26 december 1756. In een latere paragraaf komen de
ontwikkelingen die volgden op de verkiezing van Baron van Aerssen Beijeren tot Grootmeester
Nationaal van de orde.
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Opvallend aan het relaas over de Grootmeestersverkiezing is dat er volgens tijdgenoten in
feite sprake was van continuering van een praktijk die al langer bestond, om precies te zijn sinds
1735, toen de ‘Loge du Grand-Maître’ zichzelf tot ‘Grootloge’ proclameerde en Jan Cornelis
Radermacher tot haar eerste Grootmeester benoemde. Na diens dood in 1748, kwamen de
belangrijkste maçons opnieuw bijeen om zijn opvolger, Joost Gerard Baron van Wassenaer, aan te
wijzen. Rousset de Missy verrichtte, als oudste aanwezige meester, zelf diens installatie. Baron van
Wassenaer lijkt echter al snel in opspraak gekomen te zijn, 96 waardoor hij in 1752 aftrad en de
verkiezing van een nieuwe Grootmeester voorlopig uitbleef. Wel werd Louis Dagran benoemd tot
Grootmeester ad interim, een functie die hij tot 1756 zou bekleden. Achteraf bezien had deze vroege
‘Grootloge’, mede door het nog geringe aantal loges in de Republiek en de beperkte mate van invloed
die zij op hen kon uitoefenen, weinig gemeen met het latere nationale instituut.
Logischerwijs ontstond het initiatief tot het reanimeren van de Grootloge in Den Haag, waar de
oude ‘Loge du Grand-Maître’ gezeteld had. In zijn functie van Grootmeester ad interim was Dagran de
enige die bevoegd was om de bij de Grootloge aangesloten loges voor de verkiezingsplechtigheid te
convoceren. Dagran leek, getuige zijn vier jaar durende Grootmeesterschap ad interim, echter
nauwelijks haast te maken met het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Pas onder dwang van de
leden van de nieuwe loge ‘La Royale’ stemde hij uiteindelijk schoorvoetend toe. Dagran was zich er
waarschijnlijk terdege van bewust dat er binnen de nieuwe Grootloge geen plaats voor hem zou zijn:
als weinig erudiet lakenhandelaar behoorde hij nauwelijks tot het sociale milieu waaruit de orde
doorgaans haar leden recruteerde. 97 Van tevoren lijkt te hebben vastgestaan dat het grootste deel van
de officiersfuncties in de toekomstige Grootloge verdeeld zou worden onder de leden van ‘La Royale’
zelf, die allen afkomstig waren uit adellijk-orangistische kringen. Voor de functie van Grootmeester viel
het oog al snel op Albregt Nicolaas Baron van Aerssen Beijeren, die niet alleen bekend stond als telg
uit een voornaam adellijk geslacht, maar tevens als verdienstelijk legerofficier. Carel Baron van
Boetzelaer, de Voorzittend Meester van ‘La Royale’, zou als ‘Gedeputeerd Grootmeester’ tekenen
voor het dagelijks bestuur van de Grootloge. De veronderstelling dat Dagran zonder meer opzij te
schuiven zou zijn bleek echter al spoedig een misrekening: Dagrans nukkige handelwijze in de
beslissende maanden voor de verkiezingen bleek nog een aantal onaangename consequenties te
hebben.
Toen de Amsterdamse loges in 1756 benaderd werden door leden van ‘La Royale’, die hun
het plan van een nieuwe Grootmeestersverkiezing presenteerden, lijken zij daar aanvankelijk
sceptisch tegenover gestaan te hebben. Aangezien de Amsterdamse vrijmetselaren voornamelijk
behoorden tot de koopliedenstand (en in het geval van ‘La Fidélité tot de regentenklasse) hadden zij
begrijpelijkerwijs enige tijd nodig om het voorstel van de militair-orangistisch georiënteerde Haagse
vrijmetselaren te laten bezinken. Aansluiting bij de her- op te richten Grootloge resulteerde immers
logischerwijs in het verlies van de eigen soevereiniteit. Dat de Amsterdamse loges vervolgens
afhankelijk zouden zijn van een voornamelijk Haags orgaan werd niet als een wenselijk toekomstbeeld
beschouwd. Er was ‘La Royale’ en Dagran (om verschillende redenen) echter veel aan gelegen om de
Amsterdamse loges aan de kant van de Grootloge te krijgen. Hoewel er in de vroege jaren vijftig
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sprake was van een sterke toename van maçonnieke activiteit, waren slechts vier van de circa
zeventien werkende loges erkend door de oude Grootloge; niet bepaald een indrukwekkende
machtsbasis voor een ‘nationaal’ orgaan. Vanaf september 1756 concentreerden zowel Dagran als ‘La
Royale’ zich dus op het verwerven van steun voor een nieuwe Grootmeestersverkiezing.
Aanvankelijk werd het aanbod van vriendschappelijke correspondentie, dat ‘La Royale’ aan de
Amsterdamse loges deed, door ‘La Bien Aimée’ resoluut afgeslagen. Naar eigen zeggen was zij niet
voldoende overtuigd van de regelmatigheid van deze loge. Een ander motief dat een rol speelde was
dat de gezanten van ‘La Royale’ niet bij ‘La Bien Aimée’, maar wel bij de andere Amsterdamse loges
gevisiteerd hadden, wat duidelijk als een belediging werd opgevat. 98 De leden van ‘Concordia Vincit
Animos’ (en van de andere Amsterdamse loges) reageerden aanmerkelijk welwillender op de
toenaderingspogingen en legden hun constitutie ter inspectie voor aan de Heer Le Sieur, een gezant
uit Den Haag. Nadat deze een gunstig oordeel had geveld over de legitimiteit van de loge, besloot
men kopieën van de wederzijdse constituties uit te wisselen. 99 Twee maanden later, in november,
maakte de gezant van ‘La Royale’ opnieuw zijn opwachting in Amsterdam, ditmaal in het bezit van een
‘acte van credentie’ die de ‘noodwendigheyd om eene nieuwe Grootmeester te verkiesen’ onder de
aandacht bracht. 100 Volgens ‘La Royale’ was het hoog tijd om een einde te maken aan de
ongeregeldheden die er in de broederschap voorkwamen als gevolg van de introductie van allerlei
nieuwe graden en werkwijzen. ‘La Bien Aimée’ beloofde de materie in overdenking te nemen, maar
deed de kwestie twee weken na het bezoek van de gezant, op 26 november 1756, voorlopig toch af
onder het voorwendsel dat zij volgens de bepalingen van de huishoudelijke wetten niet geautoriseerd
was om mondeling voorgelegde stukken in deliberatie te nemen. 101 ‘La Bien Aimée’ zat duidelijk met
de kwestie in haar maag. Uit de correspondentie die Johan Schreuder in deze periode met
verschillende maçonnieke prominenten voerde, blijkt dat men zich in ‘La Bien Aimée’ terecht zorgen
maakte over het ontbreken van een legitieme constitutie, wat haar in de ogen van andere loges
onregelmatig maakte. Het bezit van een constitutiebrief werd tevens gezien als voorwaarde voor het
deelnemen aan de aanstaande Grootmeestersverkiezing, waar de rangorde van de op dat moment
werkzame reguliere loges zou worden vastgesteld. Men kon het zich begrijpelijkerwijs niet veroorloven
om als enige Amsterdamse loge te schitteren door afwezigheid.
Begin december ontving men een schrijven van Louis Dagran, die zich aan de Amsterdamse
loges bekend maakte als ‘Groot Meester Nationaal over alle de Loges deesen Landen per interim’ en
aanbood om vanuit die kwaliteit de bestaande constituties van de loges ‘te erkennen, te confirmeeren
en te doen registreeren’. Wanneer een van de Amsterdamse loges onverhoopt niet in het bezit zou
blijken te zijn van een wettige constitutie dan zag Dagran het als zijn taak om die loge zelf te
constitueren, ‘mids gy my hier toe by requeste versoekt. […] Op deese wijse zullen uwe zaken in de
vereijschte order sijn en eene vereeniging en harmonie voortbrengen in het Grootmeesterschap deser
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Landen en hetzelve met glorie bekroonen’. 102 De broeders van ‘La Bien Aimée’ besloten een week na
ontvangst van deze brief, op 10 december, unaniem in te gaan op dit laatste aanbod. 103
Dat Schreuder er in naam van ‘La Bien Aimée’ in slaagde Dagran – na een reeks moeizaam
verlopende onderhandelingen – over te halen om de nieuwe constitutiebrief twee jaar te antedateren,
dus op 10 december 1754, toen zij haar werkzaamheden hervatte, kon gelden als een overwinning.
Wanneer deze constitutie werd erkend door de Grootloge, was een eervolle plaats in de nader te
bepalen rangorde der loges gegarandeerd. De maçonnieke idealen ‘broederschap’ en ‘gelijkheid’
bleken door de individuele loges verbazingwekkend snel aan de kant te kunnen worden gezet
wanneer er mogelijke prestigewinst in het spel was. ‘La Bien Aimée’ kon echter beter niet te vroeg
juichen: de nieuwe constitutie, die vooralsnog wèl door Dagran maar niet door de overige
Grootofficieren getekend was en bovendien niet voorzien was van het Grootzegel, moest eerst
worden goedgekeurd voor zij van enige waarde was.
Net als de andere Amsterdamse loges zond: ‘La Bien Aimée’ op 25 december een deputatie
naar Den Haag om aldaar deel te nemen aan de verkiezingsceremoniën ‘teneynde de
ongereegeldheeden, die ‘er in de Broederschap gevonden wierden, te remedieeren en een Groot
Meester Nationaal, over alle de Loges deeser Landen te verkiesen.’ 104 Daags voor de verkiezing zelf
stond een organisatorische bijeenkomst op het programma, waarin men zich onder andere boog over
de nog steeds niet vastgestelde rangorde der loges. Tijdens de verkennende bijeenkomst werd pijnlijk
duidelijk dat deze kwestie bij uitstek de potentie had om de eendracht in de maçonnieke gelederen te
verstoren. Men slaagde er niet in een rangorde vast te stellen waar alle aanwezige loges zich in
konden vinden en dus werd de hiërarchie voorlopig door loting bepaald. De substituut Voorzittend
Meester van ‘Concordia Vincit Animos’, Joseph Le Petit, lanceerde al tijdens deze informele
bijeenkomst een aanval op ‘La Bien Aimée’, waarvan hij de regulariteit in twijfel trok. Dat de leden van
‘La Bien Aimée’ de beste plaatsen in de vergaderruimte bezetten, stootte ook de andere Amsterdamse
loges tegen de borst. Tot besluit van de vergadering ondertekenden de aanwezige loges een resolutie,
waarin zij beloofden zich te onderwerpen aan het Grootmeesterschap en hun constituties door de
nieuwe Grootmeester te laten registreren. 105
De maanden rondom de verkiezing brachten niet alleen het machtsconflict tussen de loges
onderling aan het licht. Ook de eensgezindheid binnen ‘La Bien Aimée’ zelf bleek in deze tijden vaak
ver te zoeken. Hoewel de voortvarende Johan Schreuder, die bij uitstek de representatie van de loge
voor zijn rekening nam, kon gelden als de spil waarom de loge draaide, moest hij vaak behoedzaam
manoeuvreren om niet openlijk in botsing te raken met Pieter Bucherius Bunel en diens
behoudzuchtige medestanders.
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Interne tegenstellingen in ‘La Bien Aimée’: Johan Schreuder en Pieter Bucherus Bunel
Op de St. Jansviering van 1756 werd in de loge ‘La Bien Aimée’, waar alle leden in galakleding waren
verschenen ‘so dat de Loge op dien Dag een uiterlijk en glansrijke vertoning opleeverde’, bekend
gemaakt dat Baron van Aerssen Beijeren een dag eerder verkozen was tot de derde Grootmeester
Nationaal. Diens zwager, Carel Baron van Boetzelaer, zou de functie van Gedeputeerd Grootmeester
gaan bekleden. Men besloot beiden van harte met hun benoeming te feliciteren. 106
De leden van ‘La Bien Aimée’ zelf kozen op deze dag ook een nieuw bestuur. Dit gebeurde
volgens een door Johan Schreuder tot in de puntjes uitgedachte formule die een onberispelijke gang
van zaken moest garanderen.107 Opmerkelijk aan de situatie in ‘La Bien Aimée’ was dat de leden over
de invulling van elk van de twaalf officiersambten hun stem uitbrachten. De maçonnieke praktijk lijkt
daarmee in ‘La Bien Aimée’ een stuk democratischer geweest te zijn dan in de andere Amsterdamse
loges, waar doorgaans alleen gestemd werd over het ambt van Voorzittend Meester. Zodra deze
geïnstalleerd was, benoemde hij zelf zijn officieren. Stemgerechtigd waren overigens alleen de
‘geassocieerde leden’, de lidmaatschapsgeld betalende broeders die in de loge zelf waren
aangenomen of zich van elders hadden laten overplaatsen. ‘Passanten’, die door de vluchtige aard
van hun betrekkingen met de loge ook geen contributie hoefden te betalen, hadden geen toegang tot
de huishoudelijke vergaderingen en mochten geen stem uitbrengen.108 Om de betrokkenheid van de
leden bij het bestuur te vergroten, ontwikkelde Schreuder een ‘adjudanten’systeem dat een deel van
de bestuurlijke verantwoordelijkheden bij de gewone broeders neerlegde.109 Op deze manier
verzekerde de loge zich van voldoende doorstroming in het officierencorps.
Drie jaar na zijn aantreden als Orateur en Eerste opziener van ‘La Bien Aimée’ werd Johan
Schreuder passend beloond voor zijn inzet voor de loge. Op 27 december werd hij tot de opvolger van
Bunel gekozen en kon hij eindelijk zelf de voorzittershamer gaan hanteren. Waarom Schreuder niet
gelijk in 1754 het voorzitterschap van ‘La Bien Aimée’ op zich nam, blijft onduidelijk. De
boekhandelaar uit de Kalverstraat, die vanaf 1756 jaarlijks een vrijmetselaarsalmanak uitgaf en ook
veel andere maçonnieke geschriften in druk deed verschijnen, was waarschijnlijk immers de
initiatiefnemer van de heroprichting van ‘De la Paix’ en bovendien ook een persoonlijke vriend van
Rousset de Missy, de collega-uitgever met wie hij had gewerkt aan een hernieuwde uitgave van de
werken van Locke. In een brief gedateerd op 10 december 1754 uitte deze laatste zelfs de wens dat
Schreuder tot meester van de heropgerichte loge benoemd zou worden.110 Ook het feit dat Rousset
de Missy Schreuder voortdurend overlaadde met goedbedoelde adviezen verraadt een bijzondere
verstandhouding tussen de twee broeders. Zo drukte Rousset hem meer malen op het hart om te
waken voor het binnensluipen van allerlei Franse misstanden in de maçonnerie, waartoe hij het
toelaten van vrouwen in de loge en het bovenmatig gebruiken van alcohol (meer dan één fles wijn per
persoon) rekende. Inderdaad heeft Schreuder in zijn functie van voorzitter verschillende malen op
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moeten treden tegen het op kosten van de loge bestellen van wijn nadat de bijeenkomst al was
afgesloten. Het advies van Rousset om het aantal vaste leden van de loge, ter bevordering van een
ordentelijk verloop van de bijeenkomsten, binnen de perken te houden (bij voorkeur rond de
vijfentwintig)111, lijkt echter weinig navolging te hebben gekregen. Het ledental van ‘La Bien Aimée’
maakte in de jaren vijftig en zestig een forse stijging door. In 1765 waren er al zesenzestig vaste
leden.112
Evenals Rousset de Missy, wilde Schreuder vasthouden aan een puur, op Engelse leest
geschoeid, type vrijmetselarij. Of daarin plaats was voor het werken in de ‘Schotse Graden’, die
ondanks hun naamgeving een Franse uitvinding waren, wordt niet helemaal duidelijk. In de praktijk
bleken de meeste Amsterdamse loges al in de jaren vijftig inwijdingen in de graden ‘Elu’ en ‘Ecossois’
te verrichten.113 ‘La Bien Aimée’ kan zelfs betiteld worden als de oudste Schotse loge van de
Republiek. Op 12 december 1755 werd hier voor het eerst in de Hoge Graden gewerkt onder een –
vermoedelijk valse – constitutiebrief van de Ierse Grootloge.114
Uit zijn persoonlijk archief komt Schreuder naar voren als een groot voorstander van de
vestiging van een overkoepelend maçonniek gezag, dat zijns inziens het aanzien van de orde als
geheel zou bevorderen. De uitbanning van misstanden in de vrijmetselarij, die in het heersende
klimaat van wanorde vrij spel hadden gehad, kon immers alleen door hervormingen van bovenaf
effectief plaatsvinden. Hoewel de heroprichting van de Grootloge het startsein gaf voor een slepend
conflict tussen ‘La Bien Aimée’ en de Grootmeester, was Schreuder dus op zich geen tegenstander
van onderwerping aan een dergelijk hoger gezag. Zijn persoonlijke voorkeur voor centralisatie, maakte
hem zelfs een uitermate moderne denker. Wel hield Schreuder bijzonder hardnekkig vast aan zijn
standpunt dat ‘La Bien Aimée’ binnen de Grootloge de eervolle plaats moest krijgen die haar op grond
van haar anciënniteit toekwam.
De progressieve opvattingen van Schreuder golden binnen ‘La Bien Aimée’ allerminst als de
norm. Veel van de eigen broeders deelden de in de Republiek wijd verbreide afschuw van centralisme
en waren van mening dat er geen sprake kon zijn van interventie van bovenaf in logeaffaires. Vooral
binnen het officierencorps van ‘La Bien Aimée’ gold het behouden van de eigen soevereiniteit als de
eerste prioriteit van de loge. Dit blijkt onder andere uit de ‘memorie’ die aan de deputatie die ‘La Bien
Aimée’ naar Den Haag zond voor de Grootmeestersverkiezing werd meegegeven en waarin stond dat
‘bijzonder dog moet gelet worden, op het maintien der heijlzame en gegronde
wetten onser Loge in haer particulier, en alzo niet te treden tot de verkiezing van een
Groot Meester National, ten zij met die positive restrictie buijten prejuditie van de wetten
en Reglementen in onse particuliere Loge vastgesteld en getekend, namentlijk dat den
verkoorne grootmeester zijn magt en autoriteijd zoo verre niet strekken kan om daer in
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op welke wijze hoegenaemt eenige verandering te mogen maken veel minder die te
verbreeken. Oock dat in alle domestique zaken hoe genaemt, zoo vervolgens in onse
Loge mogte voorvallen, wij absolut despoticq meester blijven om daer in te resolveeren
en die te schikken na ons eigen welgevallen zonder genoodzaakt te zijn daer over de
goed ofte afkeuring der grootmeester of Grote Loge in te behoeven te erkennen’.115
Bunel lijkt als aanvoerder van de ‘conservatieve’ factie herhaaldelijk in botsing te zijn gekomen met
Schreuder. Uiteindelijk nam hij in 1764 zijn ontslag uit de loge.
Het voorzitterschap van Johan Schreuder zou al snel grotendeels in het teken komen te staan
van een drie jaar durende strijd met de Grootmeester Nationaal, waarvan erkenning van de oude
rechten van ‘La Bien Aimée’ de inzet vormde. Het brievenarchief van ‘La Bien Aimée’, aangevuld met
het persoonlijk archief van Schreuder, maakt een reconstructie van de gebeurtenissen mogelijk en
geeft een goed inzicht in het formalistische karakter van de achttiende eeuw, waarin eergevoel en
prestige nog immer niet te onderschatten factoren waren. Voor Schreuder was een zuivere
prestigekwestie reden genoeg om alle banden met de Grootloge op te geven, zoals uit het volgende
zal blijken.

Het conflict tussen ‘La Bien Aimée’ en de Grootmeester Nationaal
De toegeeflijkheid die Dagran tegenover ‘La Bien Aimée’ had betracht, door de beloofde
constitutiebrief te voorzien van het jaartal 1754, vormde de kiem voor een hoogoplopend conflict
tussen deze loge en de nieuwe Grootmeester. Als gevolg van het antedateren van haar constitutie
werd ‘La Bien Aimée’ namelijk hoger op de ranglijst geplaatst dan de loge ‘La Royale’ (werkzaam
sinds 1752, maar geconstitueerd op de datum waarop zij zich onderwierp aan het gezag van Dagran,
in 1756), die net op het punt stond om te fuseren met de officieel niet meer actieve loge van de
Grootmeester zelf, ‘L’Union’.116 Deze scheve verhouding vormde een onoverkomelijk probleem voor
Van Aerssen Beijeren. Hij besloot de constitutie van ‘La Bien Aimée’ niet te ratificeren, waardoor ze
haar geldigheid verloor. In een conversatie met Richard Schreuder, die door zijn broer Johan naar Den
Haag gezonden was om te bemiddelen in de kwestie, maakte de Grootmeester zijn aversie jegens
Dagran kenbaar door op te merken dat het belachelijk zou zijn om Dagran als Grootmeester ad
interim te erkennen aangezien deze duidelijk zijn plicht – het bijeenroepen van de Grootloge voor een
nieuwe verkiezing – verzaakt had. Hoewel de Grootmeester in de beginfase van het conflict nog
verklaarde bereid te zijn om de constitutie alsnog te erkennen, mits ‘La Bien Aimée’ ogenblikkelijk haar
contact met Dagran staakte en zich onderwierp aan de Grootloge, werd al snel duidelijk dat de
datering op 1754 een permanent struikelblok opleverde. De andere Amsterdamse loges zouden
immers nooit akkoord gaan met deze vroege datering, waarop zij evenveel recht hadden als ‘La Bien
Aimée’, aldus de Grootmeester.117 De arrogante houding van de Grootmeester wekte bij Johan
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Schreuder dermate veel wrevel op dat hij besloot niet langer in te gaan op diens
toenaderingspogingen. Op dit punt nam de Gedeputeerde Grootmeester de kwestie over van de
Grootmeester. Baron van Boetzelaer (1727-1803) verzocht Schreuder in zijn in februari verzonden
brieven met klem om zijn verzet te staken en zich onder het gezag van de Grootloge te scharen,
voordat de broederlijke eensgezindheid nog verder in gevaar zou komen. 118 In een poging de zaak te
sussen werd Johan vervolgens uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek dat zou plaatsvinden op 16
maart 1757, de dag waarop tevens de rangorde van de Amsterdamse loges zou worden
vastgesteld. 119 Tijdens het bezoek dat de Grootmeester op die dag bracht aan de in het lokaal van ‘La
Charité’ verzamelde Amsterdamse broeders, werd besloten dat de Amsterdamse loges gezamenlijk
achter ‘L’Union Royale’ de tweede plaats in de rangorde zouden innemen. Ook werd het besluit
bekrachtigd dat de Grootloge voortaan het alleenrecht zou hebben op het gebruik van de kleur blauw
in een maçonnieke context. ‘La Bien Aimée’, die net haar hele loge toebehoren in diezelfde kleur had
laten uitvoeren, werd – onder luid protest van Passé Maître Bunel – gedwongen een andere kleur te
kiezen. Bunel bleek nog immer een groot voorvechter van de logesoevereiniteit en als zodanig een
extra probleem voor Schreuder. Tijdens zijn afwezigheid verkoos Schreuder dan ook om zijn
verantwoordelijkheden over te dragen aan secretaris Kruymel en niet aan Bunel, zo blijkt uit een brief
die Kruymel in april aan Schreuder schreef. Schreuder verbleef op dat moment voor korte tijd om
beroepsmatige redenen in het buitenland; tenminste eenmaal per jaar nam de boekhandelaar deel
aan de ‘Buchmesse’ in Leipzig, waar hij allengs contact had gelegd met de daar werkende
vrijmetselaarsloge, ‘Minerva Zum Zirkel’, die hij vriendschap en correspondentie aanbood. Het lijkt
erop dat er Schreuder veel aan gelegen was om in de tijden waarin ‘La Bien Aimée’ in onminne leefde
met de Grootmeester zo veel mogelijk buitenlandse maçonnieke contacten te vestigen. In zijn
schrijven berichtte Kruymel dat tijdens een maçonniek souper waar de Amsterdamse maçonnieke
prominenten een ‘kanonnetje bourgonje’ met elkaar ‘losten’, de heer Roullaud van ‘La Charité’ het
spotten niet kon laten, waardoor ook Kruymel zelf ‘een veertje moest laten’. Volgens de informatie van
Roullaud had Schreuder bij zijn vertrek de Passé Maître Bunel met de ‘qualityd en glorie’ van het
substituut voorzitterschap belast, maar de Secretaris met de ‘auctoritijt’. 120 Gezien de interne situatie
in ‘La Bien Aimée’ wekt dit weinig verbazing.
Enige maanden later bleek het conflict tussen Schreuder en de Grootmeester totaal
geëscaleerd te zijn. Op 2 september deed de Voorzittend Meester in de loge uitgebreid verslag van de
problemen die de onderlinge relatie vertroebeld hadden en zelfs geleid hadden tot de ‘disgratie welke
de Tres Respectable Grootmeester voor deese Loge alomme had doen notificeeren, en aan alle de
Loges verboden had om eenige communicatie met deese venerable Loge te houden.’ 121 ‘La Bien
Aimée’ was uit de Grootloge verstoten en werd voortaan betiteld als ‘cette compagnie de Schreuder’.
Erg rouwig lijkt de loge daar oorspronkelijk niet om geweest te zijn: Schreuder achtte de tijd nu rijp om
te profiteren van de maçonnieke contacten die hij de laatste maanden zorgvuldig gecultiveerd had. Zo
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richtte hij onder andere een schrijven aan de Engelse Grootloge, waarin hij autorisatie verzocht om ‘La
Bien Aimée’ in te richten als Provinciale Grootloge onder de jurisdictie van de Engelse Grootloge, een
voorstel waar niets van terecht kwam. Ook beantwoordde hij het besluit om zijn loge clandestien te
verklaren met de tegenwerping (vervat in een ‘Acte Declaratoire’) dat ‘La Bien Aimée’ zich
genoodzaakt voelde om
‘tot verdeediging van haare Onschuld, tot voorstand van de Vrijheid en Regten
der Groote Loge, en tot Verhindering van willekeurige en despotique auctoriteijt’ de
autoriteit van Grootmeester en Gedeputeerd Grootmeester verbeurd te verklaren en
zich niet langer aan besluiten van hen te onderwerpen.122
De komende twee jaar zou de loge een onafhankelijke koers varen.
Door bemiddeling van de Voorzittend Meester van ‘La Fidelité’ en tevens van ‘La Charité’,
waarvan de leden een speciale ‘dispense’ van de Grootloge verkregen om met ‘La Bien Aimée’ in
contact te treden,123 werden uiteindelijk de onderhandelingen met, de in 1759 tot Grootmeester
gekozen, Baron van Boetzelaer heropend. Volgens secretaris Kruymel was men ‘in Den Haag over
onsen grooten aanwas, en correspondentie jalours’ en zocht men derhalve ‘naar middelen, om ons
wederom te brengen in den Schoot’.124 Dat het onderhouden van vriendelijke betrekkingen met een
handjevol buitenlandse loges ‘La Bien Aimée’ nauwelijks het bestaansrecht verschafte waar ze naar
op zoek was, moest de loge zelf al snel toegeven. Anderzijds zag Van Boetzelaer geen redenen om
de aanzienlijke loge, waarover hem van alle kanten gunstige berichten ter ore kwamen, permanent
buiten te sluiten omdat zijn voorganger een persoonlijke wrok tegen haar gekoesterd had.
Aan de aanvankelijk door de Grootmeester gestelde voorwaarden voor een verzoening (het
aanbieden van excuses aan de Grootmeester door middel van een ‘Acte de Satisfaction et Démission’
en de schenking van een ‘Don Gratuit’ 125) lijkt ‘La Bien Aimée’ nooit tegemoet gekomen te zijn. Wel
vond een wederzijdse annulering plaats van alles wat geschreven en gezegd was. Bovendien moest
‘La Bien Aimée’ zich schikken naar alle besluiten die tijdens haar afwezigheid in de Grootloge
genomen waren en diende zij zich tevreden te stellen met de plaats in de rangorde die haar, volgens
het principe dat de loge geplaatst werd naar de datum waarop zij een constitutie ontving, toekwam.
Tot vreugde van Schreuder werd de loge wel toegestaan haar eigen visitatierechten te bepalen. Men
mocht dus ook in de toekomst visiteurs van de Amsterdamse loges uit de vergadering weren. 126
Op 7 juli 1759 ondertekende de Baron een tegemoetkomend schrijven waardoor ‘La Bien
Aimée’ weer werd opgenomen in de Grootloge en alle voorgevallen gebeurtenissen tot het verleden
verklaard werden. In ‘Concordia Vincit Animos’ vierde men dit heugelijke feit met een ludieke
verbranding van de papieren die betrekking hadden op het conflict. 127 Enige maanden later ontvingen
de broeders van ‘La Bien Aimée’ een constitutiebrief die al in mei 1757, nog voor het losbarsten van
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het conflict, door Baron van Aerssen Beijeren was ondertekend en waarin ook de stichtingsdatum van
10 december 1754 was opgenomen. De inspanningen van Johan Schreuder waren dus niet
tevergeefs gebleken. Tot december 1763 bleef Schreuder Voorzittend Meester van ‘La Bien Aimée’,
daarna keerde hij terug in zijn oude functie van Orateur.
Nu zowel het aanvankelijke conflict met de Grootmeester als de geschillen tussen de
Amsterdamse loges onderling uit de weg geruimd leken, stond ogenschijnlijk niets de verdere bloei
van de Amsterdamse vrijmetselarij meer in de weg. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat verlichte
genootschappen, zoals de vrijmetselarij, in de jaren zestig en zeventig snel aan populariteit wonnen.
Binnen de Amsterdamse loges gingen er in deze periode van toenemende ledenaantallen voor het
eerst stemmen op om meer openheid te betrachten in de relatie met de profane wereld.
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HOOFDSTUK 3. Het beschavingsoffensief: vrijmetselarij en Verlichting
‘Nooit geen vloeken, nooit geen zweeren,
Laster, spot, ontuchtig woord,
Moeten onze disch onteeren:
Onze vreugde blyft ongestoord.
Geen school van Epicurius stichten,
Noch zuipen, zwelgen als een beest;
Met wysheit ’t menschdom voor te lichten,
Opdat men zie met oog en geest.’128

Genootschapsontwikkeling in de jaren zestig en zeventig
Anton van de Sande onderscheidt in zijn overzichtswerk Vrijmetselarij in de Lage Landen drie fasen in
de verspreiding van de vrijmetselarij over de Republiek. De eerste golf van maçonnieke groei situeert
hij in de periode 1757 tot 1762, toen vooral in de steden van de provinciën Holland, Zeeland en
Utrecht loges werden gesticht. In de jaren 1764-1776 verspreidde de vrijmetselarij zich ook naar de
landgewesten en een derde golf viel tenslotte samen met de patriottentijd (1780-1787), die eveneens
in de landgewesten een maçonnieke impuls veroorzaakte.129 De gefaseerde verspreiding van de
vrijmetselarij mag kenmerkend geacht worden voor de situatie in de Republiek, die in feite eerder een
losse unie van soevereine gewesten was dan een nationale eenheid. Door de aanwezigheid van een
archaïsch monarchaal element – in de vorm van het stadhouderschap – had de verder federatief
ingerichte Republiek een hybride staatsvorm. Deze maakte haar tot een anomalie binnen Europa,
waar vanaf de zestiende eeuw juist het fenomeen van de eenheidsstaat zijn opmars was begonnen.
In de periode dat de vrijmetselarij zich onder een unificerend, overkoepelend gezag schaarde,
was er op het grotere, staatkundige niveau van de Republiek nog allerminst sprake van een centraal
machtsorgaan. Hoewel de Staten-Generaal in crisistijd vaak blijk gaven van de potentie tot een
daadkrachtig optreden, werd het eensgezind functioneren doorgaans belemmerd doordat alle
vertegenwoordigde gewesten beschikten over het vetorecht. De stadhouder was evenmin machtig
genoeg om alle gewesten zijn wil op te leggen, vooral Holland wist zich traditiegetrouw aan diens
patronage te onttrekken. Het ontbreken van een machtsmiddelpunt in de Republiek had directe
gevolgen voor de verspreiding van verlichte invloeden, waarvoor het genootschap een bij uitstek
geschikt medium bleek. Terwijl in natiestaten als Engeland en Frankrijk van overheidswege academies
van wetenschappen werden geoctrooieerd, die konden fungeren als centra van waaruit het verlichte
gedachtegoed zich verspreidde, ontplooiden in de Republiek noch de regenten noch de stadhouder
een dergelijk initiatief. Pas in 1752 kreeg de Republiek haar eerste wetenschappelijke genootschap, in
de vorm van de ‘Hollandse Maatschappij van Wetenschappen’, gevestigd in Haarlem. Het zou nog
een decennium duren voordat zij werd erkend door de Staten van Holland. 130 De nauwe banden van
kerk en overheid met dit type genootschap stond volgens genootschapdeskundige Mijnhardt een open
ledenwerving in de weg. De leden waren voornamelijk afkomstig uit regenten- en academische
kringen. 131 De overstap van geleerde genootschappelijkheid naar op dilettanten georiënteerde
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genootschapvormen – door Mijnhardt gekenschetst als de tweede fase in het totstandkomen van
moderne sociabiliteit – zou pas in de jaren zestig en zeventig op grote schaal worden gemaakt.132
Daarbij moet overigens wel opgemerkt worden dat de Republiek in dit opzicht een voorsprong had op
het buitenland, omdat publieksgenootschappen er al in de zeventiende eeuw hun intrede hadden
gedaan. Van de vorm van sociabiliteit die tot op heden voortleeft, was toen echter nog geen sprake.
Pas in de tweede helft van de achttiende eeuw deed zich een mentaliteitsverandering voor die tot
gevolg had dat de mens zich als individu kon manifesteren en in die hoedanigheid uitdrukking kon
geven aan de behoefte om met andere individuen te verkeren in de ‘gezellige’ sfeer van een
genootschap. Deze cultureel-maatschappelijke verandering bleek tevens uit het toenemen van de
kracht van het geschreven woord, het groeien van de interesse in de natuurwetenschappen onder de
burgerij en het sterker benadrukken van de eigen vaderlandse geschiedenis en literatuur. In feite
ontstond er dus pas in de tweede helft van de achttiende eeuw een draagvlak voor de Verlichting, dat
breed genoeg was om verschillende lagen van de bevolking in contact te brengen met het nieuwe
geloof in de rede en de vooruitgang.
Van essentieel belang voor het optreden van de genoemde mentaliteitsverandering was het
ontstaan van een recreatieve leescultuur. De groei van de literaire belangstelling van burgers blijkt
onder andere uit de explosieve groei van het aantal leesgezelschappen en bibliotheken in de
Republiek. Men nam niet alleen op grotere schaal kennis van het geschreven woord, maar verhief het
tevens in genootschappen en koffiehuizen tot punt van discussie, waardoor volgens Kloek en
Mijnhardt een ‘nationale communicatiegemeenschap’ vorm begon te krijgen. 133 Hoewel de impact van
de nieuwe leescultuur op de burgerij niet overdreven moet worden, was er sprake van een
dynamische groei in de literaire sector. Alleen in Amsterdam waren aan het einde van de achttiende
eeuw al zo’n tweehonderd boekhandelaren actief, die gebruik konden maken van een zich steeds
verder uitstrekkend distributienetwerk en niet alleen boeken, maar ook tijdschriften, kranten en
journaals aan de man brachten. Het aanzien dat boekhandelaren genoten, blijkt onder andere uit de
vooraanstaande positie die zij innamen in de vrijmetselarij. Verschillende boekverkopers hebben in de
Amsterdamse loges het voorzitterschap bekleed. De orde was logischerwijs gebaat bij het
incorporeren van deze toonaangevende figuren. Dankzij de maçonnieke uitgaven van boekhandelaren
als Johan Schreuder en Willem Holtrop werd de eenheid bevorderd en kon een positieve boodschap
over de broederschap naar buiten worden gebracht.
Verdere voorbeelden van verlichtingsgenootschappen, waarin dilettanten discussieerden over
kunst, cultuur en wetenschap, zijn – naast de al genoemde leesverenigingen – onder andere
natuurkundige genootschappen, kunstgezelschappen en vrijmetselaarsloges. Dergelijke
genootschappen vroegen zelden een gewestelijk octrooi aan, maar legitimeerden hun bestaan door
de leden de huishoudelijke wetten te laten ondertekenen. 134 Hoewel de loges al enige decennia vòòr
de andere verlichte genootschapvormen hun intrede hadden gedaan in de Republiek, deelden zij
daarmee dezelfde, door de Verlichting ingegeven, grondslagen. De eerste bloeiperiode van de
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vrijmetselarij viel grotendeels samen met het tijdperk waarin ook de andere genootschappen snel aan
invloed wonnen. Toch bestonden er ook inhoudelijke verschillen tussen de kosmopolitische
vrijmetselarij en andere, meer lokaal georiënteerde, vormen van sociabiliteit. Veel vrijmetselaren
waren tevens lid van één of meer andere genootschappen, wat er op zou kunnen duiden dat de
vrijmetselarij voorzag in een behoefte waaraan andere genootschappen voorbijgingen. Te denken valt
dan aan de preoccupatie met symboliek en ritueel, die als specifiek voor de vrijmetselarij kan gelden.
Omgekeerd vormden de in andere genootschappen beoefende bezigheden vaak ook een gewenste
aanvulling op de logearbeid. Zo lijkt wetenschapsbeoefening in de loges meestal geen deel
uitgemaakt te hebben van de activiteiten. De in natuurkunde geïnteresseerde broeders moesten
daarvoor hun heil zoeken in een van de vele wetenschappelijke genootschappen.

Het vaderland in verval: de invloed van de spectatoriale boodschap op het
genootschap
Wijnand Mijnhardt ziet in de achttiende-eeuwse genootschappen bij uitstek de belichaming van de
christelijk-verlichte ‘spectatoriale boodschap’ dat de kwaliteiten van de mens pas optimaal tot hun
recht kwamen in gezelschap van anderen. Het aangaan van sociale banden zou volgens het verlichte
moralisme, dat in de late achttiende eeuw onder invloed van een geheel nieuw literair genre de kop op
stak, het natuurlijke deugdbesef van de mens aanwakkeren. En deugdzaamheid was volgens
tijdgenoten nu juist datgene waaraan het de Nederlandse burgerij ontbrak. Het sociale verval, het
zedenbederf en de corruptie van machthebbers, die men in de eigen tijd constateerde, konden niet
anders dan het gevolg zijn van de afdanking van de oude vaderlandse deugden, die de Republiek in
de zeventiende eeuw tot een grote mogendheid hadden gemaakt. De ‘spectatoriale traditie’, die door
Justus van Effen’s ‘Hollandse Spectator’ in de Republiek werd geïntroduceerd en gedurende de hele
achttiende eeuw veel navolging kreeg, predikte een simpele remedie tegen de kwalijke
tijdsverschijnselen, die ingegeven zouden worden door het klakkeloos najagen van allerlei
verderfelijke Franse modegrillen. Zodra de burgerij doordrongen raakte van het besef dat de nationale
deugden in ere hersteld moesten worden, kon hernieuwde bloei op het commerciële en
maatschappelijke vlak niet langer uitblijven. Van cultuurpessimisme was dus ondanks de naderende
crisis nauwelijks sprake; men bleef heilig overtuigd van het door de Verlichting ingegeven ideaal van
de maakbare samenleving. Samenwerking, bij voorkeur in genootschappen, werd een absolute
voorwaarde voor maatschappelijke vooruitgang geacht.
Hoewel moderne inzichten er van uitgaan dat het in de praktijk alleszins meeviel met de
regentencorruptie en dat moreel verval nauwelijks aangeduid kan worden als een overtuigende
oorzaak voor de achttiende-eeuwse problemen, wekt het weinig verwondering dat de gemiddelde
achttiende-eeuwer daar anders over dacht. Stagnatie en zelfs achteruitgang werden aan het einde
van de achttiende eeuw in alle facetten van het bestaan zichtbaar en het ontbrak de regenten, die al
generaties lang de bestuurlijke ambten onderling verdeelden, aan inzicht en macht om iets aan de
dreigende situatie te veranderen. De economische crisis was het best waarneembaar in de
zeegewesten, waar handel en industrie voorheen gebloeid hadden. De demografische groei die
tijdens de tweede helft van de achttiende eeuw optrad, zorgde voor een flinke stijging in de kosten van
levensonderhoud, waardoor lonen grotendeels opgingen aan voeding en dus op kleding en
huisvesting bezuinigd moest worden. De afnemende binnenlandse vraag naar industriële producten
en de dalende export naar het buitenland hadden een neergang in de industrie tot gevolg, waardoor
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de werkloosheid fors toenam. De verpaupering in de steden nam daarmee onrustbarende proporties
aan. Steeds meer mensen werden afhankelijk van de armenzorg, die traditioneel in handen was van
publieke instellingen. 135 In de jaren zestig deed bijna tien procent van de stadsbevolking in de winter
voor voedsel en brandstof een beroep op de bedeling, in de jaren tachtig was dit al gestegen naar
dertien procent.136 In vergelijking met het verstedelijkte westen deden de landgewesten, waar men
zich traditioneel had toegelegd op akkerbouw en veeteelt, het aanzienlijk beter in deze barre tijden: de
vraag naar voedsel was logischerwijs veel minder aan verandering onderhevig dan die naar
luxeartikelen.
Veel genootschappen begonnen zich onder invloed van de neergaande conjunctuur toe te
leggen op charitatieve hulpverlening, die in de Republiek traditioneel in handen was van zowel kerk
als overheid. Sommigen ontleenden daaraan zelfs hun bestaansrecht. Ook de vrijmetselarij liet zich –
in overeenstemming met een passage uit de Constitutions van Anderson – niet onbetuigd in het
inzamelen van geld voor minderbedeelden, of dit nu aan lager wal geraakte broeders of andere
armlastigen waren. In de notulenboeken passeert een eindeloze rij behoeftigen, die de broeders in
smeekbeden om bijstand vroegen, de revue. Ook na het overlijden van een broeder en het
onbemiddeld achter blijven van diens ‘huysgesin’, zijn vrouw en kinderen, stelden de broeders zich
vaak de taak om financieel bij te springen. Het lidmaatschap kon zo, in tijden waarin de liefdadigheid
waarin kerk en overheid voorzagen een weinig aantrekkelijk karakter had, fungeren als een soort
aanvullende sociale verzekering. De huishoudelijke wet van ‘La Bien Aimée’ voorzag in de bepaling
dat boetes op het overtreden van de regels voor de helft aan de ‘armencas’ betaald moesten worden,
waaruit men liefdadigheid financierde. Zo werd in 1772 voorgesteld om ‘voor oude, siekelyke en
gebrekkelyke Matroosen een vast bestaan te vinden (…) waardoor aan die lieden – een der steunen
onser Coophandel – in hunnen hooge ouderdom ofte ellendige Staat de behulpsaame hand soude
kunnen toegereykt worden’.137
In ‘Concordia Vincit Animos’ verleende men alleen bijstand als de persoon in kwestie buiten
zijn eigen schuld om in de problemen was geraakt, zoals het geval was bij de ‘Arabische Prins’ Jean
Zobby, die in 1763 had gevisiteerd in de loge. Voorzichtigheid was echter wel geboden wanneer men
maar weinig afwist van een hulpbehoevende broeder; men wachtte dan bij voorkeur de reactie van de
andere loges af. Een andere suppliant, Olfert Jansen, werd zelf verantwoordelijk bevonden voor ‘zyne
deplorable staat’ aangezien ‘zyn gedrag, oorzaak zyns bederfs is’ en dus keerde men de zes ducaten
die zijn inwijding gekost had alleen uit aan zijn vrouw en kinderen, die het slachtoffer waren geworden
van Jansen’s onbezonnen daden. 138 In 1779 werd door de Grootloge besloten tot het oprichten van
een ‘Generale Armen Cas’. De Amsterdamse loges stonden echter niet bijzonder welwillend ten
opzichte van dit plan. Charitatieve initiatieven hield men liever in eigen hand. Naast het verlichten van
het geweten van de weldoeners, had het beoefenen van liefdadigheid nog een ander bijkomend
voordeel voor de broederschap: openlijke charitatieve werken werden bij uitstek geschikt bevonden
om de beeldvorming over de vrijmetselarij op positieve wijze te beïnvloeden.
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Beeldvorming over de vrijmetselarij
Op 10 maart 1773 wijdde Cornelis Jacob van der Lijn (1731-1799), Voorzittend Meester van ‘La Bien
Aimée’ (1766-1770 en 1773-1778), op een plechtige bijeenkomst zijn eigen zoon in de vrijmetselarij in.
Dat Van der Lijn eerder, in 1763 en 1764, in diezelfde loge dienst had gedaan als Orateur en tevens
Grootredenaar was, wekt weinig verbazing gezien de – in de notulen vermelde – ‘cierelyke en
aandoenelyke redevoering’ die hij bij deze gelegenheid hield
‘ter verdeediging onser nooit volpreezen order teegen alle de ongegronden lasteren
dewelken teegen dezelven zijn verspreid, aantonende dat dewyl vaderen, wiens
teederheid voor haare kinderen genoeg bekend is, dezelven zelfs daar in aannemen
ofte daartoe aanmoedigen, het geen queekschool van allerly ondeugden zijn kan, maar
dat in teegendeel haar oogmerk is om het menschelyk geslag gelukkig te maaken en
een weg tot waare vriendschap te baanen’. 139
Net als zijn eerdere Vertoog dienende tot aantooning van de ongegrondheid der Lasteringen, de Orde
der Vry-Metselaars ten onrechte aangewreeven (1764), voor welke prestatie hij zelfs door de
Grootloge bedankt werd met een ‘glorieuse approbatoire Resolutie’ 140, verscheen ook deze laatste
redevoering van Van der Lijn in druk. Dat deze verdedigingen voor een groter publiek toegankelijk
gemaakt werden, kan veelzeggend geacht worden. De bloei van de vrijmetselarij in de jaren zestig en
zeventig ging gepaard met een verscherping van de meningen van voor- en tegenstanders van de
orde. In een – in toenemende mate didactisch en moralistisch – tijdperk, waarin de spectatoriale
tijdschriften vol stonden met beschouwingen over de vrijmetselarij, soms positief en soms negatief,
konden de vrijmetselaren zelf zich vanzelfsprekend niet onthouden van enig commentaar op het beeld
dat in de profane wereld van hen heerste. Van der Lijn’s initiatief kan dan ook opgevat worden als een
pleidooi voor meer openheid in het contact met de profane wereld.
Het aangrijpen van de (ontroerende) inwijding van een eigen zoon voor het uitgeven van een
verdediging van de vrijmetselarij was wellicht een slimme zet. Immers: ‘kan wel ooit een redelyk
schepsel denken dat een Vader zyn eigen’ Zoon, zyn bloed, aan wie hy het leven gaf, wiens welzyn
hem dierhalven ook diep moet ter harte gaan, met zich zoude willen ten verderve sleepen, of dat hy
hem, vrywillig, zoude inleiden in een Genootschap vervuld van snoode ondeugden?’, 141 aldus Van der
Lijn. In een verlicht tijdperk, waarin deugd en rede hoog in het vaandel stonden, moest deze vraag
vanzelfsprekend negatief beantwoord worden. De Voorzittend Meester haastte zich vervolgens om de
voornaamste beschuldiging aan het adres van de vrijmetselarij, namelijk dat ‘de orde een
kweekschool was van Atheïsten, oproerstichters of liefhebbers van ongebonden vermaaken’, te
weerleggen met behulp van de rede, de wetboeken en de heroïsche geschiedenis van de orde.
Natuurlijk konden de loges volgens de redenaar geen broedplaatsen zijn voor allerlei religieuze
ketterijen, het was immers welbekend dat de leden van de vrijmetselarij aanzienlijke lieden waren, die
bovendien gebonden waren aan Andersons bepaling dat ‘domme atheïsten’ of ‘ongodistige
vrygeesten’ van deelname waren uitgesloten. Verder wees hij erop dat er nooit enig bewijs geleverd
was voor de aantijging dat de orde zich schuldig had gemaakt aan ‘schandelyke beroertens en
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schaadelyke verdeelthedens’142. Van der Lijn achtte het veelzeggend dat juist het ‘toomeloos
gemeen’, dat immer als eerste zijn beschuldigende vinger richting de orde uitstak, doorgaans zelf een
hoofdrol speelde in dergelijke oproeren. Tenslotte waren vrijmetselaren volgens hem geen liefhebbers
van ‘ongebonden vermaaken’, die voor het merendeel ingegeven werden door ‘misbruik’ van de
vrouwen, de spelen en de wijn. Vrouwen en spelen werden niet toegelaten tot de loges en hoewel de
wijn er rijkelijk vloeide, was er van twisten, haat en tweedracht volgend uit ‘door wyn verhitte harssens’
nooit sprake, wat van der Lijn illustratief veronderstelde voor het deugdzame karakter van de
broeders. ‘De beste verdeediging der Vrije Metzelaren bestond in het betragten hunner pligten, met
verscheidene hartgrondige vermaningen tot de Deugd, als het eenigste Doelwit, dat wij in in alle onze
Daaden steeds behoorden voor oogen te houden’, aldus Van der Lijn in een toespraak gehouden in
de Grootloge143: wanneer de broeders maar consequent een deugdzaam leven zouden leiden,
moesten de beschuldigingen uiteindelijk wel verstommen. Met deze opmerking voorzag Van der Lijn
tegelijkertijd ook in een gedragscode voor de broederschap.
Zoals gezegd was er gedurende de achttiende eeuw sprake van een voortdurende evolutie in
de beeldvorming over de vrijmetselarij. De historisch–letterkundige André Hanou meent hierin een
parallel te mogen zien met de Verlichting zelf: naarmate het verlichte beschavingsoffensief sterker
werd, groeide ook de kritiek op het steeds populairder wordende gezelschap, omdat men zich in
toenemende mate ging afvragen wat nu eigenlijk de ‘interne waarde’ was van het gezelschap.144
Terwijl in het begin van de achttiende eeuw werd gewezen op het ‘libertijnse’ karakter, dat de vroege
vrijmetselarij gemeen had met de vroege Verlichting, begonnen later klachten over de geheime, als
bedreigend ervaren, kant van de orde de overhand te krijgen.145 Hoewel er nog geen systematische
studie verricht is naar de vele artikelen die in de loop der tijd in de journaals, kranten en spectators
over de broederschap zijn verschenen, heeft Hanou hiervoor wel de eerste fundamenten gelegd met
zijn in Thoth verschenen artikelenreeks Beelden van de vrijmetselarij. De meningen die in de
voorbeeldteksten over het verschijnsel vrijmetselarij verkondigd werden, blijken verdeeld. Terwijl in
vrolijke persiflages en parodieën de nadruk werd gelegd op de vermeende ondeugden van de
vrijmetselaars, het overmatig genieten van spijs, drank en vrouwelijk schoon146, keerden de ware
antimaçonnieke geschriften zich veeleer tegen het verplicht afleggen van een gruwelijke eed – wat
vanuit christelijk perspectief als zeer verwerpelijk kon gelden –, de geheimhouding – die de verstoring
van de gezinsrust en de verbreking van de band tussen man en vrouw als gevolg had – en het
oproepen van associaties met de dood, zoals vooral in de Hoge Graden gebeurde.147 Toch bestond er
ook een publiek voor gunstiger verslaggeving over het gezelschap. Deze derde categorie teksten
sprak lovend over de fatsoenlijke lieden die de vrijmetselarij bevolkten en de deugden die er beoefend
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werden. Dat er, ondanks alle wilde speculaties, nooit informatie naar buiten was gekomen die de
broederschap direct in verband bracht met staatsondermijnende activiteiten kon opgevat worden als
een teken dat er misschien wel helemaal geen sprake was van geheimen. Niets menselijks was de
broeders immers vreemd en dus zouden revolutionaire doelstellingen nooit zo lang verborgen hebben
kunnen blijven. Misschien was het ware oogmerk van de vrijmetselarij zelfs wel om ‘de
nieuwsgierigheid van andere menschen gaande te maken, en hen, die anders niets weeten te
praaten, stof tot praaten te verschaffen.’148 Inderdaad valt er wel wat te zeggen voor het idee dat
vrijmetselaars zich vooral graag in nevelen van mysterie hulden om zich te onderscheiden van de
gewone burgers. De gemiddelde broeder was niet van enige arrogantie gespeend. Bovendien vormde
de zorgvuldig in stand gehouden geheimzinnigheid een deel van de aantrekkingskracht die de orde op
nieuwsgierige profanen kon uitoefenen, waardoor de toestroom van nieuwe leden gewaarborgd bleef.

Sociale samenstelling van de loges
De verheven grondslagen van de vrijmetselarij – broederschap, gelijkheid en religieuze tolerantie –
lijken te suggereren dat de loge bij uitstek een vergaarbak was van verlichte zielen uit alle lagen van
de bevolking. Terwijl een strenge standenmaatschappij in de profane wereld de toon zette, doorbrak
de maçonnieke broederschap binnen de logemuren eeuwenoude sociale barrières. Bezien vanuit dit
oogpunt valt te verwachten dat de belofte van sociale gelijkheid grote aantrekkingskracht uitoefende
op ‘gewone’ burgers, die in het dagelijks leven uitgesloten waren van deelname aan politieke
besluitvorming. In de praktijk van de Republiek blijkt de maçonnieke potentie om rangen en standen te
doorbreken echter allesbehalve opzienbarend te zijn geweest, al ware het alleen al omdat er in de
Republiek nauwelijks sprake was van de juridisch onderbouwde standenmaatschappij die
kenmerkend geacht wordt voor het Ancien Régime. De loges in Duitsland en Frankrijk, landen waar de
aristocratie nog een dominante factor was, lijken aanmerkelijk meer succes gehad te hebben in het
integreren van adel èn burgerij in de broederschap dan hun Nederlandse equivalenten.149 Hoewel
aangenomen mag worden dat het ‘adellijke spel’, dat een belangrijk aspect vormde van de vroege
vrijmetselarij, ook in de Republiek de fantasie van de bourgeoisie, die wel over de financiële middelen
maar niet over de privileges behorend bij de adelstand beschikte, geprikkeld heeft, verrichte de loges
over het algemeen geen sociaal pionierswerk. De vorm die de loges aannamen, was overigens sterk
bepaald door de lokale verhoudingen. Terwijl er in veel Nederlandse steden afzonderlijke loges
bestonden voor enerzijds de burgerij en anderzijds de militaire of bestuurlijke elites, was het in de
garnizoenssteden gebruikelijker dat de plaatselijke, veelal ‘ambulante’, loges naast adellijke officieren
ook burgers opnamen, waardoor de sociale stratificatie daar eerder doorbroken werd. Dit laatste gold
ook voor de hofstad Den Haag, waar zowel adel als burgerij in de loges vertegenwoordigd waren.
De ledenbestanden van de Amsterdamse loges tonen in de eerste plaats aan dat kooplieden
en patriciërs de dienst uitmaakten in de vrijmetselarij aldaar. Hoewel de broeders zelf eerder tot de
financiële toplaag van de stad behoorden dan tot de bestuurlijke elite, zijn veel van de bekende
Amsterdamse familienamen terug te vinden in de ledenregisters. De hoogte van de
lidmaatschapsgelden en de aan inwijdingen verbonden kosten garandeerden dat een groot deel van
de burgers van bescheiden afkomst – voor zover zij al geïnteresseerd waren in de logearbeid –
effectief van deelname werd uitgesloten. Ook binnen de loges was er alleen in naam sprake van
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gelijkheid van de leden: zoals eerder is vermeld, hadden passanten geen stem in bestuurlijke
beslissingen. Bovendien bevonden er zich binnen de logegelederen ook ‘servanten’ (dienaren) en
broederen van talent (muzikanten en acteurs) die in ruil voor hun diensten kosteloos ingewijd werden,
maar niet over het volledige lidmaatschap en de bijbehorende rechten beschikten. De hiërarchische
tijdgeest manifesteerde zich binnen de vrijmetselarij (bijvoorbeeld in de tafelschikking en het gebruik
van eretitels) net zo goed als daarbuiten, maar het verschil met de profane wereld was dat de
rangorde eerder gebaseerd was op persoonlijke verdienste dan op afkomst. Theoretisch konden ook
vertegenwoordigers van de lagere burgerij doordringen tot de hoogste logeregionen. In de
Amsterdamse praktijk kwam het – weliswaar op bescheiden schaal – voor dat beschuitbakkers,
behangers of spekslagers naast bemiddelde kooplieden, artsen of advocaten aan de tafelloge
aanschoven.
Over het algemeen traden er tussen 1755 en 1780 opvallende wijzigingen op in de
ledenbestanden. Van de oorspronkelijk toonaangevende positie van Franse leden, de Hugenootse
boekhandelaren en kooplieden die voor een groot deel in de oude loge ‘De la Paix’ waren ingewijd,
resteerde in de jaren zestig en zeventig nog maar weinig. Geleidelijk schakelden alle loges over op
het gebruik van de Nederlandse taal in recepties en notulen (alleen in ‘La Bien Aimée’ werkte men
vanaf het begin in het ‘Nederduyts’), alhoewel dubbele officiersfuncties (bijvoorbeeld in de vorm van
een Nederlandse Orateur naast een Franse Orateur) soms nog lang gehandhaafd bleven. De
secretaris van ‘Concordia Vincit Animos’ vermeldde in 1760 dat ‘geaccordeert (was) dat men eens in t
duyts en eens in t frans gehouden sal werden’ 150. Voorzittend Meester F.M. Roemmich, een Duitse
koopman, bleek echter niet in staat om recepties in het Nederlands te leiden. In 1761 namen zowel
Roemmich als een groot aantal officieren ontslag, waarna er uitsluitend nog in het Nederlands werd
gewerkt. In de loop van de achttiende eeuw getuigde het steeds minder van goede smaak om de
Franse cultuur boven de Nederlandse te stellen: een tendens die ook in de praktijk van de loges waar
te nemen valt.
Het voorafgaande blijkt treffend geïllustreerd te kunnen worden aan de hand van de
ledenlijsten van de loge ‘Concordia Vincit Animos’(zie bijlage 4), waarvan de broederen fondateurs
zonder uitzondering van Franse afkomst waren. Vanaf 1760 lijkt de Franse invloed echter in snel
tempo te zijn teruggedrongen: tien jaar na de oprichting waren de oorspronkelijke broeders vrijwel
allemaal uit de loge verdwenen om plaats te maken voor leden van de Nederlandse elites. In de jaren
zestig en zeventig had bijna tweederde deel van het totale aantal broeders Nederlandse namen en
waren ook broeders uit de Duitse gebieden, vaak passanten, beter vertegenwoordigd dan Fransen.
Opvallend is tevens de relatief grote groep Portugese joden, die in de late jaren zeventig werd
ingewijd. In een later hoofdstuk zal de positie van joden binnen de Amsterdamse loges uitvoeriger
behandeld worden.
De gemiddelde leeftijd van de leden wijzigde niet noemenswaardig tussen 1755 en 1780. Met
een leeftijd van rond de dertig lijken de leden van ‘Concordia’ over het algemeen bij hun inwijding iets
ouder geweest te zijn dan in de andere loges: In ‘La Charité’ lag de leeftijd gemiddeld op achtentwintig
jaar en in ‘La Paix’ op zevenentwintig jaar. Recepties van senioren kwamen slechts sporadisch voor.
De vrijmetselarij was in het bijzonder populair bij mannen van tussen de twintig en de dertig jaar oud,
die nog volop deelnamen aan het arbeidsproces. Overigens lijkt de jonge leeftijd van de gerecipieerde
leden wel de consequentie te hebben gehad dat het lidmaatschap doorgaans van een nogal vluchtige
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aard was: het verloop onder de leden was aanzienlijk. Nieuwe leden werden doorgaans in zowel de
eerste als de tweede graad ingewijd, waarna de derde graad over het algemeen binnen het jaar
volgde. Aan passanten verleende men zelfs wel eens – tegen de regels in – alle drie de symbolische
graden op één avond, waarna zij een ‘certificaat’ ontvingen dat hun toegang verschafte tot
buitenlandse loges. Vooral zee- en handelslieden lieten zich vaak vlak voor hun vertrek naar
overzeese gebieden (bijvoorbeeld Suriname, Berbice of Coromandel) inwijden, zodat ze zich op hun
plaats van bestemming bij de lokale loge konden vervoegen. Voor de loge waren dergelijke
inwijdingen een manier om snel de kastekorten, ontstaan door wanbetaling van de vaste leden, aan te
vullen. Op langere termijn was het neveneffect echter dat er steeds minder permanente leden aan de
logearbeid deelnamen, waardoor de absenties toenamen en de betrokkenheid van de broeders bij het
bestuur terugliep.
In het voorgaande werd reeds vermeld dat kooplieden (wijnkopers, houtkopers en
bonthandelaren werden in het bijzonder genoemd) de best vertegenwoordigde beroepsgroep vormden
binnen de Amsterdamse loges. Erg verbazingwekkend is dat niet: Amsterdam had zijn rijkdom van
oudsher te danken aan de daar verzamelde handelslieden, die woonachtig waren in de
grachtengordel en dankzij hun rijkdom en aanzien langzamerhand tot de regentenklasse waren
doorgedrongen. Hun bemoeienis met de vrijmetselarij had tevens tot gevolg dat in veel van de
overzeese koloniën van de Republiek, waarmee zij handel dreven, vanaf de jaren zestig ook loges
gesticht werden. Op deze manier kon de Nederlandse vrijmetselarij een belangrijke bijdrage leveren
aan de wereldwijde verspreiding van het maçonnieke licht. Ook vertegenwoordigers van andere
commerciële beroepen, vooral zeevarenden (kapiteins, schippers en stuurmannen, al dan niet in
dienst van de Oost- of West Indische Compagnie), commissionairs, boekhouders en makelaars,
komen veelvuldig voor in de logearchieven. Dat deze lieden zich bij de loge aansloten was wellicht
eerder te danken aan de praktische voordelen van het lidmaatschap dan aan hun ideologische
gedrevenheid. Robert Beachy maakt aan de hand van het voorbeeld van de Leipziger loge ‘Minerva
Zum Zirkel’ aannemelijk dat het logelidmaatschap toegang verschafte tot professionele en zakelijke
netwerken waarvan leden van de koopliedenklasse bij uitstek profijt hadden. Het kosmopolitische
karakter van de orde zorgde er daarbij nog eens voor dat het opdoen van nieuwe zakelijke contacten
niet beperkt bleef tot het lokale vlak: maçonnieke netwerken strekten zich immers ook internationaal
uit. Beachy sluit zich met deze conclusie aan bij Margaret Jacob, die al eerder ‘het promoten van
marktprincipes’ bestempelde tot de definiërende karakteristiek van maçonnieke sociabiliteit. 151
In mindere mate voelden ook beoefenaars van de vrije beroepen – artsen en advocaten – en
ambachtslieden en kunstenaars zich aangetrokken tot de vrijmetselarij. In de notulen van ‘Concordia
Vincit Animos’ worden tussen 1760 en 1780 onder andere enkele horlogemakers, een timmerman,
een zilversmit, een confiturier en een bakker vermeld. Ook werden er in ieder geval drie
logementhouders ingewijd, wat gezien de grote verhuisfrequentie van deze loge weinig opzienbarend
is. In verhouding met de Haagse loges waren militairen en edelen schaars. In ‘Concordia’ vallen
slechts één baron en een handvol officieren te ontdekken. Wel werd er in de beginjaren een aantal
broeders gerecipieerd die al op jonge leeftijd konden rentenieren en wier professie werd aangemerkt
als ‘vivant de son bien’.
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Helaas zijn er over de leden die tijdens de hoogtijdagen van de Verlichting in de loge ‘La Paix’
bijeenkwamen minder gegevens bekend. Zonder prosopografisch onderzoek verricht te hebben, zijn
enige voorzichtige conclusies over de leden echter wel mogelijk. Een van de andere loges afwijkend
beeld leveren deze echter niet op. Van de ongeveer zeventig leden van wie de beroepen bekend zijn
voor de onderzochte periode 1760-1780 was bijna de helft koopman. Tien broeders oefenden het
beroep van makelaar uit, zes waren werkzaam in de handelsvaart en vijf dienden als officier in het
leger. Ook de medische sector was vertegenwoordigd met twee artsen en maar liefst vier apothekers,
die kort na elkaar werden ingewijd. Onder de aangetroffen ambachtslieden bevond zich een
suikerbakker, een beschuitbakker, een olieslager, een kruidenier en een juwelier. Hoewel de meeste
leden namen van Nederlandse herkomst lijken te hebben, compareerden ook Duitsers, Fransen en
Scandinaviërs. Enkele leden gaven bepaald exotische woonplaatsen op, bijvoorbeeld Curaçao,
Batavia, Suriname en de kust van Coromandel.
Voor ‘La Charité’ zijn alleen gegevens bekend over de periode na 1764. In de jaren tot 1780
was ongeveer tweederde deel van de honderdeenenzeventig broeders van wie het beroep genoteerd
werd werkzaam in de handelssector. Onder de grote groep kooplieden waren naast Nederlanders
vooral Fransen en Duitsers vertegenwoordigd, maar er werd ook melding gemaakt van een enkele
Engelse, Italiaanse en Moravische handelaar. Van de resterende broeders was ongeveer vijf procent
werkzaam in de vrije sector. De secretarissen noteerden de namen van een klein tiental academisch
gevormden, onder wie enkele advocaten, een procureur, een rechtenstudent, een student
geneeskunde en drie artsen. De financiële sector, eveneens goed voor circa vijf procent van het totale
aantal beroepen, werd in de loge vertegenwoordigd door een assuradeur, vijf aandelenhandelaren,
twee jouaillers en enkele kassiers. Opvallend is dat er in verhouding tot de andere loges in ‘La Charité’
maar weinig zeelieden werden ingewijd. Ook ambachtslieden waren ondervertegenwoordigd,
waardoor het lijkt alsof ‘La Charité’ met haar buitensporige populatie van kooplieden een iets
exclusiever karakter had dan ‘La Paix’ en ‘Concordia Vincit Animos’. Hetzelfde zal waarschijnlijk
gegolden hebben voor haar zusterloge ‘La Bien Aimée’. Aangezien de secretarissen van deze loge
echter niet meededen aan het gebruik om het beroep van nieuwe leden weer te geven, is het moeilijk
om zonder nadere studie definitieve conclusies te trekken over de ledenbestanden. Dat de loge
hoofdzakelijk bevolkt werd door aanzienlijke lieden (waarvan er zelfs een aantal tot de adelstand
behoorde) mag echter aangenomen worden: de ledenbestanden bevatten een significant aantal
bekende Amsterdamse familienamen.

Huisvesting van de loges
Hoewel salons en koffiehuizen in de Republiek niet zo goed gedijd hebben als in respectievelijk
Frankrijk en Engeland (en dus nauwelijks een toonaangevende rol speelden in de verspreiding van
verlichte denkbeelden), was er toch tenminste één genootschap dat het koffiehuis of logement tot
vergaderplek koos. De prominente plaats die in de vrijmetselarij gereserveerd was voor het
gezamenlijk gebruiken van de maaltijd (hetgeen tot uitdrukking kwam in een geheel eigen
tafelvocabulaire), maakte dergelijke etablissementen bij uitstek geschikt voor het houden van
bijeenkomsten. 152 De keuze voor het vergaderen in bovenzaaltjes van koffie- of bierhuizen, herbergen
en logementen was echter ook deels noodgedwongen. Men kon zich simpelweg geen eigen
logegebouw veroorloven. Niet alleen waren de exploitatiekosten te hoog wanneer men slechts een of
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twee keer per maand compareerde, ook zou er door zelfstandige behuizing onnodig veel aandacht op
de orde gevestigd worden.153 Niettemin had het letterlijk middenin de profane wereld bijeenkomen
soms onaangename gevolgen voor de broeders. Om de kans op pottenkijkers zo veel mogelijk te
verkleinen, ging men er meestal toe over om de waard van de herberg (als ‘servant’) in de
broederschap in te lijven, maar dit kon niet voorkomen dat men vaak als reden voor verhuizing opgaf
dat men zich niet langer beschermd voelde in een bepaald logement. Niet alle logementhouders
vertoonden evenveel maçonnieke gedrevenheid. ‘Concordia Vincit Animos’ wisselde jarenlang met de
regelmaat van de klok van vergaderplaats: het logement ‘De Graaf van Holland’ verruilde zij al snel
voor achtereenvolgens het ‘Huis Messina’ en het logement van kastelein Maillol, waarna men enige
maanden later al weer compareerde in de ‘Keijserskroon’ in de Kalverstraat. In dit laatste
etablissement hield men het maar liefst tien jaar vol. In 1771 was het echter gedaan met de rust:
verschillende broeders beklaagden zich er in de loge over
‘dat men hier niet alleen niet behoorlijk gedekt was, vermits den Castelijn (Jan Weijers)
had kunne goedvinden, profane te logeeren op een vertrek naast de Loge Kamer, op den
tijd dat er Loge was. En dat daar en boven de slegte conduites van voornoemde Castelijn,
oorsaak waren dat door diverse Lieden, nadeelige gedagten van onse koninglijke ordre
werd gemaakt, en dat het aan ’t gedrag van meergemelde Castelijn bleek, zeer indifferent
over de Loge te zijn.’ 154
Men besloot te verhuizen naar de ‘Laatste Liesveldtse Bijbel’ in de Warmoesstraat, waar kastelein
Hermanus van Dijk, een voormalig lid van ‘La Persévérance’ de scepter zwaaide. Zodra ‘de
Keijserskroon’ echter in 1772 een nieuwe uitbater had gekregen, keerde men er meteen terug. De
nieuwe kastelein Jan Voogt beloofde de broeders de drie bovenste kamers voor de loges te zullen
reserveren en de andere kamers tijdens logebijeenkomsten niet aan profanen te verhuren.155 Ook ‘La
Paix’ was weinig honkvast, achtereenvolgens vergaderde deze loge tussen 1755 en 1800 in de
logementen de ‘Zon’, de ‘Keyzerskroon’, de ‘Fransche Tuin’, de ‘Drie Moriaane’, het ‘Oude Wapen van
Embden’, het ‘Rondeel’ en de ‘Zwaan’. ‘La Bien Aimée’ kwam vanaf 1760 bijeen in de ‘Colveniers- of
Oude Doelen’, een voormalig vestingbastion dat beter berekend was op het stijgende aantal broeders
dan ‘Het Schilt van Vrankryk’, waar men in eerste instantie vergaderd had. ‘La Charité’ volgde in 1772
haar voorbeeld.

Maçonnieke vernieuwing
In de bestuurlijke praktijk van de loges lijken er tussen 1755 en 1780 weinig werkelijk opzienbarende
veranderingen te hebben plaatsgevonden. Noemenswaardig is wel dat de tafelloge een steeds
belangrijker plaats ging innemen in de bijeenkomsten en dat het aantal officiersfuncties werd
vermeerderd. De toevoeging van een ‘keldermeester’, een ‘ceremoniemeester’, ‘een maître d’hotel’ en
‘fiscaal’ werd in de eerste plaats mogelijk gemaakt door het toenemen van het aantal leden. In de
meeste loges verliep het benoemen van nieuwe besturen nog steeds niet op strikt democratische
wijze, alhoewel de invulling van de St. Jansceremonie per loge sterk kon verschillen. De uitslagen van
de verkiezingen lijken meestal al bij voorbaat te hebben vastgelegen. Roemmich van ‘Concordia Vincit
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Animos’ verbond aan zijn aanvaarding van het voorzitterschap in 1758 de voorwaarde dat hij zijn
eigen officieren zou mogen aanwijzen.156 De praktijk dat de Voorzittend Meester zelf het bestuur
samenstelde bleef ook in latere jaren gangbaar in ‘Concordia Vincit Animos’, zij het met de toevoeging
dat de aangewezen officieren wel goedgekeurd moesten worden door de gewone leden. De gewone
leden van de loges hadden doorgaans wel een stem in de overige aspecten van de besluitvorming.
Naar aanleiding van de door de officieren ingediende voorstellen, besloot men in ‘ordinaire’
bijeenkomsten over de belangrijkste kwesties die de hele loge aangingen, bijvoorbeeld het al dan niet
aannemen van nieuwe wetsvoorstellen, het afvaardigen van deputaties naar de andere loges of naar
de Grootloge (vanwege de hieraan verbonden kosten nam men alleen deel wanneer het belang van
de loge ertdoor gediend werd) of de manier waarop omgegaan moest worden met wanbetalers of
andere probleemveroorzakers.
Opvallend is dat alle loges gaandeweg de bijeenkomsten in het zomerseizoen afschaften.
Doorgaans kwam men alleen in de ‘acht wintermaanden’ een of twee keer per maand bijeen. De
Grootloge kwam echter op verzoek van de deelnemende loges uitsluitend nog op Zomer St. Jan
bijeen. Het winterseizoen maakte reizen tot een tijdrovende en onaangename bezigheid, zodat
deelname aan de viering van Winter St. Jan nooit veel populariteit genoten had onder de niet-Haagse
loges en al snel afgeschaft werd. Net als in de jaren vijftig ontstond ook in latere decennia nog vaak
onenigheid over de kwestie van het visiteren. In ‘La Bien Aimée’ besloot men in 1778 dat visiteuren
die meer dan eens aan de tafelloge aanschoven daar drie gulden voor moesten betalen. De eigen
broeders betaalden veertig stuivers voor de maaltijd. In ‘La Charité’ werden in navolging van ‘La Bien
Aimée’ eens in de zoveel tijd wetten aangenomen om het visiteren aan banden te leggen. ‘Concordia
Vincit Animos’ reageerde in 1764 op een kennisgeving van ‘La Charité’ dat men voortaan maar twee
broeders van elke loge zou toelaten met de mededeling dat zij dezelfde regels niet alleen op ‘La
Charité’ zelf zou toepassen, maar ook op alle andere loges die ‘diergelyke Resolutien mogte
nemen’. 157
Tegenover maçonnieke vernieuwing van buitenaf stelden zowel de Amsterdamse loges als de
Grootloge zich doorgaans argwanend op. In 1768 deed de Orateur van ‘La Bien Aimée’ een ‘korte
egter zinnereyke aanspraak over de orthodoxie, en hoe sterk dese vooral in onse order diende
gehandhaaft te worden’. De Voorzittend Meester gaf in zijn antwoord echter blijk van een meer
genuanceerde visie op ‘nieuwighedens’. Hij herinnerde zijn medebroeders eraan
‘hoe noodzakelyk het zij nauwkeurig gade te slaan, omme ter verbeetering mede te
werken, tendien zijnde vooral eerst t’onderzoeken ende te beproeven of in de
voorgestelde nieuwighedens ook iets ten beste van den order in’t algemeen verborgen
was, en men niet te ligtvaardig in het beoordeelen van anderen moest voortgaan, maar
zijn oordeel opschorten ter tydt en wijlen men van alles een nauwkeurig berigt
ontfangen hadde’.158
De discussie over de wenselijkheid van maçonnieke vernieuwing in ‘La Bien Aimée’ lijkt vooral
ingegeven te zijn door nieuwe bewegingen zoals de ‘Gold und Rozencreuzer des Alten Systems’, een
achttiende-eeuws aftreksel van de zeventiende-eeuwse Rozenkruisers, en de ‘Stricte Observantie’
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van Karl van Hund (1722-1776). Oorspronkelijk bedoeld om wildgroei in de vrijmetselarij tegen te
gaan, koppelde de uit Duitsland afkomstige ‘Stricte Observantie’ maçonnieke ridderidealen aan een
sterk christelijke inslag. De Nederlandse vrijmetselarij stond nogal huiverig tegenover dit soort tegen
de orthodoxie indruisende initiatieven. In ‘La Charité’ besloot men in 1767 een groepje broeders uit
Neurenberg de toegang te weigeren omdat ze tot de ‘Stricte Observantie’ behoorden.159 Een jaar
eerder had men Isaac van Teylingen, die tijdens het Grootmeesterschap van Baron van Boetzelaer
diens Gedeputeerde was, al bericht gestuurd dat enige broederen van ‘La Charité’ en andere loges
die in Berlijn, Kopenhagen en Hamburg wensten te visiteren, in de loges daar waren geweigerd,
omdat ze nog niet waren ingewijd in de ‘nieuwe geheimen’. Men vroeg Van Teylingen vervolgens om
advies over de manier waarop men zich in deze kwestie diende op te stellen. De Gedeputeerde
Grootmeester antwoordde dat ook de Grootloge benaderd was door de nieuwlichters, die aangeboden
hadden een afgevaardigde te zenden om de Nederlandse broeders te onderrichten. Van Teylingen
voegde hieraan toe dat men ‘dezen vriend’ nog niet had zien opdagen en dat men ook niet zeer naar
zijn komst verlangde, omdat inmiddels uit contacten met de Engelse Grootloge gebleken was dat de
nieuwelingen daar afgewezen waren ‘om zodanige reedenen als wy liever gissen als op Papier zetten
willen’.160 In 1767 schortte de Grootloge in navolging van Engeland de betrekkingen met loges
behorend tot de ‘Stricte Observantie’ op.
Romantische invloeden, die teruggrepen op middeleeuwse ridderidealen en esoterische
tradities uit de Renaissance, kwamen vooral ook tot uitdrukking in de Schotse Graden, die bedoeld
waren als vervolg op de symbolische ‘blauwe’ graden. Het gebrek aan eenvormigheid in de Schotse
loges baarde de Grootloge echter zorgen. Op de relatief jonge Franse uitvinding was inderdaad het
nodige aan te merken. Broodschrijvers bedachten steeds buitensporiger graden, waar gretige
aristocraten tegen de juiste prijs in konden worden ingewijd, zonder dat er enige regulatie van bovenaf
bestond. In de Republiek betoonde men zich overigens minder ontvankelijk voor de nieuwlichterij dan
elders: de populariteit die de Schotse Loge in Frankrijk en Duitsland beleefde, kon zij hier nauwelijks
evenaren. Hoewel de Schotse kapittels eigenlijk niet onder haar gezag vielen, besloot de Grootloge in
1773 tot de oprichting van een ‘Grote Schotse Loge’ om de verdere vermenging van de ‘blauwe’ en de
‘rode’ vrijmetselarij tegen te gaan. Ook in de jaren na 1773 ontving de Grootloge echter herhaaldelijk
klachten dat bezitters van de Schotse Graden blijkgaven van een misplaatst superioriteitsgevoel en
gedecoreerd met hun Schotse onderscheidingstekenen in de gewone logebijeenkomsten verschenen.
De beoogde uniformering in de hoge graden werd pas in 1803 met de oprichting van het
‘Hoofdkapittel der Hooge Graden’ bereikt. 161

De naleving van verlichte deugden in de loges
Naarmate in de achttiende-eeuwse samenleving steeds vaker een verlicht moraalbesef gepredikt
werd, doken ook in de vrijmetselarij steeds frequenter beschouwingen over de heilzame werking van
de deugdbetrachting op. Geen bijeenkomst leek voorbij te gaan zonder dat de Orateur een ‘gepaste
en teedere’ redevoering over de ‘standvastigheid’, ‘getrouwheid’, ‘kloekheid’, ‘maatigheid’,
‘minsaamheid’, ‘liefdaadigheid’, ‘voorsigtigheid’ of andere deugd uitgesproken had. Men behoeft
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slechts een vluchtige blik te werpen op de namen van de loges die in de tweede helft van de
achttiende eeuw gesticht werden om te beseffen dat de vrijmetselarij graag met deugdzaamheid
geassocieerd wenste te worden. Nieuwe loges waren onder andere ‘La Vertu’ (Leiden 1757), ‘De
Goede Trouw’ (Utrecht 1762), ‘De Eendragt’ (Lillo 1764) en ‘De Edelmoedigheid’ (Den Bosch 1776).
Inderdaad leek de vrijmetselarij door haar onderliggende boodschap van ‘geestelijke verheffing’ bij
uitstek geschikt voor het uitdragen van diepere morele waarden. Vooral in de Schotse Graden, die een
‘geestelijke verdieping’ ten opzichte van de blauwe vrijmetselarij beoogden, nam de deugd een
vooraanstaande plaats in. Na inwijding in een hogere graad werd men geacht een deugd te kiezen,
die dan vervolgens als devies van de persoon in kwestie diende. 162
Ondanks de intieme maçonnieke relatie met normen en waarden lijkt het niet erg
waarschijnlijk dat vrijmetselaren meer dan andere mensen vrij van zonden waren. Uit de archieven
blijkt vaak duidelijk dat ook broeders niet altijd bestand waren tegen aardse verleidingen. Een ‘Lijst der
Gebannen en Geexcludeerde Broederen’ biedt een inkijkje in de vergrijpen op grond waarvan iemand
uit de orde verbannen werd of in de eerste plaats ongeschikt voor opname werd bevonden. De
gepleegde delicten varieerden van relatief onschuldige wandaden – wangedrag, wanbetaling,
eerloosheid, weerspannigheid en onwaardigheid – tot wettelijk strafbare vergrijpen – ‘veroordeeld tot
20 jaren dwang arbeid wegens valsche handteekening’ en ‘veroordeeld tot schavot straf’.163 Ook de
meer rechtschapen broeders moesten vaak door de Voorzittend Meester, die een verlicht voorbeeld
behoorde te zijn, aangemaand worden tot plichtsbetrachting. Vooral in moeilijke tijden lijken de
broeders hun eigen belang nogal eens boven het logebelang gesteld te hebben, zo blijkt uit de notulen
van ‘Concordia Vincit Animos’.
De maçonnieke bloei van de jaren zestig en zeventig had in ieder geval in deze loge, waarvan
de secretarissen bijzonder mededeelzaam blijken over de interne strubbelingen, ook een keerzijde. In
het begin van de jaren zestig ontvouwde zich hier een ware maçonnieke klucht die draaide om het
ontvreemden van de constitutie en de ratificatie daarvan uit de afgesloten schatkist waarin deze
bewaard werd. De broeders die betrokken waren bij deze uiterst merkwaardige affaire, bleken
opvallend genoeg te behoren tot de laatste vertegenwoordigers van de oude Franse garde. Passé
Maître Seonnet beweerde tijdens een bijeenkomst op de constitutie, die op de grond lag, te hebben
getrapt en hem vervolgens in zijn zak gestoken te hebben en ermee te zijn vertrokken. Hoewel hij de
constitutie uiteindelijk teruggaf, ging hieraan het nodige crisisberaad over deze tere kwestie vooraf.
Uiteindelijk besloot men Seonnet als ‘schender van het gastvrijrecht en ontaarder van alle eer en
plicht’ voortaan de toegang tot de loge te ontzeggen.164 Zijn medeplichtige, de thesaurier Grospoil
werd vanwege zijn verdiensten voor de loge aanvankelijk minder zwaar gestraft. Het duurde echter
niet lang voordat Grospoil’s positie binnen de loge eveneens onhoudbaar werd. Nadat vermoedens
gerezen waren dat de thesaurier op een onheuse wijze met de logegelden omgesprongen was,
vertoonde Grospoil zich niet langer in de loge en pretendeerde zelfs buiten de stad te verblijven, terwijl
een servant van de loge hem diezelfde dag nog in een herberg aantrof. De latere dreiging dat Grospoil
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wellicht uit de school zou kunnen klappen over de ruzie maakte weinig indruk op zijn medebroeders,
‘die zich door geen dreigementen van insinuatien (zouden) laaten afschrikken (…)’.165 Als vervanger
voor Grospoil werd een thesaurier ad interim aangesteld. Al eerder had men de huishoudelijke regels
over de plichten van de thesaurier aangepast, om in het vervolg meer controle te hebben over de
financiële situatie.
Vanzelfsprekend was de orde en eendracht binnen de loge niet gebaat bij dit soort uitwassen,
waarbij de vroegste officieren van de loge betrokken waren. De aanvankelijke stijging van de
ledenaantallen, werd al snel weer ongedaan gemaakt doordat de broeders in groten getale de loge de
rug toekeerden. Ook de absenties en achterstallige lidmaatschapsgelden liepen de spuigaten uit,
waardoor men het in 1768 nodig achtte om een deputatie af te vaardigen ‘om zig aan de huyzen der
leeden te vervoegen, en dezelve, tot nieuwe lust en ijver aan te maanen’.166 Tijdens de volgende
bijeenkomst werd stuk voor stuk aan alle aanwezige leden gevraagd of zij van plan waren om de
logebijeenkomsten ook in de toekomst bij te wonen. Het bestuurlijk enthousiasme van de officieren
leek eveneens tegen te vallen. De Voorzittend Meesters volgden elkaar in hoog tempo op en in 1765
had men zelfs moeite om het hoogste ambt vervuld te krijgen. Men bleek genoodzaakt om een
voorzitter van buitenaf aan te trekken, die de loge enige tijd later zonder berichtgeving in de steek liet,
waardoor het ambt wederom vacant bleef. In 1771 deed de nieuwe Voorzittend Meester Hendrik van
Leendt, voorheen voorzitter van ‘L’Espérance’, een voorstel dat het ledenaantal – en daarmee het
voortbestaan van de loge – veilig moest stellen. Van Leendt had een groep broederen, die in ‘La
Persévérance’ onder een Engelse constitutie waren gerecipieerd, bereid gevonden om zich bij de loge
aan te sluiten, mits hun inwijding kosteloos zou geschieden. De resterende leden stemden, vanwege
de ‘swacke staat’ waarin de loge verkeerde, toe in de inlijving en op 27 maart werden de nieuwe
broeders ingewijd. Het aantal leden werd daarmee verhoogd naar twintig.167 Ook gedurende de rest
van de jaren zeventig bleef het ledenaantal op een redelijk peil. Het negen jaar durende
voorzitterschap van van Leendt had duidelijk een heilzaam effect op de loge.
Enkele jaren eerder was een incorporatie van broeders minder succesvol gebleken. De loge
‘Virtutes et Artis Amici’, die volgens de andere Amsterdamse loges geen zelfstandig bestaan waardig
was, gaf in 1763 te kennen dat zij akkoord ging met een inlijving in ‘Concordia Vincit Animos’. Op het
laatste moment besloten Voorzittend Meester Johan van der Heij en zijn veertien medebroeders
echter af te zien van het overeengekomen plan. De wijze waarop in ‘Concordia Vincit Animos’ nieuwe
officieren werden gekozen, ontlokte hem de uitspraak dat de loge irregulier werkte en dat er ‘niets
maconnique tracteerd wierd, maar dat men als kinderen met quaade raadpleegers tewerk ging’.168
Nadat enige beledigingen over en weer uitgewisseld waren, besloot de Grootmeester een einde te
maken aan het conflict door ‘Virtutes et Artis Amici’ alsnog een eigen constitutie te gunnen. 169 De loge
hield in 1777 op te bestaan. Het conflict tussen ‘Concordia’ en ‘Virtutes et Artis Amici’ was niet de
enige in zijn soort. Ook in vele andere gevallen moest de Grootmeester zijn autoriteit aanwenden om
ruzies tussen loges te beslechten.
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HOOFDSTUK 4. Vrijheid en gelijkheid in de maçonnieke broederschap: patriottentijd
en restauratie
‘Un aveugle préjugé
S’arme en vain pour te détruire
Un aveugle préjugé
Ne peut nuire
A ta beauté.’
- Henri Roullaud, 1786 170

De Amsterdamse vrijmetselarij in het licht van het patriottisme
Op 7 april 1781 vierde Henri Roullaud zijn vijfentwintigjarig voorzitterschap van de loge ‘La Charité’. In
een in druk verschenen redevoering beschreef Roullaud zijn eigen maçonnieke geschiedenis,
beginnend met zijn inwijding in 1754. Het gebrek aan meesters, die de officiersambten konden
vervullen, leidde al snel tot zijn verheffing in de meestersgraad, waarna hij kortstondig het ambt van
Eerste Opziener vervulde alvorens hij werd gekozen tot Voorzittend Meester. Zijn voorganger, La
Paige, had Amsterdam moeten ontvluchten vanwege begane ‘schelmenstreken’.171 Niet zonder
weemoed merkte Roullaud vervolgens op dat hijzelf en zijn broer René als enigen overgebleven
waren van de eerste leden van ‘La Charité’. Ook van de grote lichting broeders die in de jaren zestig
werd ingewijd, resteerden er in 1781 nog slechts twee.172
In de periode waarin de eerste maçonnieke jubilea173 gevierd werden, had een nieuwe
generatie maçons bezit genomen van de loges. De tijden bleken in hoog tempo te zijn veranderd. De
verlichte vaderlandscultus van de jaren zestig en zeventig, die het besef van verval koppelde aan een
streven naar deugd, kennis en geluk, was omgeslagen in een agressief nationalisme, dat dankbaar
gebruik maakte van de media die de Verlichting had geschapen. Onder invloed van de economische
achteruitgang en de dreigende bestuurscrisis in de Republiek, was een politiseringsproces op gang
gekomen dat kan gelden als de Nederlandse variant van een reeks laat achttiende-eeuwse revoluties.
De ‘patriottentijd’ (1780-1787) greep niet alleen terug op het roemruchte verleden, maar leverde
tevens waardevolle nieuwe politieke inzichten op, die echter pas in Thorbecke’s grondwet van 1848
definitief hun beslag zouden krijgen. Tegenover het progressieve patriotse program stelden
prinsgezinden een rivaliserende Oranje-ideologie. De verlichte burgerij had voortaan de keuze tussen
twee verschillende ideologische stelsels.
Gezien hun sociale positie en bovengemiddelde intellectuele ontwikkeling lijkt het
waarschijnlijk dat vrijmetselaren een belangrijk segment van de doelgroep van de opkomende
burgerbeweging vormden. Vaderlandsliefde kon, getuige de vele redevoeringen die er in de loop der
jaren aan gewijd werden, ook in de (in beginsel zo kosmopolitisch georiënteerde) vrijmetselarij gelden
als een groot goed. Van een eensgezinde politieke keuze was echter geen sprake. De verdeeldheid
die in de Republiek heerste, had logischerwijs ook zijn weerslag op de vrijmetselarij, die van oudsher
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bevolkt werd door vertegenwoordigers van alle gezindten. Hoewel patriotten en orangisten zich
theoretisch in een loge konden verenigen, lijken patriotten zich in de praktijk vaker thuis gevoeld te
hebben in specifiek patriotse loges en zochten prinsgezinden hun heil in orangistische loges. De
verhoudingen waarin ‘patriotse’ dan wel ‘orangistische’ loges voorkwamen waren sterk lokaal bepaald.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de loges in Holland (Den Haag uitgezonderd), Overijssel
en Groningen vaker hervormingsgezind en dus patriots waren dan die in Zeeland, Gelderland en
Friesland, terwijl Utrecht verdeeld was. De taak van de Grootmeester om de maçonnieke eenheid te
bewaren was in deze jaren begrijpelijkerwijs verre van gemakkelijk. De overtuigde orangist Van
Boetzelaer zag zich genoodzaakt behoedzaam te manoeuvreren, om geen van beiden kanten van
zich te vervreemden.
De Amsterdamse loges stonden traditiegetrouw aan de meest progressieve kant van het
politieke spectrum. Al in de jaren zeventig gaven de broeders openlijk blijk van bewondering voor de
(deels maçonnieke) Amerikaanse ‘vrijheidstrijders’, die in 1776 de onafhankelijkheid van een aantal
Britse kolonies in Noord-Amerika uitriepen en daarmee voor het eerst de maçonnieke idealen in de
politieke praktijk beproefden. In 1782 haalde ‘La Bien Aimée’ de Grootloge zelfs over om – tot groot
ongenoegen van de Engelse Grootloge – betrekkingen aan te knopen met de Amerikaanse
maçonnerie.174 Amerikaanse visiteurs werden in deze loge ‘op het cierlykste verwelkomt’. 175 Ook uit
de toespraak die in ‘La Bien Aimée’ gehouden werd ter ere van het vijfentwintigjarig voorzitterschap
van Roullaud blijkt dat de Amsterdamse maçons de grondslagen van de vrijmetselarij graag zagen
dienen als verlicht voorbeeld voor de profane wereld. Hierin werd benadrukt dat de ‘République
Maçonne’ door ‘haar soliditeit, haar uitgestrektheid, de schoonheid van haar wetten en haar
bestuursprincipes’ in geen enkel opzicht onderdeed voor de als ideaal geldende republieken uit de
klassieke mythologie.176
Dat de maçonnieke idealen veel overeenkomsten vertoonden met die van de patriotten (vaak
samengevat als macht, medezeggenschap en morele herbewapening) is gezien de gedeelde verlichte
achtergrond wellicht niet bijzonder opmerkelijk, maar toch wel enige nadere beschouwing waard. Het
patriotse program, zoals dat in enkele sleutelteksten, met name in de Grondwettige Herstelling van het
Nederlands Staatswezen (Amsterdam, 1784-1786) tot uitdrukking kwam, concentreerde zich vooral op
constitutionele hervormingen. Grondwettig ‘herstel’ van de oude rechten van de burgerij was nodig om
de Nederlandse wetten te zuiveren van allerlei insluipsels. Hieronder vielen niet alleen de
benoemingsrechten die de prins in vele steden verworven had, maar ook de onderlinge afspraken van
de regenten die het instromen van nieuw bloed in de vroedschap effectief tegengingen. Er was de
patriotten veel aan gelegen om de medezeggenschap van de burgers in het bestuur wettelijk vast te
leggen. Dit wilde overigens niet zeggen dat de patriotten een volksregering voorstonden, veeleer
opteerden zij voor een ‘representatieve democratie’, waarin gewone burgers door het ‘recht op petitie’
inspraak hadden in het beleid.177 Hoewel de patriotten voor de legitimatie van hun beweging een
beroep deden op de aloude vaderlandse geschiedenis, bevatte hun programma ook ongekend
moderne inzichten die ingegeven werden door het specifieke kader van de Republiek. Met de
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vrijmetselarij deelden ze niet alleen de constitutionele inslag, maar ook de verwerping van
discriminatie tegen religieuze minderheden en een breed tolerantiebegrip. 178
Hoewel de individuele Amsterdamse maçons wel degelijk ontvankelijk bleken voor het
politieke activisme van de jaren tachtig, weerklinkt dit nauwelijks in de notulen van de loges. De jaren
tachtig glijden in de notulenboeken haast onopgemerkt voorbij. Alleen uit een vluchtige opmerking hier
en daar blijkt dat zich tezelfdertijd een verregaande politieke omwenteling voltrok. Anderon’s gebod
dat binnen de loge geen plaats was voor discussies over politiek werd dus in ieder geval door de
secretarissen nageleefd. Of men zich ‘binnenskamers’ in het geheel niet bezondigde aan politieke
stellingname is onzeker. In ieder geval droeg de Amsterdamse vrijmetselarij geen openlijk politiek
standpunt uit naar de profane wereld. De loges ontpopten zich in Amsterdam dus niet tot
hervormingsgezinde of politieke genootschappen: zij ontwikkelden geen oplossingen voor de crisis
waarin de Republiek verzeild was geraakt, maar ondernamen hooguit bescheiden initiatieven van
charitatieve aard. Ook vond er geen grootschalige scheiding der geesten in ‘orangistische’ en
‘patriotse’ loges plaats, de scheuring van de loge die in 1747 plaatsvond naar aanleiding van de
Doelistenbeweging werd in de jaren tachtig dus nauwelijks herhaald. Politieke bemoeienis kan
uitsluitend op het niveau van de individuele maçon worden aangetoond, door ledenbestanden van
politieke organisaties zoals de Amsterdamse ‘Burgersociëteit’ en ‘Vaderlandsche Sociëteit’ en
exercitiegenootschappen te vergelijken met de ledenlijsten van de loges. Dergelijk onderzoek naar
‘personele unies’ is met betrekking tot de Amsterdamse vrijmetselarij helaas nog niet op grote schaal
verricht, waardoor conclusies over de politieke geaardheid en het engagement van maçons niet
anders dan een voorlopig karakter kunnen hebben.

De slag om de publieke opinie
Tegen het einde van de jaren zeventig voltrok zich in de Republiek de derde en laatste stap in de
ontwikkeling van moderne sociabiliteit. Het hervormingsgezinde genootschap, dat zijn bestaansrecht
ontleende aan het ‘ontwerpen en ten uitvoer brengen van maatschappijverbeterende plannen’, deed
zijn intrede in de maatschappij, te beginnen met de ‘Oeconomische Tak’ (1777) en de ‘Maatschappij
tot Nut van ’T Algemeen’ (1784).179 Het verlichte ideaal van de maakbare samenleving lijkt aan de
basis te hebben gestaan van de opkomst van dit genootschapstype, dat verlichte kennis onder brede
lagen van de bevolking wilde verspreiden door middel van de hervorming van economie, wetenschap
en onderwijs. Al snel namen hervormingsgezinde genootschappen echter een bepaald revolutionaire
wending, toen zij hun werkterrein verlegden van het maatschappelijke vlak naar het bestuurlijke. Het
politieke genootschap, waarin burgers uiting gaven aan de wens om zelf politiek te bedrijven, was
hiermee geboren.
De politieke belangstelling van de burgerij, die in de jaren tachtig een vlucht zou nemen onder
invloed van het uitbreken van de Vierde Engelse Oorlog, was in de jaren zeventig al aangewakkerd
door de Amerikaanse Vrijheidsoorlog. Vanaf 1778 steeg het aantal pamfletten dat verscheen en
ontstond er zelfs ruimte voor nieuwe politieke tijdschriften, die uiteindelijk het pamflet als hèt medium
bij uitstek in oorlogstijd zouden vervangen. Deze nieuwe periodieken namen weliswaar de succesvol
gebleken spectatoriale vorm over, maar hadden een totaal andere inhoud dan men gewend was. Voor
het eerst werd het verval van het vaderland niet meer in morele of economische termen beschreven,
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maar in onvervalst politiek jargon aangepakt. Al snel bleken de politieke opiniebladen uitermate
geschikt om de publieke opinie te bespelen en als zodanig waren ze van ongekend belang voor de
verspreiding van zowel de patriotse als de orangistische ideologie van de jaren tachtig.180 De
‘burgeroorlog’ die de Republiek tussen 1780 en 1787 trof, speelde zich dan ook eerder in de
geschreven pers af dan op het slagveld. Voor het eerst werd duidelijk dat het vergaren van de steun
van het leespubliek doorslaggevend was voor het al dan niet slagen van een beweging. Zo werd de
strijd om de macht vooral een slag om de ‘publieke opinie’.
De patriotse periodieken hadden niet alleen de primeur van het uitdragen van een politiek
program, maar bleven ook steeds toonaangevend. Patriotse media als De Post van den Neder-Rhijn
(Utrecht) en de Politieke Kruyer (Amsterdam) kregen al spoedig navolging van Oranjegezinde bladen
als De Post naar den Neder-Rhijn en de Politieke Kruijers-Knegt. Vaak boden deze niet meer dan een
weerwoord. Dat betekende echter niet dat het de orangisten aan ideologie ontbrak. Na verloop van tijd
kwamen orangistische intellectuelen als Rijklof Michael van Goens en Elie Luzac wel degelijk tot een
zorgvuldig geformuleerd conservatief program. Het succes van de opiniepers was overigens niet
alleen gebaseerd op het laten horen van een nieuw politiek geluid. In de sterk federalistisch ingerichte
Republiek vervulde zij tevens een unificerende functie, waardoor lokale initiatieven samengingen tot
een min of meer nationale beweging. Op dit punt viel er echter nog steeds het nodige aan te merken
op de patriotten, die zich er onvoldoende rekenschap van gaven dat het slagen van een revolutie in
een staat met een zo gefragmenteerde bestuursstructuur als de Republiek in grote mate afhing van de
eigen bereidheid tot het centraliseren van de macht. Pas na 1795 lijkt dit besef onder een nieuwe
generatie revolutionairen aan populariteit te hebben gewonnen.
Vanwege de prominente rol die de pers in de patriottentijd speelde, kan de vraag gesteld
worden in hoeverre individuele maçons die werkzaam waren in de uitgeversbranche hun stempel op
de beweging konden drukken. Onder degenen die in Amsterdam verantwoordelijk waren voor de
vormgeving van de Patriotse ideologie waren inderdaad nogal wat vrijmetselaren. Zo verscheen bij
J.A. Crayenschot, vanaf 1778 tot zijn dood lid van ‘La Bien Aimée’, de Franstalige patriotse periodiek
Le Politique Hollandais. Crayenschot stond vanaf 1773 als boekverkoper ingeschreven in het
Amsterdamse poortersgilde en gaf naast de genoemde periodiek ook vele andere patriotse pamfletten
en brochures uit. De uitgever was niet alleen een fel patriot, maar tevens een van de weinige
katholieken die openlijk voor zijn lidmaatschap van de orde uitkwam. In 1787 moest hij tijdelijk naar
het buitenland uitwijken, maar direct na zijn terugkeer was hij opnieuw politiek actief, deze keer in het
revolutionaire comité dat de Bataafse omwenteling voorbereidde.181 Le Politique Hollandais werd
geredigeerd door Antoine Marie Cérisier, die (ondanks twee zwarte bonen) in 1782 op
tweeëndertigjarige leeftijd in ‘La Charité’ werd ingewijd. Zijn beroep werd aangemerkt als ‘auteur’.
Cérisier gaf in zijn vele publicaties blijk van zijn bewondering voor de Amerikaanse Revolutie en zijn
democratische sympathieën. De Fransman pleitte onder andere veelvuldig voor religieuze
gelijkheid. 182
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In 1785 werd Irhoven van Dam op voorstel van toekomstig Voorzittend Meester Willem
Holtrop, die zelf ook uitgever was van vele patriotse publicaties, ingewijd in de loge ‘La Charité’. Van
Dam was vanaf 1783 redacteur van de Courier, die verscheen bij de Amsterdamse uitgever Allart. In
tegenstelling tot andere patriotse tijdschriften was er in de Courier geen sprake van interactie tussen
redacteur en lezers, die via ingezonden brieven aandacht konden vragen voor bepaalde kwesties.
Irhoven van Dam hield alle touwtjes in zijn krant stevig in handen. J.C. Hespe, redacteur en schrijver
van De Politieke Kruyer, komt niet in de ledenbestanden van de Amsterdamse loges voor. Wel duikt
hij in 1792 als lid op in de ledenbestanden van de door uitgeweken patriotten opgerichte loge ‘L’Amitié
et Fraternité’ te Duinkerken. De patriotse journalist Jan Nomsz, bestuurslid van de Burgersociëteit,
werd reeds in 1770 in ‘La Paix’ ingewijd en was daar jarenlang Orateur.
Het relatief grote aandeel van Amsterdamse maçons in de politieke pers kan nog
betekenisvoller geacht worden wanneer men in ogenschouw neemt dat het grootste gedeelte van de
politieke publicaties in het noordelijk deel van Holland en vooral in Amsterdam verscheen.
Amsterdamse periodieken kenden een nationale distributie en waren tot in de uithoeken van de
Republiek verkrijgbaar. Aangezien het leespubliek van de patriotse periodieken grotendeels samenviel
met de ledenbestanden van politieke sociëteiten, wekt het weinig verbazing dat journalisten en
uitgevers nauw betrokken waren bij de oprichting van dergelijke politieke genootschappen. In
Amsterdam waren onder deze initiatiefnemers verschillende maçons. Of het logelidmaatschap een rol
speelde bij hun patriotse bezigheden is echter maar de vraag.

De patriottentijd, 1780-1787
Eind 1780 brak de Vierde Engelse Oorlog uit doordat de Republiek overwoog toe te treden tot het
Verbond van de Gewapende Neutraliteit, een verbond van de zeevarende mogendheden dat in feite
gericht was tegen Engeland. Het dramatische verloop van de oorlog maakte pijnlijk duidelijk in wat
voor staat de Nederlandse oorlogsvloot zich bevond na een eindeloze reeks vruchteloze debatten
over de prioriteit van vloot- dan wel legeraugmentatie. Willem V, die sinds 1766 stadhouder was van
de Republiek, kreeg als opperbevelhebber van vloot en leger de schuld van het als gevolg van de
oorlog verloren gaan van handel en koloniën.
De onrust die daags na het uitbreken van de oorlog ontstond onder de bevolking werd treffend
verwoord door het in 1781 verschenen pamflet Aan het volk van Nederland, van de hand van de
Overijsselse edelman Joan Derk van der Capellen. Deze felle aanklacht tegen de machtsusurpatie
door regenten en stadhouder droeg in belangrijke mate bij aan het totstandkomen van een nieuwe
manier van redeneren, waarin de oude Republikeinse traditie gecombineerd werd met nieuwe
verlichte inzichten. 183 Aan het volk van Nederland was het eerste pamflet uit een lange rij patriotse
geschriften die min of meer opriepen tot volksrebellie. Vrijheid van drukpers en bewapening van de
burgerij in volksmilities werden veel gehoorde eisen van diegenen die zich schaarden onder de
politieke verzamelnaam ‘patriotten’. De patriotten vormden allerminst een homogene groep, maar
kwamen voor in alle lagen van de bevolking; van de landelijke adel tot de stedelijke regenten, de
burgerij en zelfs de massa van het volk. De ideologie die deze patriotten bundelde tot een politieke
factor omvatte onder andere een gemeenschappelijk streven naar regeneratie van de Republiek en
een afkeer van Engeland en de Oranje-partij van de stadhouder en diens aanhangers.
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Vanaf 1785 werd de binnenlandse situatie steeds grimmiger. Patriotten en prinsgezinden
stonden lijnrecht tegenover elkaar zodat de Republiek zich in feite geconfronteerd zag met een
burgeroorlog. De tegenstellingen weerklonken tevens in de Staten-Generaal, waar Oranjegezinde- en
Patriotse gewesten met geen mogelijkheid overeenstemming konden bereiken. Willem V zag zich
gedwongen om Den Haag te ontvluchten en zich in Gelderland te vestigen. Ook binnen de
patriottenpartij zelf begon het te rommelen. Regenten die aanvankelijk met de patriotten
gesympathiseerd hadden, vonden een oranjeheerschappij bij nader inzien toch een aantrekkelijker
alternatief dan een machtsovername door de burgerij. In Amsterdam leidde dit ‘verraad’ eind april
1787 tot een grootscheepse zuivering van de vroedschap. De patriottentijd was haar revolutionaire
fase ingegaan. Erg lang zou de in de praktijk gebrachte burgerinspraak echter niet duren. Eind
september werd door het te hulp geroepen Pruisische leger een einde gemaakt aan de
burgerbeweging. Veel patriotten zagen zich genoodzaakt uit te wijken naar het buitenland.
In Amsterdam kwam de patriottenbeweging langzaam op gang. De patriotse opiniepers was
weliswaar in opkomst en vanuit deze hoek werden tevens enige patriotse politieke genootschappen
opgericht, zoals ‘De Vaderlandsche Sociëteit’ (1783) – een gecombineerd initiatief van J.C. Hespe,
Willem Holtrop en Willem Irhoven van Dam – en de ‘Burgersociëteit’ (1786), maar van
burgerbewapening was nog nauwelijks sprake. De ‘gewone’ Amsterdamse genootschappen, zoals het
nutsdepartement, ‘Felix Meritis’, ‘Concordia et Libertate’ en de vrijmetselarij, bleken zich volgens
onderzoek van Henk Reitsma niet op politiek terrein te begeven. 184 Pas met het omvormen van de
aloude schutterij tot het exercitiegenootschap ‘Tot Nut der Schutterij’ en het op gang komen van een
petitiebeweging vanuit de politieke sociëteiten begonnen de patriotten terrein te winnen. In de loop
van 1787 won de Amsterdamse patriottenbeweging, met het overnemen van de vroedschap (april) en
het breken van de oranjeoppositie (juni), aan nationaal belang. De hoofdstad beleefde één
democratische zomer. De Pruisische interventie maakte echter een einde aan de democratische
experimenten en zorgde voor de terugkeer van de oude orde in de Vroedschap.
Voor de Amsterdamse loges zijn de jaren tachtig geen periode van buitengewone bloei
geweest. Tot 1787 waren de ledenaantallen aanzienlijk, maar van overdreven aantrekkingskracht van
de loges op politiserende burgers leek geen sprake. De economische malaise, die in deze jaren
ongekende hoogten bereikte als gevolg van de Vierde Engelse Oorlog, trof de Amsterdamse
kooplieden, van wie velen lid waren van de loges, hard. Een golf faillissementen was het gevolg. Veel
voormalige welgestelden hadden moeite het jaarlijkse lidmaatschapsgeld op te brengen. Een van de
slachtoffers was Cornelis Jacob van der Lijn, Voorzittend Meester van ‘La Bien Aimée’, wiens
assurantiebedrijf de deuren moest sluiten nadat honderdvijftig beladen koopvaarders in 1780 bij St.
Eustatius in Engelse handen waren gevallen. 185 Christiaan Everhard Vaillant, een verlichte
‘duizendpoot’ die onder andere lid was van de ‘Oeconomische Tak’ en het dichtgenootschap ‘Patriae
et Musis’, volgde van der Lijn op als voorzitter. De uitgesproken patriot Vaillant was tevens actief als
kerkmeester van de Nieuwezijdskapel, als kapitein der schutterij en in 1787 als luitenant-kolonel van
het Blauwe Regiment.186 Ook de advocaat en procureur Jacob Douwes Cornelis, die gedurende het
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grootste gedeelte van de jaren tachtig de voorzittershamer hanteerde in ‘La Bien Aimée’, bevond zich
in het patriotse kamp.
De restauratie van september 1787 zorgde ervoor dat ‘La Bien Aimée’ bijna een jaar lang niet
vergaderde. Pas op 12 maart 1788 werden de broeders weer bijeengeroepen na een ‘buitengewone
rust [die] niet veroorzaakt [was] door dat een hamerslag van tweedragt in ons Tempel gebouw gehoort
was, maar door de ongelukkige omstandigheden des tyds daarbuiten’. 187 Tweedracht of niet, bij de
heropening van de loge bleek het ledental gehalveerd van ruim tachtig naar iets meer dan veertig
leden en waren niet alleen enkele vooraanstaande patriotten, zoals de naar het buitenland uitgeweken
J.A. Crayenschot, Huybert Bastert en L.G. Visscher, maar ook de orangistische bestuursleden
Bourcourd en Hartsinck (beiden lid van de ‘Grote Oranjesociëteit’) uit de loge verdwenen.188 Tot
‘menagement’ van de loge was op een eerdere ‘extra ordinaire’ officierenvergadering besloten om de
contributie te verhogen naar dertig gulden, omdat men nimmer verzekerd was van genoeg receptiën
om de logekas gevuld te houden. Voor het bijwonen van elk van de acht jaarlijkse logebijeenkomsten
waren de leden daarbovenop nog eens twee gulden verschuldigd, waarvan een gulden voor de wijn
en een gulden voor ‘’t soupe of collation’. Bij afwezigheid werden de kosten alsnog in rekening
gebracht, omdat het diner van te voren besteld en betaald moest worden. Thesaurier van de loge was
in deze periode Pieter Brouwer, de latere Voorzittend Meester.
De andere Amsterdamse loges verging het niet veel anders dan ‘La Bien Aimée’. ‘La Charité’
beleefde in 1784 de inwijding van de patriotse uitgever Willem Holtrop, een van de oprichters van de
‘Vaderlandsche Sociëteit’, die ook collega’s uit de uitgeverswereld in contact bracht met de
vrijmetselarij. Holtrop nam al snel de functie van Hollands Orateur voor zijn rekening. In 1787
verblijdde hij de loge met een discours ‘sur l’amour de la patrie’,189 terwijl zijn Franse collega La Corte
de naastenliefde en clementie behandelde. In 1784 schonk de loge op advies van de Nijmeegse loge
‘L’Esprit du Corps’ een bedrag van vijftig ducaten aan het ‘economische departement’ van diezelfde
stad, waar een grote overstroming de plaatselijke bevolking in nood had gebracht. Hoewel de loge het
grootste deel van 1787 gewoon bijeenkwam, werd er in oktober geen loge gehouden ‘vu les
circonstances’.190 Op de eerstvolgende bijeenkomst in november besloot men gezien de
omstandigheden geen visiteuren toe te laten. Blijkbaar vond men het nodig zich te bezinnen op de
houding die men ten opzichte van de andere loges zou aannemen.191
‘Concordia Vincit Animos’ werd in mei 1787 opgeschrikt door de afscheiding van een deel van
haar leden, die de nieuwe loge ‘Concordia Vera’ oprichten. Dat dit niet in een goede verstandhouding
met hun voormalige logebroeders gebeurde, mag blijken uit de naamgeving van de nieuwe loge.
Blijkens onderzoek van André Hanou vormde de ballotage van Jan Willem Kumpel, een orangist van
twijfelachtige reputatie, de aanleiding voor de partijenstrijd in ‘Concordia Vincit Animos’: direct na de
afwijzing van Kumpel kondigde een tiental broeders met voor het merendeel Duitse namen hun
vertrek uit de loge aan, waarna ‘Concordia Vera’ het licht zag. Erg lang zou deze loge niet blijven
bestaan. In 1790 moest het werk gestaakt worden omdat de loge niet erkend werd door de andere
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Amsterdamse loges. Hoewel de afwijzing van Kumpel door de meerderheid van de broeders wel
haast zeker vanuit patriotse motieven geschiedde, is niet zeker of de latere leden van ‘Concordia
Vera’ hiertegen protest aantekenden vanuit orangistisch oogpunt. Meer voor de hand liggend is
wellicht dat ze zich als buitenlanders niet erg thuis voelden in een loge die voornamelijk bevolkt werd
door overtuigde patriotten.192
Henk Reitsma meent in de ledenlijsten van de loge ‘La Paix’, waarvan geen notulen bewaard
zijn voor deze periode, een duidelijke patriotse kleuring te herkennen. Verscheidene leden van het
Comité Revolutionair van 1794 doken volgens hem in de jaren tachtig al op in deze loge.193 Uit het
bronnenmateriaal van de andere loges komt ‘La Paix’ onder het voorzitterschap van J.W. Zeegers als
een soort maçonnieke paria naar voren. In de volgende paragraaf komen de omstandigheden
waaronder een groot deel van de leden overstapte naar de andere loges aan de orde.
Ook de Grootloge had het tijdens de ‘patriottentijd’ verre van gemakkelijk. In 1784 moest de
jaarlijkse bijeenkomst tot nader order opgeschort worden omdat Grootmeester van Boetzelaer als
kolonel van ‘het Bataillen van de Guardes te voet’ moest opmarcheren naar Breda194 en in 1787
werden de onderhorige loges helemaal niet bijeengeroepen: ook in dit jaar konden vele broeders
(waaronder wederom de Grootmeester) vanwege hun militaire verplichtingen immers niet aan de
vergadering deelnemen. Hier kwam nog bij dat de broederlijke eendracht in 1787 vermoedelijk ver te
zoeken was.

Wanorde in ‘La Paix’, 1785
Halverwege de jaren tachtig ontstond er enige onrust in de maçonnieke gelederen toen een broeder
van ‘La Paix’, Emond van der Voort, zich liet inwijden in ‘La Bien Aimée’. Van der Voort bleek niet op
de gangbare wijze ontslag te hebben genomen uit ‘La Paix’ en was zelfs middenin een
bestuurstermijn toen hij zich bij ‘La Bien Aimée’ vervoegde. De leden van ‘La Paix’ beklaagden zich
vervolgens bij de Grootmeester over deze onwettige gang van zaken. De broeders van ‘La Bien
Aimée’ besloten evenwel om Van der Voort te steunen in zijn conflict met ‘La Paix’, omdat zij van
mening waren dat het, door voorzitter J.W. Zeegers aangevoerde, bestuur van ‘La Paix’ de
maçonnerie te schande maakte. Al in 1783 waren er klachten gehoord dat visiteuren schandelijk
behandeld waren in ‘La Paix’, waarop besloten werd de boosdoeners niet meer in de eigen loge toe te
laten. Een broeder van ‘La Bien Aimée’ trof vervolgens een brief van de officier Le Maijeur gericht aan
de broeders van ‘La Paix’ aan ‘in een kraam op de Westermarkt’. De bewuste brief werd ‘als een
openbaare blyk van de wanorde en inattentie der Loge la Paix’ in het eigen archief bewaard.195
‘La Bien Aimée’ betoonde zich echter niet te beroerd om de broeders van La Paix’ die wel blijk
hadden gegeven van een fatsoenlijke levenswandel in de eigen gelederen op te nemen. In een brief
aan de Grootmeester berichtte ze dat
‘dan daar verscheiden ordentelijke en buiten opspraak zig bevindende lieden, leeden
van de Loge La Pais, genoodzaakt zig bevonden, om, ten einde hun goede naam niet
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te bezwalken, die Loge te bedanken en uit hoofde van hunne verknogtheid aan de
Maconnerie in onzen Loge als werkende leden zig aan te geeven, zo hebben wij niet
kunnen afzijn dezelve, als alom erkende fatsoenlijke Lieden, op wiens gedrag en
wandel geen stip van debauche nog oneerlijkheid te vinden is, als leeden aan te
neemen’.196
De Grootloge bleek echter niet onder de indruk van het initiatief van ‘La Bien Aimée’ en riep Van der
Voort ter verantwoording in de aanstaande bijeenkomst van de Grootloge. Omdat hijzelf niet in de
gelegenheid was om zijn verdediging ter hand te nemen, vertrouwde Van der Voort deze taak toe aan
een deputatie van ‘La Bien Aimée’, die terstond bewijs voor zijn onschuld begon te verzamelen. Dit
bewijs bestond voornamelijk uit getuigenverklaringen van de voormalige broeders van ‘La Paix’ die
beaamden dat de Voorzittend Meester van ‘La Paix’ het niet zo nauw nam met de maçonnieke wetten.
Leden werden door Zeegers aangenomen zonder dat deze eerst voorgesteld waren in de loge,
waardoor de broeders niet in de gelegenheid gesteld werden zich te informeren over de ‘handel en
wandel’ van kandidaten. Bovendien schafte hij de ballotage af ‘om de approbatie of disapprobatie der
leden te ontwyken’. Op zeker moment had hij zelfs een uit ‘La Bien Aimée’ verbannen broeder als
Tweede Opziener aangesteld, wat alleen onder hevig protest van de leden weer ongedaan gemaakt
werd. Dikwijls werden leden die nauwelijks aanwezig waren geweest in de loge tot de hoogste
officiersposten verheven, wat volgens de broeders niet anders dan kon leiden tot vele verwarringen.
Genotuleerd werd er niet in ‘La Paix’ en evenmin werden broeders verplicht om de huishoudelijke
wetten te ondertekenen. De broeders maakten zich zelfs schuldig aan gewapende vechtpartijen
binnen de loge, aldus de informanten.
De deputatie van ‘La Bien Aimée’ verzuimde echter het verzamelde bewijs in de Grootloge
van 29 december 1785 te presenteren zodat men later schriftelijk bericht ontving van het besluit dat
Van der Voort tegen de maçonnieke wetten gehandeld had en dat hij dus ofwel zijn bestuursjaar
moest volmaken of een bedrag van zes ducaten aan de ‘Armekas’ van ‘La Paix’ diende te doneren en
om een behoorlijke ‘demissie in geschrifte’ moest verzoeken.197 De Grootmeester lichtte dit besluit toe
met de opmerking dat er nu eenmaal een groot verschil bestond tussen de maçonnieke rechtsspraak
en civiele procedures, omdat ‘de executie van onze Wetten gelegen is, in de goede wil, zonder dat
men, zoals in het civile, middelen van bedwang heeft’. Hij achtte het buiten zijn bevoegdheid om te
oordelen over de bezwaren die tegen sommige broeders van ‘La Paix’ waren ingebracht en raadde de
Amsterdamse loges aan om naar hun eigen goeddunken te handelen tegenover ‘La Paix’, al hoopte
hij wel dat het conflict in den minne geschikt kon worden.198
De handelwijze van de Grootloge stuitte desalniettemin op hevig protest van de leden van ‘La
Bien Aimée’, die de werkwijze van de Grootloge in twijfel trokken en nogmaals in herinnering riepen
dat Van der Voort de onschuldige partij was in deze affaire. Men leek vastbesloten om genoegdoening
te halen in deze kwestie en wederom weidde men uit over de aard van de officieren van ‘La Paix’. Jan
Willem Zeegers, ‘een bekend transpoort koper en kleeren winkelier’, was in 1772 ingewijd in ‘La Bien
Aimée’, maar had daar nooit op kunnen klimmen tot de officiersrangen. Zijn ‘conduites en onmatig
196

Brief van ‘La Bien Aimée’ aan de Grootmeester (1785), CMC, Brievenarchief LBA, doosnummer 4359, inv. nr.
41:159.
197

Extract uit de Resolutiën van de Grootloge van 29 december 1785, CMC, Brievenarchief LBA, doosnummer
4359, inv. nr. 41:159.
198

Brief van de Grootmeester aan ‘La Bien Aimée’, gedateerd op 24 juni 1786, CMC, Brievenarchief LBA,
doosnummer 4359, inv. nr. 41:159.

!65

misbruik van den drank’ haalden hem dikwijls de ‘verfoeijing en bespotting zyner medebroeders op
den hals’ en uiteindelijk had hij onder dwang moeten bedanken voor het lidmaatschap. De officieren
die Zeegers vanaf 1782 als Voorzittend Meester van ‘La Paix’ om zich heen verzamelde, waren
eveneens van dubieus allooi:
‘ras zag men in deszelfs Loge tot den rang van Opzienders en Officieren verkooren
eenen beruchten Mr. van der Werffvreem een man van openbare ergernis, gesepareerd
van zyn vrouw, slechts van wandel, eenen de vlieger Stanhoffius en diergelyken met
welken geen fatzoenlyk man zou willen of durven converseeren en welk weinig leden
onzer Loge op de Straat zouden durven groeten om niet te behoeven te bloozen als
men hen vroeg verkeert gy met die knaapen’.
De brave Van der Voort werd slechts gerecipieerd in ‘La Paix’ om de ondeugd van de andere leden
voor de buitenwereld te verhullen. Zijn snelle carrière (binnen een jaar na zijn inwijding was van der
Voort reeds opgeklommen tot het ambt van Eerste Opziener ‘zonder van de pligten aan die digniteit
verknocht, eenige wetenschap te hebben verkregen hoe ook genaamd’) illustreerde eens te meer de
onwettige gang van zaken in de loge.199
Ook hierna lijkt er geen gerichte actie tegen ‘La Paix’ ondernomen te zijn. Wel stelde de
Grootmeester een commissie in om te bemiddelen tussen ‘La Paix’ en de andere Amsterdamse loges.
Hoe het ‘La Paix’ verder verging blijft enigszins onduidelijk, omdat de eerste notulen van 1795
dateren. De samenwerking die de Amsterdamse Voorzittend Meesters, waaronder Luderus van ‘La
Paix’, aan het eind van de achttiende eeuw ontplooiden lijkt te wijzen op een verbetering in de
onderlinge verstandhouding. In 1801 verscheen een gedrukte versie van de ‘plegtige redevoering’ die
voorzitter J. Pieters ter gelegenheid van het bezoek van de Grootmeester Nationaal aan de
Amsterdamse loges hield. Dit was tevens een gedenkschrift van de ‘heroprichting’ van de loge ‘wier
leden thans één hart en één ziel zijn’. 200 Pieters maakte in zijn redevoering melding van allerlei
stormen en ‘oneindige tegenkantingen’ die ‘La Paix’ de laatste decennia had moeten doorstaan.
Thans was ze echter ‘zoodanig opgericht ‘dat zy, zoo wy vertrouwen, niet behoeft te bloozen in de
reije haarer geliefde Amsterdamse Zusteren gesteld te worden, en met dezelven gelykzaam haare
Achtbaare en Gryze Kruin te verheffen’.201 De fout die volgens Pieters, zelf pas sinds twee jaar
vrijmetselaar, koste wat kost vermeden moest worden was het betrachten van onzorgvuldigheid in het
aannemen van nieuwe leden. De welvaart van ‘La Paix’ had immers al eerder schipbreuk geleden op
de ‘klippen van tweedragt en wanorder.’202
Onder de weinige op de periode 1780-1790 betrekking hebbende documenten die ‘La Paix’
heeft nagelaten, bevinden zich enige poëtische uitingen van Zeegers, die volgens de notulen van ‘La
Charité’ ook in die loge bij meerdere gelegenheden (in 1784 en 1785) verzen voordroeg. In de in 1785
door Stanhoffius uitgegeven Zedekundige Bespiegeling over de Orde der Vrijmetselaren, de
Plichtzang der Rechtgeaarte Vrymetzelaren (…) en de Verpligtende Dankbetuiging (…) onderneemt
Zeegers verwoede pogingen om zichzelf als ‘reachtgeaarte vrymetzelaar’ te profileren. De
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erbarmelijkheid van zijn dichtkunst doet zijn boodschap echter weinig goed. Ook van de hand van
Zeegers is de merkwaardige Lofzang! Ter eere van de Schoone Kunne, en in het byzonder van die
der Vrymetzelarinnetjes, een ondeugend lied op de wijs van ‘Amour Amour Quant A Riguer’ dat de
seksuele kwaliteiten van vrijmetselaars roemt. De rijmelarij die Zeegers hier ten beste geeft, doet
vermoeden dat de leden van ‘La Bien Aimée’ er in hun oordeel over de voorzitter van ‘La Paix’ niet ver
naast zaten.

De loges tijdens de restauratieperiode
Hoewel de direct op de patriottentijd volgende jaren, waarin het bestuur van de Republiek zijn oude
gedaante weer aannam, zeker niet behoorden tot de meest memorabele in de maçonnieke
geschiedenis, heeft de Nederlandse vrijmetselarij het revolutietijdvlak toch beter doorstaan dan de
meeste van de buitenlandse takken van de orde. Van de opschudding die de Franse Revolutie en de
illuminatenbeweging 203 van Adam Weishaupt op het Europese continent teweegbrachten, was in de
Republiek relatief weinig merkbaar. Wel viel er een duidelijke neergang te constateren in de
veerkracht van de loges, die alle te kampen hadden met dalende ledenaantallen en aanzienlijke
schulden. Als gevolg van het uitblijven van recepties van nieuwe leden kwam men soms maandenlang
niet bij elkaar. De officieren van ‘La Bien Aimée’ besloten na de voorlopig laatste bijeenkomst op 14
april 1790 dat het aantal effectieve leden zo gering was dat men niet eerder weer loge zou houden
dan wanneer de werkzaamheden met ‘een zeeker Vooruytzigt op duurzaam succes’ hervat konden
worden. Dat moment bleek pas op 30 januari 1793 aangebroken. Men besloot het aanzienlijke bedrag
van fl. 6275,- dat men nog aan de kastelein van de ‘Oude Doelen’ verschuldigd was af te lossen door
het verkopen van de meubels van de loge en spoedig bijeen te komen voor het kiezen van een
nieuwe Voorzittend Meester, aangezien J. Douwes Cornsz. op 19 maart 1792 was overleden. Pieter
Brouwer Jr. werd de met acht van de elf stemmen verkozen nieuwe voorzitter. 204
In ‘Concordia Vincit Animos’ gaf het overlijden van Voorzittend Meester Hendricus Bolt op 27
maart 1790 aanleiding tot het ontstaan van een interne rel. Een kleine factie binnen de loge greep het
heengaan van Bolt, die vlak na het sluiten van een besloten officiersloge geveld was door een
ernstige beroerte

‘’t welk door eene zwaare Verkoudheid veroorzaakt en wegens een geweldig

hoesten eene Borst Arterie of Bloed Vat heeft doen barsten en van dat gevolg is geweest, dat
denzelve wynige oogenblikken daarna den Geest heeft gegeeven’, 205 aan om hun ongenoegen over
het – naar hun zeggen heimelijke – handelen van het officierencorps op deze zelfde vergadering
kenbaar te maken. Inderdaad waren ‘abuisen en misslagen’ ook volgens de officieren in de loge
geslopen. Zo waren de absenties sterk toegenomen als gevolg van het steevast te laat openen van de
loge, waardoor ‘de visiteurs te veel tyd hadden om de vaten kruyd (d.w.z. de flessen wijn) te
verspillen’, wat tot veel misnoegen onder de broeders leidde.206 Op 7 april las de gezel Isaac de
Roever in de loge een schrijven voor, waarin hij vraagtekens zette bij de legitimiteit van de handelwijze
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van de officieren. Het schrijven was medeondertekend door de oud-officier Teunis Teering, de gezellen
P.N. Semeyns en A. Jonker en de leerling P. Hille. Hun voornaamste klacht tegen het officierencorps
was dat op een recente officiersloge de receptie in de eerste, tweede en derde graad van een jood,
Moses Henricus de Castro, had plaatsgevonden zonder dat de officiers de overige leden daarover
geraadpleegd hadden. 207 De factie rond De Roever weigerde deze informele receptie te erkennen en
deelde mede dat als deze jood zich in de loge zou vertonen men ‘den zelve van de Trappen zoude
afdonderen’. Hoewel een deel van de officieren van mening was dat deze kwestie het best kon
worden doodgezwegen, kwam voorzitter Caspar Stoll op 17 april met een ‘Advys’ waarin de
opgeworpen ‘misstanden’ puntsgewijs werden behandeld. Op neerbuigende toon werd de opstandige
broeders te verstaan gegeven dat zij als eenvoudige gezellen niet in de positie waren om officieren op
de vingers te tikken. Oud officier Teering zou in ieder geval beter moeten weten dan ‘uit eene
onhebbelyke eigenliefde’ zijn medebroeders op te stoken tegen de logeleiding, die volledig in haar
recht stond. 208 Op 27 april besloot men de dissenters uit de loge te verstoten. Een brief van secretaris
Pieter Diepvest aan ‘La Bien Aimée’ geeft opheldering over het standpunt van de officieren die in de
persoon van de voormalige Eerste Opziener Teunis Teering een wraakzuchtige ophitser herkenden.
Teering had het naar hun mening niet kunnen verdragen dat hij niet als substituut meester
aangewezen was na het overlijden van Bolt.209
Met de bovengenoemde verbanning was het conflict geenszins ten einde. De Roever en de
zijnen beklaagden zich bij de Grootloge en toen dat niets uithaalde, schreven zij ook de andere
Amsterdamse loges aan. Volgens een in september gedateerde brief kwam het tot een fysiek treffen
toen de verbannen broeders zich toegang tot de loge wilden verschaffen. De broeders van ‘Concordia’
moesten hierop door twintig toegesnelde nachtwachten naar huis geëscorteerd worden.210
De grimmige vorm die de ‘differenten’ in ‘Concordia Vincit Animos’ aannamen, moet ook de
andere loges zeer afschrikwekkend zijn voorgekomen. Men leek unaniem van mening dat een
zorgvuldige ballotageprocedure problemen veroorzaakt door ‘onwaardige’ leden kon voorkomen. Een
strengere selectie hield echter ook in dat de loge haar kastekorten niet snel kon aanvullen met
receptiegelden. In ‘La Bien Aimée’ werd in 1793 besloten om het receptiegeld te verhogen naar
drieënzeventig gulden.211 In ‘Concordia Vincit Animos’ betoogde broeder Hennenberg in 1792 dat het
niet meer dan billijk was dat de leden hun volle contributie betaalden, omdat de redenen waarom de
loge zo weinig gewerkt had sinds 1790 algemeen bekend waren. 212 Op diezelfde ‘conferentie loge’
bleek ook dat het er tot ongenoegen van velen nogal werelds aan toeging in de loge. De enige
stichting die een kandidaat ontving wanneer hij zich in de donkere kamer voorbereidde op zijn
aanstaande receptie bestond uit ‘een vles wijn, een pijp en onderscheidene discoursen die door
eenige Broeders of Visiteurs die verkiesen mogten by hem te gaan gehouden wierden’. De secretaris
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vroeg zich af of het beter zou zijn om de kandidaat op dit punt aan zijn overdenkingen over te laten en
hem een viertal morele vragen ter beantwoording voor te leggen.
De woelige tijden gaven tevens aanleiding tot het herzien van de huishoudelijke wetten. In de
‘instructien voor de Officieren’ van ‘Concordia Vincit Animos’ werd bepaald dat de Voorzittend Meester
het recht had om – rekening houdend met de ouderdom en bekwaamheid – officieren voor te stellen,
maar dat deze met een meerderheid van stemmen aangenomen moesten worden. De Orateur had tot
taak de broederen met ‘stichtelijke redeneeringen te vermaaken, om hun verstand meer en meer
optewekken en de zeede te verbeteren.’ In de praktijk waren dit in deze periode vaak uiteenzettingen
over het heroïsche verleden van de orde. De in deze zware tijden talrijke oraties over het oudEgyptische, Romeinse en Middeleeuwse verleden van de vrijmetselarij doen enig maçonniek
escapisme vermoeden. De ‘fiscaal’ had tot taak om uitstaande schulden te incasseren en wangedrag
te beboeten, door de dwalende broeder de ‘Armbus’ te presenteren. 213 Dat het ambt van fiscaal juist in
deze periode wijd verbreid raakte is wellicht niet wonderlijk. De meest ingrijpende constitutionele
hervormingen en de uniformering van de maçonnieke catechismen vonden, geheel in
overeenstemming met de tijdgeest, echter pas aan het einde van de jaren negentig plaats, toen de
Bataafse Omwenteling reeds een feit was.

Joden in de Amsterdamse loges
Op 27 februari 1793 gaf de joodse kandidaat Jacob Salomon Jong, die op het punt stond ingewijd te
worden in ‘La Bien Aimée’, te kennen dat hij het op ‘deesen Avond nog niet van zig konde verkrygen,
om tot dien gewigtigen stap over te gaan, maar zyn Geweten nog eens met de Wetten door Moses
aan het nakroost van Israel gegeeven wilde confronteeren’. Er zat niets anders op dan de aspirant
weer te laten vertrekken.214 Doorgaans waren het echter vooral de loges zelf die, ondanks het formele
beleid van religieuze tolerantie, de toetreding van joden ontmoedigden. Een veelgehoord argument
was dat bepaalde rituelen in de vrijmetselarij (met name in de Hoge Graden) een sterk christelijk
karakter hadden waardoor zij onaanvaardbaar zouden zijn voor niet-christenen.
Hoewel joden in de Amsterdamse loges niet principieel geweerd werden, bleek het in de
praktijk vooral voor Hoogduitse joden moeilijk om opgenomen te worden in een loge. De welvarender
Portugese joden ontmoeten doorgaans minder obstakels wanneer zij een genegenheid voor de
vrijmetselarij opvatten. Het jodenbeleid van de Amsterdamse loges hield hiermee min of meer gelijke
tred met dat van het Amsterdamse stadsbestuur. Terwijl sefardische joden in Amsterdam een relatief
grote mate van vrijheid genoten, werden de in de achttiende eeuw in groten getale toestromende
joden van aschkenazische afkomst met argwaan bejegend. 215
Niettemin klonk de aanwezigheid van een grote joodse gemeenschap in Amsterdam in de hier
ter stede werkzame loges duidelijk door. De vroegste Amsterdamse loge, Rousset de Missy’s ‘De La
Paix’, telde vijf joodse broeders, waarvan er twee in het bestuur zaten. In 1756 dook een, weliswaar
clandestiene, joodse loge op in Amsterdam en rond diezelfde tijd waren er ook joden te vinden in de
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maar kort bestaande loge ‘De Resolutie’.216 Tussen 1775 en 1782 werd er in ‘Concordia Vincit Animos’
een grote groep welgestelde Portugese joden ingewijd, waarvan het merendeel actief was in de
koopvaardij of de geldhandel. In 1793 volgde in ‘La Bien Aimée’ een reeks recepties van joodse
broederen, die ingewijd waren in ‘La Paix’. Deze joden waren klaarblijkelijk niet tevreden met de
behandeling die hun in die loge ten deel viel en stelden als voorwaarde voor hun overstap dat zij niet
als honoraire leden, maar als actief participerende leden zouden worden ingewijd. Dit werd hun
toegestaan door ‘La Bien Aimée’, maar wel onder de voorwaarde dat zij nooit in een bestuursfunctie
aangesteld zouden kunnen worden. André Hanou beschrijft in zijn biografie van de hervormer
Johannes Kinker hoe deze zich aan het begin van de negentiende eeuw in ‘La Charité’ sterk maakte
voor de onvoorwaardelijke toelating van joodse broeders.217 Het zou echter nog tot 1817 duren
voordat er een einde kwam aan het restrictieve jodenbeleid van ‘La Charité’ en ‘La Paix’, dat niet werd
ondersteund door de eigen huishoudelijke wetten. Hoewel joden nooit helemaal afwezig waren in de
Amsterdamse loges, werden ze dus nog lange tijd nogal terughoudend bejegend door de andere
broeders.
De religieuze samenstelling van de Amsterdamse bevolking geeft voor het einde van de
achttiende eeuw een beeld dat fundamenteel afwijkt van dat van de andere steden. Hervormden
vormden er met vierenvijftig procent van de bevolking weliswaar de grootste religieuze groep, maar in
vergelijking met de rest van de Republiek was dit een extreem laag percentage. Katholieken
(eenentwintig procent), joden (tien procent) en lutheranen (elf procent) waren in Amsterdam juist goed
vertegenwoordigd. Remonstranten (een kwart procent) en anabaptisten (een procent) vormden er
kleine minderheden.218 Het lijkt erop dat deze minderheden onevenredig sterk vertegenwoordigd
waren in de Amsterdamse loges en de genootschappen in het algemeen. Volgens Kloek en Mijnhard
waren de religieuze dissenters – remonstranten, lutheranen en vooral doopsgezinden – , die hun stem
lieten horen in de genootschappen en behoorden tot de aanhangers van de ‘Radicale Verlichting’,
voornamelijk afkomstig uit de commerciële elite van de Republiek: door hun afwijkende religieuze
opvattingen waren ze immers uitgesloten van deelname aan het bestuur van de Republiek. 219 Ook
katholieken lijken het genootschap gezien te hebben als een emancipatiemiddel bij uitstek. Voor
definitieve conclusies over het aandeel van religieuze minderheden in de vrijmetselarij is
gedetailleerde studie van de ledenbestanden van de loges noodzakelijk, die echter tot op heden voor
Amsterdam nog niet verricht is.

De maçonnieke invulling van vrijheid, gelijkheid en broederschap
Aan de vooravond van de Bataafse Omwenteling sprak de Orateur van ‘La Bien Aimée’, A.H. de
Melander, over de door broederlijke eensgezindheid, vrijheid en gelijkheid bevorderde bloei van de
vrijmetselarij. Enkele maanden later, vlak na het binnentrekken van de Franse legers, werd de
‘eensgezindheid’ vervangen door het tot zelfstandig naamwoord gepromoveerde woord
‘broederschap’, waardoor de trits ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’ die de geschiedenis ingegaan is
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als het devies van de Franse Revolutie gecompleteerd werd. In 1789 behoorde deze zinspreuk echter
nog allerminst tot het vrijmetselaarsvocabulaire. De complottheorieën van laat achttiende-eeuwse
tegenstanders van de orde, die – in de woorden van Robert Amadou – een ‘ménage a trois’
vermoedden tussen vrijmetselarij, het uitbreken van de Franse Revolutie en het beroemde devies,
worden dus niet door de realiteit ondersteund. Door de wazige aard van het begrip ‘broederschap’
leek deze fout echter gemakkelijk gemaakt: hoewel vrijmetselaren veelvuldig het woord ‘broeder’ in de
mond namen, kwam het politiek getinte begrip ‘broederschap’ in vrijmetselaarsteksten van 1789 en
eerder nog niet voor. Er was hooguit sprake van het gebruik in moreel-abstracte zin. Pas na 1792
deed de zinspreuk ‘liberté, égalité, fraternité’, die voortkwam uit de kringen van de radicale ‘club des
cordeliers’, zijn intrede in het jargon van Franse maçons. Daarvoor kwam de combinatie ‘liberté –
égalité’ op zichzelf staand voor (zoals in Les Francs-Maçons écrasés) of in gezelschap van een
andere derde abstractie (bijvoorbeeld ‘indépendance’)220
In hoeverre maçons zelf een revolutionaire invulling gaven aan de begrippen ‘vrijheid’ en
‘gelijkheid’ is tevens de vraag. Net zoals ‘broederschap’ in veel gevallen in de praktijk gelijk stond aan
een ‘aristocratisch onderonsje’, waren ook de andere kernidealen maar relatief. Kuenen en Du Bois
schreven weliswaar in navolging van Anderson ‘gelijkheid’ voor, maar deze gold volgens de wetten
alleen binnen de logemuren, daarbuiten dienden de standverschillen gerespecteerd te worden. Op
vele plaatsen bestonden er zelfs verschillende logevarianten, ‘open-burgerlijk’ dan wel ‘geslotenaristocratisch’, naast (maar volstrekt gescheiden van) elkaar.221 Pierre Yves Beaurepaire betoogt dat
de ongelijkheid onder de broeders in de loop van de achttiende sterk toenam: om aangenomen te
worden binnen de broederschap moest compatibiliteit tussen de kandidaat en de rest van de leden
bestaan. Verschillen vormden een potentiële bedreiging voor de broederschap.222
De Amsterdamse maçonnieke praktijk lijkt de bovengenoemde theorie te bevestigen. Van
grote sociale verschillen tussen de broeders lijkt nauwelijks sprake geweest te zijn. Het hoge gehalte
aan kooplieden binnen de loges garandeerde de aantrekkingskracht van de orde op andere leden van
de commerciële elite, terwijl de lagere burgerij nagenoeg niet betrokken werd bij de loge-arbeid en
daar wellicht ook weinig behoefte toe voelde. Zo stelde de Verlichting, die volgens Margaret Jacob bij
uitstek belichaamd werd door de vrijmetselarij, niet alleen de sociale ongelijkheid aan de orde, maar
verscherpte ze tegelijkertijd (paradoxaal genoeg) ook de kloof tussen ongeletterde armen en
geletterde rijken.223
In de revolutionaire fase van de patriottentijd in de zomer van 1787 lijkt de betrokkenheid van
individuele maçons bepaald niet doorslaggevend geweest te zijn voor de loop der gebeurtenissen.
Vrijmetselaren die invloed konden uitoefenen op de publieke opinie lijken dat in de eerste plaats als
leden van de politieke sociëteiten gedaan te hebben, hun logelidmaatschap speelde waarschijnlijk
geen prominente rol. Wel werd in de jaren tachtig duidelijk dat patriottisme en vrijmetselaarschap
elkaar in Amsterdam bepaald niet uitsloten. In veel gevallen gingen ze zelfs hand in hand: het
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vooruitzicht om de maçonnieke idealen op de politieke realiteit toe te passen zal veel politiek actieve
Amsterdamse maçons met opwinding hebben vervuld. In het volgende hoofdstuk zal blijken of
datzelfde gold na de ‘Bataafse Omwenteling’ van 1795, toen het begrippentrio vrijheid, gelijkheid en
broederschap voor het eerst op nationaal niveau een politieke invulling kreeg.
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HOOFDSTUK 5. De maçonnieke idealen in de praktijk van de Bataafse Republiek
‘Schoon’s waerelds lastertong onze achtbare Orde doemde,
Alsof zy de oorzaak waer’ van krijg en brand en moord,
Schoon ze onzen kring de bron van zo veel’ gruwlen noemde,
De vrede heeft, naast deugd, ons t’allen tyd bekoord.’224

Het eerste jaar der ‘Bataafse Vrijheid’
Op 11 februari 1795, vierentwintig dagen nadat het Franse leger van generaal Pichegru Amsterdam
‘bevrijd’ had, maakten de leden van ‘La Bien Aimée’ zich op voor een logebijeenkomst in
jubelstemming. Voor het openen van de loge wenste voorzitter Pieter Brouwer de vergaderde
broederschap geluk met de ‘zoo lang gewenschte omwending van zaaken, in ons dierbaar Vaderland,
waardoor nu Vryhyd, Gelykhyd en Broederschap de zinspreuk van onse daagen was’. Verder gaf
Brouwer tijdens de bijeenkomst kennis van het afschaffen van alle eretitels, die de gelijkheid van de
broeders in de weg stonden. Op de aansluitend geopende tafelloge kwam dit tot uitdrukking in een
gewijzigd ceremonieel. Nadat men staand een heildronk uitgebracht had, werd de ‘Marseillaanschen
Marsch’ gespeeld op het welzijn van de broederschap van vrijmetselaren ‘verspreid over het
oppervlak der aarde’. Vervolgens werd zittend getoast op het
‘welzyn van de provisionele verteegenwoordigers van het volk van Holland en van
deezen stad Amsterdam, van den Burger Boetzelaer Eerst Hoofd der Vry Metzelaary
over de Vereenigden Nederlanden en het resort van dien, als meede van zyne
gedeputeerde den Burger Teylingen, onzen zeer geliefde en kundigen Voorzitter, van de
broederen Opzichters, Officieren, Bezoekeren’.
Opvallend is dat men niet naliet om de Grootmeester en zijn gedeputeerde, beiden overtuigd orangist,
eer te bewijzen door middel van een heildronk. Hun eretitels werden echter vervangen door de niet
van revolutionair elan gespeende aanspreekvorm ‘Burger’. De Voorzittend Meester werd voortaan
relatief neutraal betiteld als ‘Papa’, ‘Throonsvervuller’, ‘Presis’, ‘Voorzitter’ of ‘President’. De visiteuren,
‘waaronder ook broederen aanwezig waaren, welke door onse voormaalige regeerders onderdrukt,
verjaagt, ja zelfs gebannen waren’, werden met meer dan het gebruikelijke eerbetoon onthaald. Twee
van hen, de broeders Nagel en Hoevenaar, die in respectievelijk 1794 en 1787 het land ontvlucht
waren omdat zij het volksrecht voorstonden, werden gefeliciteerd met hun wederkomst. Na een toast
op het welzijn van de ‘Broederen Meesters’, werden ook de dienaren die in deze graad ingewijd waren
als volwaardige leden binnengeleid. 225
In de notulen van de andere Amsterdamse loges ontbreken dergelijke uitvoerige verslagen
van feestelijke bijeenkomsten. De Bataafse tijdgeest weerklinkt in de notulen van ‘La Charité’ slechts
in een in april door de Orateur uitgesproken redevoering over vrijheid en gelijkheid. Het geopperde
voorstel om de titel van ‘Achtbaare Meester’ te vervangen door die van ‘Waardige Voorzitter’ lijkt geen
doorgang gevonden te hebben. De secretaris van ‘La Paix’ gebruikte vanaf 1795 af en toe de term
‘Burger’ en maakte melding van de Bataafse tijdrekening die telde vanaf het moment dat de Republiek
bevrijd was. Ook in ‘Concordia Vincit Animos’ werden kandidaat-leden vaak aangeduid als ‘Burgers’.
Na hun inwijding werden de nieuwe broeders er op gewezen dat ze met hun inlijving het ‘Burgerregt
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over de Gantsche Oppervlakte der Aarde’ verkregen hadden.226 In veel loges werd het gebruikelijk om
liederen op de wijs van Allons enfans (sic) de la Patrie (de Marseillaise) of Peuple Francais, peuple
des Frères te zingen.227 Rouwig lijken de Amsterdamse loges dus niet geweest te zijn over de
verdrijving van de oude orde. De Bataafse Omwenteling werd in maçonnieke kringen eerder begroet
als het langverwachte vervolg op de in 1787 kortstondig doorgevoerde democratisering.

Een fluwelen revolutie: Amsterdam 1795
Begin 1794 richtte de naar Frankrijk uitgeweken patriotse generaal Daendels, een brief aan zijn
collega-maçon228 Irhoven van Dam. Daendels, die dienst deed als commandant van het ‘Bataafse
legioen’, achtte de tijd rijp om voorbereidingen te treffen voor een nieuwe revolutie en riep hiertoe de
hulp in van de in Amsterdam gevestigde Irhoven van Dam. 229 Hoewel een Frans bezettingsleger na de
oorlogsverklaring in 1793 bij de vesting Willemstad aan het Hollands Diep teruggeslagen was door het
daar gelegerde garnizoen, dat onder leiding stond van niemand minder dan Grootmeester van
Boetzelaer zelf,230 hadden de patriotten in 1794 goede hoop op een nieuwe Franse campagne die wèl
het beoogde doel van ‘eene vrijheid op de Fransche leest geschoeid’ zou brengen.231 Irhoven van
Dam belegde hierop een vergadering in zijn huis aan de Keizersgracht die de aanzet vormde voor de
oprichting van een ‘Comité Revolutionair’.
De zes oorspronkelijke leden van dit comité, waaronder de maçons J.A. Crayenschot en
Irhoven van Dam zelf, concludeerden dat hulp van Frankrijk onontbeerlijk was voor het totstandkomen
van een revolutie. Het volk zelf werd niet daadkrachtig genoeg bevonden om uit eigen beweging de
oude regering omver te werpen. Door het aanwenden van hun contacten met de Amsterdamse
genootschapwereld trachtten de initiatiefnemers een voedingsbodem voor de revolutie, die gepland
was voor september 1794, te creëren. Omdat de Franse opmars aanvankelijk stokte bij de Maas,
moest deze streefdatum al snel losgelaten worden. Daarna lekten de revolutionaire plannen van het
comité uit, waardoor verschillende leden moesten vluchten en anderen gevangen gezet werden.
Verstopte wapens werden in beslag genomen en politieke genootschappen getroffen door een verbod.
Het restant van het comité, aangevuld met de maçons Jurriaan Ondorp en Eduard van der Sluis
(beiden lid van ‘La Paix’), bleef zich vanuit zijn zetel in het ‘Wapen van Embden’ op de Nieuwendijk
echter bezinnen op manieren om een ordentelijke machtswisseling tot stand te brengen. Een
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gewelddadige verovering van Amsterdam door het naderende Franse leger zou het welslagen van de
langverwachte omwenteling naar inzien van de comitéleden beslist geen goed doen. Om een
vriendschappelijke ontvangst van de Fransen te bevorderen werden proclamaties verspreid en werd
onderhandeld met het stadsbestuur. 232
De Bataafse Omwenteling die zich op 19 januari 1795 met behulp van het Comité
Revolutionair voltrok, had inderdaad een ‘fluwelen’ karakter. Volgens N.C.F. van Sas betoonden de
Nederlandse revolutionairen zich ware kinderen van de Verlichting toen zij de macht eerder door
gebruik te maken van het woord dan van geweld naar zich toetrokken.233 In het stadhuis nam een
‘provisionele regering’, na bedanking van de oude vroedschapsleden, bezit van de
burgemeestersvertrekken. De op de Dam toegestroomde menigte begroette het bericht van de
machtswisseling met luid gejuich. Enige tijd later marcheerden de soldaten van Pichegru op naar de
Dam, voortaan het ‘plein van de revolutie’, waar de vrijheidsboom geplant werd.
Vanaf het begin van de machtsovername bestonden er echter spanningen tussen de
‘Provisionele Regering’ (‘de Municipaliteit’), die niet gekozen maar benoemd was, en de radicaler
gezinde politieke clubs. De leden van de ‘Provisionele Regering’, 234 die voor het merendeel
behoorden tot de gevestigde elite, betoonden zich al snel zeer gematigde revolutionairen, die niets
voelden voor centralisatie van de macht op landelijk niveau (zoals de ‘Provisionele Representanten
van Holland’ voorstonden). Ook de grootscheepse zuiveringen van het bestuursapparaat die de
politieke sociëteiten eisten, werden niet in gang gezet.235 Het bekendmaken van het getrapte
kiessysteem, dat bij de aanstaande verkiezing van een nieuw stadsbestuur gehanteerd zou worden,
zorgde voor een verdere verheviging van de tegenstellingen. Vooral de ‘wijkvergaderingen’, die in
maart 1795 opgericht waren om uiting te geven aan de stem van het volk en ‘minvermogenden’ tot
deugdzame burgers op te voeden, lieten hun ongenoegen over het aangekondigde stelsel blijken.236
Het overkoepelende gezag van de ‘wijken’, de ‘Algemene Vergadering’ die tweemaal per week
bijeenkwam in de ‘Grote Revolutiezaal’ van het ‘Wapen van Embden’, zond een delegatie onder
leiding van Willem Holtrop naar de Municipaliteit om zich over het tegenvallende patriotse gehalte van
de samengestelde kieslijst237 te beklagen. Naast Holtrop behoorden ook Pieter Brouwer en Abraham
Gijsbertus Verster (beiden lid van ‘La Bien Aimée’) tot de prominenten van de ‘Algemene Vergadering’.
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Uiteindelijk werd alsnog een zekere mate van overeenstemming met betrekking tot de
aanstaande verkiezingen bereikt. Op 19 juni konden de namen van de zestig representanten die de
‘Provisionele Regering’ van februari 1795 zouden vervangen, bekend gemaakt worden. Onder hen
waren onder andere Huybert Bastert, Pieter Brouwer, Abraham Gijsbertus Verster, August Hendrik de
Melander, Estienne Lespinasse, Jan Alstorphius, J.C.C. den Beer Poortugael (ingewijd in 1799) en
Hendrik Steenbergen van ‘La Bien Aimée’, Willem Woudman en Hendrik Daniël van Hoorn van ‘La
Charité’, Willem Backer van ‘Concordia Vincit Animos’ en Herman Hoogewal van ‘La Paix’.238 Al met al
ging het om een deftig gezelschap dat sterk gelieerd was aan het Ancien Regime. Pas met de radicale
staatsgreep van Daendels in 1798 kwam een progressievere ‘administratieve municipaliteit’ aan de
macht die een begin maakte met grootscheepse zuiveringen van de bestuurskringen. Hierin hadden
onder meer Pieter Diepvest van ‘Concordia Vincit Animos’ en Paulus Luderus van ‘La Paix’ zitting.
Een tweede, gematigde staatsgreep in datzelfde jaar deed Luderus in de gevangenis belanden.
Diepvest keerde daarentegen terug in de nieuwe municipaliteit (1798-1801), waarin ook J.A.
Crayenschot en Huybert Bastert zetelden.
Uit het voorgaande mag blijken dat individuele vrijmetselaren zowel in de gematigde als in de
radicalere fases van de Bataafse Revolutie in Amsterdam deel uitmaakten van het stadsbestuur. Ook
in de patriotse clubs en de wijkvergaderingen, die een progressief tegenwicht vormden voor de vrij
conservatieve Municipaliteit, waren maçons prominent aanwezig. Van een maçonnieke meerderheid
lijkt echter noch in de Municipaliteit noch in de wijkvergaderingen sprake geweest te zijn. Hoe het
gesteld was met de maçonnieke deelname aan het landelijke orgaan van ‘Nationale Vergadering’
komt in de volgende paragraaf aan de orde.

Vrijmetselarij en Nationale Vergadering
Op landelijk niveau lagen de verhoudingen niet minder gecompliceerd dan in Amsterdam het geval
was. Om invulling te geven aan de idealen van de patriottentijd was een grootscheepse hervorming
van het staatsbestel, de modernisering van onderwijs en gezondheidszorg en het wettelijk invoeren
van religieuze tolerantie noodzakelijk. De ervaringen van 1787 hadden geleerd dat het aloude
federatieve verband van de Republiek, zoals dat tot uitdrukking kwam in de Staten-Generaal,
nationale hervormingen in de weg stond. Men besloot daarom dit orgaan te vervangen door een
‘Nationale Vergadering’, die samengesteld werd uit getrapt gekozen ‘burger-representanten’. Vanaf
maart 1796 had deze volksvertegenwoordiging de verre van gemakkelijke taak om een grondwet voor
te bereiden die de ‘Unie van Utrecht’ (sinds 1579 in gebruik als grondwettige legitimatie van de
Republiek) kon vervangen. Binnen de ‘Nationale Vergadering’ tekende zich echter een scheiding van
de geesten af tussen ‘revolutionairen’ en ‘gematigden’,239 die de eensgezinde ontwikkeling van een
constitutie ernstig vertraagde. In 1797 werd een eerste, op federale leest geschoeide,
ontwerpconstitutie gepresenteerd en weer verworpen. Hierop volgde een unitarische grondwet die het
resultaat was van een radicale staatsgreep. Dit ontwerp werd wel door het volk goedgekeurd, maar
nooit in de praktijk gebracht. Een nieuwe, door Frankrijk geautoriseerde staatsgreep legde de macht
bij de gematigden, die vervolgens in 1801 een eigen grondwet aan het publiek voorlegden.240
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Recent onderzoek van Joost Rosendaal geeft inzicht in de relatie tussen de Nationale
Vergadering en de vrijmetselarij. Van de driehonderdtweeëntachtig volksrepresentanten die
gedurende de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland (1806-1810) de Nationale Vergadering
bevolkten, waren er volgens Rosendaal maar liefst vierentachtig ingewijd in een loge: een percentage
van tweeëntwintig procent. De hoge gemiddelde presentie van maçons in de verschillende stadia van
de revolutie lijkt vooral te danken te zijn geweest aan de radicale fase van de revolutie (1798) en de
periode na de derde staatsgreep toen het percentage maçons opliep tot zevenentwintig procent.
Rosendaal merkt tevens op dat vrijmetselaren gemiddeld vaker dan andere representanten het woord
voerden in de vergadering en dus prominenter aanwezig waren. Net zo als in 1787 was er van een
van bovenaf georkestreerde inmenging van de orde in de politiek geen sprake. Binnen de
vrijmetselarij heerste ook in de jaren na 1795 interne verdeeldheid en de vrijmetselaren die zitting
hadden in de Nationale Vergadering blijken bij nadere beschouwing voor het merendeel afkomstig uit
een paar, als progressief te boek staande, loges. Amsterdamse maçons bleken op landelijk niveau
nauwelijks toonaangevend. Deelnemers aan de Nationale Vergadering waren onder andere Arnoldus
Anthonius van Berenbroeck en Hendrik Daniël van Hoorn van ‘La Charité’, Herman Hoogewal en
Jurriaan Arnoldus Ondorp van ‘La Paix’ en Estienne Lespinasse, Jan van de Poll, Hendrik Remmers,
Johan Valckenaer en Abraham Gijsbertus Verster van ‘La Bien Aimée’. 241 De weinige Amsterdamse
maçons die zich in de landelijke politiek mengden, waren dus grotendeels dezelfden die in de
Amsterdamse Municipaliteit zetelden.
Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat de sociale groep waaruit de
vrijmetselarij haar leden recruteerde – net zoals in 1787 – overlappingen vertoonde met het deel van
de bevolking waarin het merendeel van de ‘politiserende’ burgers aangetroffen kon worden.
Rosendaal spreekt van ‘geestesverwantschap’ tussen vrijmetselarij en patriottisme. De vrijmetselarij
had (als onderdeel van de verlichte sociabiliteit) een aandeel in de introductie van een geheel nieuw
intellectueel klimaat, dat de juiste voorwaarden schiep voor het totstandkomen van een revolutie. Dit
idee sluit aan bij Margaret Jacob’s opvatting dat de vrijmetselarij vooral bijdroeg aan de vorming van
een nieuw, revolutionair vocabulaire. Van een causale relatie tussen vrijmetselarij en revolutie is
volgens beiden echter geen sprake. De loge fungeerde eerder als ‘energiebron voor het revolutionaire
vuur’, dan als ‘motor waarop de revolutie draaide’. 242
Voor de Amsterdamse praktijk lijkt deze theorie grotendeels op te gaan. De loges aldaar
bevonden zich letterlijk middenin het centrum van de politieke activiteit: net als het ‘Comité
Revolutionair’, de ‘Algemene Vergadering’ en de revolutionaire leesgezelschappen vergaderden zij
vanaf 1795 in ‘Het Wapen van Embden’ op de Nieuwendijk. Zonder dat de loges op zich beticht
kunnen worden van inmenging in politieke aangelegenheden, blijken verschillende leden de nieuw
geopende politieke wegen met verve bewandeld te hebben. Wat daarbij vooral opvalt, is dat veel van
de broeders die uiteindelijk zitting namen in de Municipaliteit daar terecht gekomen lijken te zijn door
hun betrekkingen met de radicale clubs en de wijkvergaderingen. Het klinkt dus aannemelijk dat deze
maçons behoorden tot de progressief georiënteerden onder de Amsterdamse ‘representanten’, wier
denkbeelden over het algemeen toch als overwegend conservatief golden. De grote bijdrage die als
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journalist of schrijver actieve maçons leverden aan de patriotse zaak verdient wederom een
bijzondere vermelding. Figuren als Holtrop en Crayenschot, grote namen uit de Nederlandse
uitgeverswereld, speelden een prominente rol in het politieke leven van Amsterdam.

Financiële malaise
Hoewel het politiek enthousiasme van de eerste revolutiejaren misschien anders zou doen
vermoeden, had de Republiek in 1795 (inter-)nationaal gezien een nieuw dieptepunt bereikt. Aan de
‘Bataafse Vrijheid’ hing een prijskaartje van maar liefst honderd miljoen gulden, een bedrag dat
volgens de bepalingen van het ‘Haags Verdrag’ van mei 1795 als schadeloosstelling aan Frankrijk
betaald moest worden. Bovenop deze financiële strop kwam nog eens het verloren gaan van
overzeese handel en koloniën als gevolg van de aanhoudende zeeoorlogen met Engeland. De steden
zagen een verdere toename van werkloosheid en armoede. De alomtegenwoordige verpaupering als
gevolg van de oorlog en de neergang van handel en industrie wordt in de logearchieven weerspiegeld
door de ontwikkeling van vele charitatieve initiatieven.
In november 1795 kwam broeder Carel Kempff, ‘directeur van opvoeding voor jonge burgers’,
bijvoorbeeld met een voorstel om een ‘instituut ter opvoeding van kinderen van behoeftige broederen’
te stichten. 243 De vier voorzitters van de Amsterdamse loges besloten gezamenlijk als ‘toezieners’ van
dit instituut op te treden, wat opgevat kan worden als signaal van de toenemende samenwerking
tussen de hoofdstedelijke loges. Broeder Jan Voorman van ‘Concordia Vincit Animos’ nam in 1797 het
initiatief voor een collecte voor de slachtoffers van ‘de jongsten zeeslag’, waarmee hij in de Grootloge
veel lof oogstte.244 Voorzitter Holtrop (zelf in 1808 medeoprichter van het ‘Instituut tot Onderwijs van
Blinden’) liet in ‘La Charité’ het glas heffen op de ‘ongelukkige, op de Aarde gedisperceerd zwervende,
op de zéen dobberende, en gevanglijk weggevoerde broederen vrijmetselaren’. Hiermee doelde hij
vooral op Admiraal de Winter, Schout bij Nacht Meurer en andere officieren die in de bovengenoemde
zeeslag gevangen genomen waren door de Engelsen. 245 De Winter, die ingewijd was in de loge ‘Les
Vrais Bataves’ te Duinkerken, werd zelfs honorair lid gemaakt van ‘La Charité’. In 1799 deed ‘La Bien
Aimée’ de Grootmeester het schriftelijke verzoek om de Nederlandse loges uit te nodigen geld in te
zamelen voor de ‘door de jongste watersnood ongelukkiggewordene Natuurgenooten’. Het
ingezamelde bedrag zou dan onder het opschrift van ‘Blyk van Liefdadigheid der Vrye Metselaaren’
aan het landsbestuur overhandigd worden, waardoor niet alleen de plicht van liefdadigheid vervuld
werd, maar ook de vooroordelen jegens de vrijmetselarij effectief bestreden werden. Twee vliegen in
één klap dus.
Ook de loges zelf hadden nog immer te kampen met financiële problemen als gevolg van het
dalende aantal recepties en de toenemende problemen rond de inning van lidmaatschapsgelden. ‘La
Charité’ besloot in 1796 om ‘ter verkrijging van meerder en goede Leeden’ de recepties van vaste
leden voortaan gratis te verrichten. In plaats van het gebruikelijke receptiegeld van zesenzestig gulden
(dat wel gehandhaafd bleef voor de inwijding van passanten) dienden nieuwe broeders een schenking
van eenendertig gulden in de loge- of armenkas te doen. Daarbovenop kwam een toeslag van drie
gulden ten behoeve van de servanten. De jaarlijkse contributie van zesendertig gulden bleef gelijk.
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Om onnodige uitgaven terug te dringen werd verder afgesproken om in plaats van het gebruikelijke
souper van vijfendertig stuivers de maaltijd te reduceren tot ‘Carbonade, Biefsteaks of iets diergelijks
en yder persoon een vles wijn’. Degenen die verder nog iets wensten te gebruiken moesten dat uit
eigen zak betalen. Als reactie op een maatregel van ‘La Bien Aimée’ kwam men overeen dat
visiteuren van binnen de stad voortaan drie gulden voor het souper verschuldigd waren.246 De andere
Amsterdamse loges gaven een gelijksoortig weerwoord. Kastekorten zorgden er tevens voor dat men,
wanneer er geen inwijdingen te verrichten waren, bijeenkomsten schrapte. In 1796 werd er ‘ter
menageering van de kas’ zelfs geen St. Jansfeest gehouden. De verkiezing en installatie van de
nieuwe bestuurders vond plaats in een officiersloge gehouden in het etablissement ‘de Jonge
Bataaf’.247
Alle bezuinigingsmaatregelen lijken op de lange duur niet tevergeefs geweest te zijn. De vier
grote Amsterdamse loges overleefden de roerige eeuwwisseling niet alleen zonder al te opvallend
letsel, maar konden al spoedig zelfs weer rekenen op voorzichtige bloei. In de Napoleontische tijd
evenaarden de ledenaantallen hun voormalige peil.

Ledenaantallen van de Amsterdamse loges, 1756-1800
Aantal leden
100
90
80
70
60

La Bien Aimee
La Paix

50

Concordia Vincit Animos
40

La Charite

30
20
10
Jaartal

0
1755

1760

1765

1770

1775

1780

1785

1790

1795

1800

!
Sociale samenstelling van de loges
Bij vergelijking van de Amsterdamse ledenbestanden uit de periode 1756-1780 met die uit het
revolutietijdvak van 1780-1800 (zie bijlage 5) valt op dat er nagenoeg geen veranderingen optraden in
de sociale samenstelling van de loges. Ook in de periode waarin de burgerij in toenemende mate
geëmancipeerd en gepolitiseerd raakte, bleef de commerciële elite de toon zetten in het logeleven.
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Erg verwonderlijk is dat overigens niet. Ondanks de aanzienlijke vergroting van het draagvlak van de
Verlichting sinds 1750, kon ook aan het einde van de achttiende eeuw slechts een zeer gering deel
van de totale bevolking gerekend worden tot de intellectuele elite, waaruit de vrijmetselarij doorgaans
haar leden wierf. Pas in de loop van de negentiende eeuw trad een echt noemenswaardige
leesrevolutie en daarmee een toenemende ontwikkeling van de burgerstand op. Net zoals het
electorale stelsel in Amsterdam in 1795 verhinderde dat al te radicale volksvertegenwoordigers bezit
namen van het pluche, bleven ook de maçonnieke uitsluitingsmechanismen na de Bataafse Revolutie
gehandhaafd. Zelfs voormalige welgestelden leken onder invloed van de economische malaise moeite
gehad te hebben om het zeer aanzienlijke jaarlijkse lidmaatschapsgeld op te brengen, zo blijkt onder
andere uit het verbaasde verslag dat een Amsterdamse maçon deed van de St. Jansviering te
Hamburg: dit spektakel dat omlijst werd door vuurwerk en muzikanten en afgesloten werd met een
‘Grand diner’, een bal en een souper zou volgens de berichtgever bijna drieduizend gulden gekost
hebben, wat er wel op wees ‘dat men een groote beurs moest hebben om lid van eene Loge te zijn,
bovendien is het hier considerabel duur, wel ruijm alles nog eens zo duur als in Amsterdam’.248
De politieke gebeurtenissen van de jaren tachtig en negentig waren rechtstreeks van invloed
op de ledenaantallen van de Amsterdamse loges. In de bovenstaande grafiek van de ledenaantallen
tussen 1756 en 1800 wordt de restauratie van september 1787 gereflecteerd in een sterke daling van
het ledental. Hoewel de loges zich voorafgaand aan het jaar 1795 iets leken te herstellen, was de
Bataafse Republiek voor ‘La Paix’ en ‘Concordia Vincit Animos’ bepaald geen bloeiperiode. ‘La Bien
Aimée’ en ‘La Charité’ deden het aanmerkelijk beter: rond 1800 telden deze loges weer respectievelijk
achtenvijftig en zeventig leden.
Van de Amsterdamse ledenbestanden leveren die van de loge ‘La Paix’ het meest ‘diverse’
beeld op. In deze loge was het percentage kooplieden geringer dan in de andere loges, hoewel de
beroepsgroep met dertig procent van het totale aantal vermelde beroepen nog steeds goed
vertegenwoordigd was. In verhouding tot de andere loges werden er meer ambachtslieden ingewijd:
van de zesenzestig genoteerde beroepen kan een tiental in de ambachtssector ondergebracht
worden. Onder de handwerkslieden en kleine ondernemers waren onder meer een zadelmaker, een
zilversmid, een spekslager, een varkensslachter, een grutter en een drogist. Ook broederen van talent,
een acteur en vier muzikanten, ontbraken niet. Academici waren minder talrijk, al lijfde men wel een
heuse ‘doctor in de philosophie’ in. Verder waren er acht beoefenaars van financiële beroepen, zeven
kapiteins en twee koffieplanters in de loge. Het merendeel van de broeders lijkt de Nederlandse
nationaliteit gehad te hebben. Het niet overmatig elitaire karakter van ‘La Paix’ lijkt de andere
Amsterdamse loges niet ontgaan te zijn. Rond 1785 beschouwde men de loge van J.W. Zeegers als
een losbandig gezelschap dat alle maçonnieke maatstaven uit het oog verloren had. De voornaamste
beschuldiging luidde echter dat ‘La Paix’ geen enkele selectieprocedure toepaste in het aannemen
van nieuwe leden. Zo zag men maar weer waar het achteloos inwijden van ‘simpele zielen’ toe kon
leiden.
‘Concordia Vincit Animos’ bekleedde een middenpositie tussen aan de ene kant de van het
rechte pad afgedwaalde loge ‘La Paix’ en aan de andere kant de zeer voorname loges ‘La Charité’ en
‘La Bien Aimée’. Iets minder dan de helft van de honderdveertien broeders van wie het beroep
vermeld werd, behoorden tot de koopliedenstand. Zevenentwintig waren er werkzaam in de vaart en
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negen in de financiële sector. Onder de zes ambachtslieden waren een fysische instrumentenmaker,
een meesterkuiper, een zilversmit en een beschuitbakker. De medici werden vertegenwoordigd door
twee ‘anatomisten’ en een arts. Bovendien waren er twee kunstschilders, een balletmeester en drie
musici (waarschijnlijk ‘broederen van talent’) in de loge actief. Anders dan ‘La Paix’ telde de loge ook
militairen: twee van ongedefinieerde rang, een luitenant en een niet nader benoemde officier. Hoewel
de loge niet zo kosmopolitisch geweest lijkt te zijn als ‘La Bien Aimée’ en ‘La Charité’ maakte de
secretaris toch melding van minstens veertien Duitsers (waaronder de latere leden van ‘Concordia
Vera’) en een enkele Amerikaan, Deen, Engelsman, Zweed en Zwitser.
‘La Charité’ telde op een totaal van honderdzesentwintig vermelde nationaliteiten maarliefst
zesentwintig Duitsers, zes Fransen, vijf Engelsen, vijf Amerikanen, vijf Denen, vijf Zweden, vier Noren,
twee Portugezen, een Oostenrijker, een Pruis en een Italiaan. Meer dan de helft van de broeders was
dan ook actief in de handel en twaalf van de tweehonderddrie genoteerde beroepen kwamen voor
rekening van de (koop)vaart. Verder werden er vijf commissionairs, vier aandelenhandelaren, drie
kassiers, een boekhouder, een fabrikant, twee plantagedirecteuren en drie notarissen vermeld.
Dertien broeders waren actief als arts, advocaat, rechter of schout. Aan de befaamde Gerard Vrolik,
‘medisch doctor en hoogleraar in de kruid-, ontleed- en heelkunde aan het Athenaeum Illustre’ werd
zelfs het honorair lidmaatschap verleend. Het vermelden waard zijn ook een Engelse predikant, een
kerkmeester en een kostschoolhouder. De broeders van ‘La Charité’ lieten zich vermaken door
artiesten – acteurs en muzikanten – van het Hoogduitse toneel. Hoewel ambachtslieden niet bijzonder
talrijk waren, werden er tussen 1780 en 1800 onder andere een katoendrukker, een chirurgijn, een
behanger, een graveur en drie horlogemakers ingewijd.
De secretarissen van ‘La Bien Aimée’ noteerden ook na 1780 maar met mondjesmaat
gegevens van de ingewijde broeders. Van de dertig broeders wier beroep vermeld werd, waren er
negentien werkzaam als koopman. Veel verrassingen heeft het ledenbestand van deze loge dus
ogenschijnlijk niet in petto: de leden van ‘La Bien Aimée’ lijken ook in het revolutietijdvak tot de
commerciële Amsterdamse elite te hebben behoord. Onder invloed van de machtsomwenteling van
1795 kwamen enkelen onder hen ook in bestuurlijke functies terecht, bijvoorbeeld als lid van de
Municipaliteit. Veel broeders waren woonachtig op de Herengracht of op een van de andere
aanzienlijke Amsterdamse grachten.

Beeldvorming in het revolutietijdvak
Het wereldwijd uitbreken van revoluties aan het einde van de achttiende eeuw had een aanmerkelijke
verscherping van de internationale kritiek op de vrijmetselarij tot gevolg. De al vanaf 1735 gehoorde
beschuldiging dat de vrijmetselarij het gezag van staat en kerk ondermijnde, groeide langzamerhand
uit tot een ware hetze tegen de orde, die vooral werd gevoed door de geruchten over maçonnieke
betrokkenheid bij de Franse Revolutie. Door de ‘Terreur’ in het nauw gebrachte vertegenwoordigers
van het Ancien Regime openden in de jaren negentig een frontale aanval op de ‘geheime
genootschappen’ en in het bijzonder op de vrijmetselarij. Vooral voormalige leden van de in 1773
opgeheven Sociëteit der Jezuïeten hadden een belangrijk aandeel in de creatie van het maçonnieke
vijandbeeld, waarvan de essentie tot op heden voortleeft. Al in 1791 verscheen Le voile levé par les
curieux ou le secret de la Révolution à l’aide de la Franc-Maçonnerie van de Franse abbé Lefranc. Het
meest invloedrijke antimaçonnieke geschrift was echter van de hand van abbé Barruel. Diens vijf
delen tellende Memoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme werd in 1797-1798 in Londen voor het
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eerst uitgegeven. Van het werk van Barruel verscheen reeds enkele jaren na de eerste uitgave,
tussen 1800 en 1801, een Nederlandse vertaling bij de Hamburgse uitgeverij Fauché. Lefrancs
geschrift werd pas in 1827 door B. Berends in het Nederlands vertaald en vervolgens uitgegeven door
de Haagse gebroeders Langenhuysen.
Beide werken stelden zich ten doel om de verderfelijke samenzweringen ‘door de
hedendaagsche predikers van nieuwigheden (d.w.z. jacobijnen, vrijmetselaren en filosofen) gesticht’
aan het licht te brengen en gaven daartoe een uiteenzetting over geschiedenis, gedachtegoed en
werkwijze van deze nieuwlichters. De hoofdmoot van het betoog van de beide abten werd echter
gevormd door een onthulling van de rol van ‘ongodisten en sofisten’ in de totstandkoming van de
Franse Revolutie. Opvallend is dat daarbij nagenoeg geen onderscheid gemaakt werd tussen de
doelstellingen van de orde der illuminaten en die der vrijmetselaren. In werkelijkheid waren de
illuminaten inderdaad uit op het omverwerpen van overheden, terwijl rechtgeaarde maçons allerminst
dergelijke anarchistische ideeën aanhingen. Dat de illuminaten de maçonnieke organisatiestructuur
gebruikten om hun radicale doelstellingen te verwezenlijken, zal het voor buitenstaanders lastig
gemaakt hebben zich een correct beeld van de verhoudingen te vormen. Lefranc en Barruel waren het
er in ieder geval over eens dat de boosdoeners onder de vrijmetselaren zich vooral bevonden onder
de dragers van de Hoge Graden.
Lefranc bespeurde een duidelijke maçonnieke invloed in de Franse ‘Nationale Vergadering’,
die niet alleen haar republikeinse model overnam, maar ook haar organisatiestructuur en maximen
van ‘vrijheid en gelijkheid’. De geheime doelstellingen die pas op het niveau van de Hoge Graden aan
ingewijden geopenbaard werden, zag Lefranc ook terug in de Nationale Vergadering, die er volgens
hem eveneens zowel een openlijke als een geheime leer opnahield.249 De eed van geheimhouding en
de morbide rituelen van de vrijmetselaren waren debet aan het losbarsten van de grootscheepse
terreur. Lefranc schroomde niet om te beweren dat het de vrijmetselarij was
‘welke aan de Franschen geleerd heeft om in koelen bloede de dood te aanschouwen,
om met onversaagdheid den dolk te besturen, om het vleesch der dooden te eten, om
hunne hersenpannen te drinken en om de wilde volken in barbaarschheid en wreedheid
te overtreffen’.250
Dat ware christenen zich nooit aan dit soort praktijken zouden kunnen overgeven stond voor Lefranc
vast: de loges werden bevolkt door deïsten en zelfs atheïsten die in navolging van Spinoza en de
‘philosophes’ van de Verlichting de christelijke godsdienst wilden vervangen door een ‘natuurreligie’.251
Om aan te tonen dat de maçons, als erfgenamen van de Tempeliers, ook de omverwerping van de
troon als oogmerk hadden, haalde hij de uitspraak van Voltaire (?) aan ‘dat de volken niet gelukkig
zoude zijn, dan wanneer men den laatsten der koningen met de darmen van den laatsten der
priesteren gewurgd zoude hebben.’252
Barruel borduurde hierop voort met een indeling van de samenzwering van ‘sofisten’ in drie
categorieën: ten eerste noemde hij de samenzwering van wijsgeren tegen de christelijke godsdienst,
ten tweede de samenzwering van wijsgeren en ‘achter-loges’ tegen de heerschappij der koningen en
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tot slot de samenzwering tegen de hele burgerlijke maatschappij door wijsgeren, ‘achter-metzelaren’
en ‘illuminés’, tezamen de ‘Jacobijnen’. 253 Barruel legde dus, duidelijker dan Lefranc, de schuld voor
het uitbreken van revoluties bij de Verlichting zelf. De heersende godloosheid werd immers ingegeven
door de gecombineerde acties van ‘sofisten’, vrijmetselaren en illuminaten. Hoewel de vrijmetselarij
het uiterlijk had van een onschuldige beweging, die zich bezighield met ‘aperijen en kinderachtige
plechtigheden’, was de betekenis van het veelbesproken vrijmetselaarsgeheim, door Barruel
aangeduid als ‘vrijheid en gelijkheid’, tweeledig. In de gewone, symbolische vrijmetselarij werd dit
geheim volgens hem op de gebruikelijke (christelijke) wijze uitgelegd, terwijl men er in de ‘Hoge
Graden’ of ‘achter-loges’ iets totaal anders onder verstond, namelijk ‘eene geheele losbandigheid van
alle godsdienstige wetten, en een haat tegen alle monarchie’. 254 Het was in deze laatste betekenis dat
de Jacobijnen de leer van ‘vrijheid en gelijkheid’ tot devies van de Franse Revolutie maakten, aldus
Barruel. De loges stelden zich volgens Barruel de laatste halve eeuw tot taak om, met de Verlichting
als wegbereider, ‘legioenen aanhangelingen’ klaar te stomen voor ‘de Fransche Omwenteling’.255
Adam Weishaupt, de grondlegger van de Illuminaten, ging echter nog verder dan de sofisten, die hun
antireligieuze en antimonarchale geschriften al een eeuw lang over Europa uitstrooiden. Volgens
Barruel stond deze Weishaupt niet alleen de afschaffing van monarchie en religie, maar ook die van
wetten en bezit voor.256 Zodra het ‘illuminisme’ van de Duitse gebieden naar Frankrijk overgewaaid
was, waren ingewijden begonnen voorbereidingen te treffen voor de Franse Revolutie. De Franse
regicide betekende volgens Barruel echter nog maar het begin van een wereldomvattende revolutie.
De snelle verovering van ‘Holland’ door Pichegru achtte hij exemplarisch voor zijn bewering dat de
‘secte’ zijn voorbereidende werk ook buiten Frankrijk serieus genomen had. ‘Amsterdam alleen had
veertig Clubs; de Jakobijnen speelden insgelijks den meester in hunne Loges te Leijden, Haarlem en
elders.’ Bij zijn aankomst in de Republiek kon Pichegru rekenen op ‘40.000 Hollanders die gereed
stonden zich voor hem te verklaren’, aldus Barruel.257
Over de ontvangst die deze en andere antimaçonnieke geschriften in Nederlandse
vrijmetselaarskringen genoten, is niet veel meer bekend dan dat de aantijgingen de broederschap
logischerwijs ernstige zorgen baarden. In 1801 stelde Grootsecretaris Pieter Brouwer de logeleden
ervan op de hoogte dat de Grootloge een prijsvraag had uitgeschreven om de naam van de orde te
zuiveren van de door de beweringen van Barruel en de zijnen nagelaten smetten. De winnaar van de
prijsvraag was diegene die op de ‘best voldoende wyze’ zou betogen dat logebijeenkomsten geen
‘Kweekhoven dier Godsdienstige, Staatkundige en Maatschappelijke scheuringen en verdeeldheden,
welken Europa, sedert zoo vele jaren, geteisterd hebben en nog blijven verwoesten’ waren. De
verwachtingen van de Grootloge dat elke ‘vriend der mensheid en der deugd’ in de pen zou klimmen
om ‘menschenliefde, vrede, eendragt en maatschappelijke orde’ te bevorderen bleken echter te hoog

253

Abt (sic) Barruel, Gedenkschriften om te dienen tot de geschiedenis der Jacobijnen (verkorte versie)
(Amsterdam 1801), ‘voorreden van den schrijver’.
254

Barruel, Gedenkschriften, 146.

255

Ibidem, 198.

256

Ibidem, 212-221.

257

Ibidem, 453.

!83

gegrepen. De ingezonden antwoorden waren niet van zodanige kwaliteit dat ze in druk konden
verschijnen. 258
Erg veel had de Nederlandse vrijmetselarij ogenschijnlijk niet te vrezen van het verschijnen
van dergelijke antimaçonnieke geschriften: de orde had immers geen aantoonbare rol gespeeld in de
revoluties van de jaren tachtig en negentig. De kans op een herhaling van het verbod van 1735 onder
invloed van de heersende omstandigheden was in de Republiek dan ook gering. Terwijl de Franse
loges zowel van contrarevolutionaire als van revolutionaire kant veel gevaar te duchten hadden en al
snel na het uitbreken van de revolutie hun deuren moesten sluiten, stond het Bataafse landsbestuur
tamelijk gunstig ten opzichte van de vrijmetselarij. De redactie van de politieke periodiek ‘Heraclyt en
Democryt’, die duidelijke banden had met de regeringskringen, plaatste in 1797 zelfs een artikel over
de bijeenkomst van de ‘Groote Nationaale Loge der Vrye Metzelaaren’. Dat honderdeenentwintig
mensen van verschillende politieke gezindten in volmaakte eendracht en ‘gulhartige broederschap’
bijeenkwamen ter bevordering van het nut dezer aloude broederschap, kon het hart van de lezer
moeilijk onberoerd laten. Het werd tijd dat het door ‘partyschappen en factiën’ verscheurde vaderland
hier eens een voorbeeld aan zou nemen, verzuchtte de schrijver.259

Het wetboek De Mist
In mei 1797 werd op initiatief van ‘La Bien Aimée’ een Amsterdamse logedag bijeengeroepen om een
gezamenlijk Amsterdams standpunt te bepalen in de houding ten opzichte van de Grootloge, die al
sinds 1794 niet meer bijeengeroepen was. Enige jaren eerder, in november 1795, werd er in de
notulen van ‘La Bien Aimée’ al melding gemaakt van verwondering over het uitblijven van een
convocatie. Pieter Brouwer had daarover reeds van gedachten gewisseld met Broeder J.W.
Druyvestein, voorzitter van de Haarlemse loge ‘Vicit Vim Virtus’, die hij tijdens zijn werkzaamheden als
lid van ‘het Groot Besoigne van de Municipalityt’ in Den Haag was tegengekomen.260 Een voor de
hand liggende reden voor het niet bijeenroepen van de Grootloge was wellicht dat de politieke
klimaatswijziging de eendracht onder de broeders zo verstoord had dat men de jaarlijkse
bijeenkomsten maar liever even oversloeg totdat de storm geluwd was. Ironisch genoeg zorgde het
tijdelijk wegvallen van het nationale maçonnieke orgaan in Amsterdam juist voor toenadering tussen
de verschillende loges. In 1801 werd de samenwerking geformaliseerd door de oprichting van een
‘College van Gecommitteerden’ dat voortaan de gemeenschappelijke belangen van de Amsterdamse
broeders zou behartigen.261
De eerste bijeenkomst van de Grootloge sinds de Bataafse Omwenteling, gehouden op 4 juni
1797, beoogde de hechte samenwerking op landelijk niveau te herstellen. De politieke geschillen uit
het verleden probeerde men uit alle macht te boven te komen, zo blijkt onder andere uit de ratificatie
van de Franse constitutie van de loge ‘Les Vrais Bataves’, die in 1790 te Duinkerken was opgericht
door een aantal uitgeweken patriotten. Terwijl de ‘Nationale Vergadering’ in Den Haag ploeterde op
een nieuwe grondwet voor de Republiek, gaf een voorstel van de Amsterdamse loges bij monde van
Willem Holtrop in de Grootloge aanleiding tot de ontwikkeling van een dergelijk project op maçonniek
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niveau. Men was het er over eens dat de tijdsomstandigheden vroegen om hernieuwde eendracht en
deze beoogde men te bereiken door het maçonnieke wetboek te moderniseren en de maçonnieke
liederen en catechismus te uniformeren.262 De samenstelling van de commissie die zich boog over de
herziening van het wetboek van Du Bois uit 1761 spreekt in dit opzicht boekdelen: zij stond onder
leiding van Jacob Abraham de Mist (1749-1823), een van de gematigde volksvertegenwoordigers uit
de Nationale Vergadering, en omvatte niet alleen de orangist Isaac van Teylingen, maar ook de
progressieve Amsterdammers Willem Holtrop en Pieter Brouwer. Zelfs toen de tot de federalisten
behorende De Mist in januari 1798 gevangen gezet werd – nadat onder leiding van de maçon Pieter
Vreede een radicale staatsgreep in de ‘Nationale Vergadering’ gepleegd was – gingen de
werkzaamheden van de commissie gewoon door: de andere leden bezochten De Mist op Huis Ten
Bosch, waar deze gevangen zat.263
Een jaar later was het nieuwe maçonnieke wetboek, dat zwaar de republikeins-democratische
tijdgeest ademde, klaar om gepresenteerd te worden in de bijeenkomst van de tot ‘Grootoosten der
Bataafsche Republiek’ omgedoopte Grootloge. Op deze zelfde dag nam Van Boetzelaer na
achtendertig jaar afscheid als Grootmeester. Gedeputeerd Grootmeester Isaac van Teylingen werd
zijn opvolger, waarmee de orde voor het eerst sinds 1735 een niet-adellijke Grootmeester kreeg. Het
bloemrijke voorwoord bij het nieuwe wetboek voorzag in een duidelijk signaal dat de orde volgens
tijdgenoten een nieuw tijdperk betreden had. ‘Verandering van tyden en wisseling van lotgevallen
maaken dikwerf eene verandering in de Wetten eener Maatschappij noodzaaklyk’: de
praktijkervaringen van de laatste veertig jaar hadden onvermijdelijk de gebreken en inmiddels
achterhaalde uitgangspunten van het oude wetboek Du Bois aangetoond. Het ‘zedelyk oogmerk’ van
deugd en mensenliefde dat de vrijmetselarij sinds haar oprichting gekoesterd had, bleef echter
onveranderd, ongeacht wat ‘bekrompene verstanden’ mochten beweren.
Een duidelijke bijbedoeling van het nieuwe wetboek lijkt het bewerkstelligen van de opheffing
van de in 1735 door het landsbestuur afgekondigde ‘prohibitive Wetten en Resolutien’ geweest te zijn.
De samenstellers wezen er op dat de orde slechts verscholen ging achter een sluier van
geheimhouding om haar te beschermen tegen dom bijgeloof en ‘drieste onkunde’. Het betrachten van
geheimhouding moest dus zeker niet opgevat worden als een signaal dat de orde een staatsgevaarlijk
geheim te verbergen had. In het voorwoord van het nieuwe wetboek zette men deze redenering kracht
bij door de invoeging van een optimistische karakterschets van de ware vrijmetselaar. Waarschijnlijk
was deze echter niet alleen bedoeld om buitenstaanders van de deugdzaamheid van het genootschap
te overtuigen, maar ook om in eigen kring aan te sporen tot nieuwe deugdbetrachting.264
In november 1798 vereerde Grootmeester Van Teylingen de Amsterdamse loges ‘La Charité’
en ‘La Bien Aimée’ met een bezoek ter ere van de introductie van het nieuwe wetboek, waaraan
Willem Holtrop en Pieter Brouwer een belangrijke bijdrage hadden geleverd. Voor de gelegenheid
besloot men het souper en de ‘begeleidende muziek’ extra luister bij te zetten en riep men de leden op
om in het zwart gekleed in de loge te verschijnen. De decoratielinten van de Hoge Graden dienden de
broeders thuis te laten, aangezien het dragen daarvan in een gewone logebijeenkomst volgens een
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nieuwe bepaling was afgeschaft. 265 Kort na het bezoek van de Grootmeester togen de Amsterdamse
loges ook aan het werk om hun eigen huishoudelijke wetten te vernieuwen.

Breukpunt 1800
De conclusie van het nieuwe wetboek dat de loges ‘stille Verzamelingen van Menschen-vrienden en
Broederen (waren) die alle één en onveranderlyk doel hadden om het nuttige met het aangenaame te
paaren en door betragting en aanpryzing van Deugd en Broeder-liefde, zich zelven en (…) het gehele
Menschdom gelukkig te maaken’, werd in 1800 herhaald door broeder De Mist. In de redevoering die
deze laatste hield ter ere van zijn aanvaarding van het Gedeputeerd Grootmeesterschap deed hij de
veelvuldig geciteerde uitspraak dat hij de vrijmetselarij altijd beschouwd had als een
‘stille leerschool van deugd en goede zeden, waar in door aanhoudende geschikte
redevoeringen, en het in acht nemen der regelen van orde en beschaafdheid, de nog
onbedorvene zielen van jong aangenoomene Broederen konden worden voorbereid,
om eenmaal nuttige Leden der Maatschappy te worden (…)’.266
De woorden van De Mist kunnen opgevat worden als een pleidooi voor een herbezinning op de eigen
morele grondslagen. Alleen door opnieuw de eendracht en harmonie te omarmen kon men
ongeschonden de transitie naar een nieuw tijdvak voltooien en de eigen maatschappelijke relevantie
waarborgen, ja zelfs een positieve bijdrage leveren aan het landsbelang. Deze bewuste inmenging in
de profane wereld mag specifiek voor het Bataafse tijdperk geacht worden: na de totstandkoming van
het Verenigd Koninkrijk werd het maçonnieke beleid, zoals verwoord door het wetboek De Mist, in
toenemende mate ongepast bevonden. Het op republikeins-democratische leest geschoeide wetboek
werd in 1816, tegelijk met de aanvaarding van het Grootmeesterschap door Prins Frederik,
afgeschaft.267
De sterke nadruk die in de vrijmetselarij van oudsher gelegd werd op verdraagzaamheid bleek
in het revolutietijdvak inderdaad niet zonder effect. Terwijl het merendeel van de loges de roerige
eeuwwisseling overleefde, gingen vele andere vormen van verlichte sociabiliteit ten onder aan de
fundamentele politieke geschillen die de Bataafse Republiek in hun greep hadden. Toen burgers zich
na de zoveelste staatsgreep en nieuwe grondwet gedesillusioneerd van de politiek afwendden,
verloren vele politiek geëngageerde genootschappen hun bestaansgrond. De doelstellingen van de
vrijmetselarij bleken beter in staat de tand des tijds te doorstaan, al zullen genoeg maçons bij tijd en
wijle wel gevreesd hebben voor het lot van de broederschap: op 1 juni 1800 werd een vijftiental loges
door het Grootoosten vervallen verklaard.268
Ondanks de in de jaren negentig geleden verliezen, zagen de loges de nieuwe eeuw niet
zonder optimisme tegemoet. Het maçonniek reveil dat in eerste instantie in Amsterdam opgang deed
met het toenemen van de onderlinge samenwerking van de loges, verspreidde zich al snel over de
rest van Nederland. Opnieuw zagen hervormers zoals Johannes Kinker, vanaf 1806 lid van ‘La
Charité’, in de vrijmetselarij een medium om hun verlichte idealen uit te dragen. De ledenaantallen van
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de Amsterdamse loges evenaarden omstreeks 1805 het prerevolutionaire peil. Ook het vertrouwen
van de overheid leek langzamerhand gewonnen te worden, niet in de laatste plaats omdat veel
maçons daadwerkelijk gingen deelnemen aan het bestuur van de Bataafse Republiek. Na het
uitroepen van het ‘Koninkrijk Holland’ vroeg men koning Lodewijk Napoleon, die in Frankrijk het ambt
van Gedeputeerd Grootmeester had bekleed, om zijn gratie te verlenen aan de Nederlandse orde. In
feite werd de in naam onafhankelijke vrijmetselarij daarmee dus een semi-gouvernementele
organisatie. Met de Franse overheersing deden echter ook Franse gewoonten hun intrede in de
Nederlandse vrijmetselarij. Interne conflicten, bijvoorbeeld over het al dan niet invoeren van de
‘adoptieloge’, waren niet zelden het resultaat.
Volgens veel onderzoekers markeert het jaar 1800 ook nog op een ander vlak een breukpunt
in de vrijmetselarij. De ambtsaanvaarding door de eerste niet-adellijke Grootmeester Van Teylingen
duiden zij als het punt waarop de maçonnerie haar aristocratische gedaante verruilde voor een
burgerlijke.269 Terwijl de achttiende eeuw traditioneel geldt als de ‘pruikentijd’, waarin corrupte
aristocratische regenten Franse modegrillen najoegen, wordt de negentiende eeuw bij uitstek gezien
als het tijdperk waarin de burgerij haar stempel op de Europese cultuur drukte. Toch valt er ook het
nodige tegen deze zienswijze in te brengen. De scheidslijn tussen adelstand en burgerij was in de
Republiek feitelijk reeds in de achttiende eeuw een stuk minder absoluut dan in de rest van Europa.
Ook de stedelijke aristocratieën waren in de praktijk vaak niet de ‘gesloten’ systemen die tijdgenoten
er in zagen. Het was voor gegoede burgers op beperkte schaal immers wel degelijk mogelijk om op te
klimmen naar het regentenpatriciaat. Ondanks de klachten van hervormers bleek het in werkelijkheid
ook wel mee te vallen met de vermeende machtscorruptie en overvloedige levensstijl van de ‘leisure
class’, onoverbrugbare verschillen met de onder de bourgeoisie gangbare gedragingen waren er
nauwelijks.270 Hieruit volgt dat een resolute karakterisering van de achttiende-eeuwse vrijmetselarij als
‘adelijk getint’ voorbij gaat aan de aanmerkelijk subtielere realiteit, zoals die in de meeste loges
heerste. Ook hier bewezen adel/aristocratie en burgerij doorgaans best in staat te zijn om
standverschillen te laten voor wat ze waren. In Amsterdam lijken de loges met het verdwijnen van de
Franse invloeden op de vrijmetselarij in de jaren zestig al langzaam aan de burgerlijke fase van de
maçonnieke geschiedenis betreden te hebben. Het zou dus meer met de werkelijkheid overeen
stemmen om de laatste decennia van de achttiende eeuw, waarin de aanzet gegeven werd voor het
ontstaan van de moderne Nederlandse eenheidsstaat, te beschouwen als een lange overgangsfase,
niet slechts op maçonniek niveau, maar in brede maatschappelijke zin.
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Conclusie
‘De Tyd leer voor zyn’ vuist de wentlende eeuwen vluchten:
Zy vluchten; dan met hen vlucht ook het bygeloof
En dweepery voor reden doof: bis.
Verlichting spreidt alom haar’ luister voor ons heenen;
De Waarheid treedt in ’t licht, de neevlen zyn verdweenen:
De Vrye-Metzelaar gevoelt en denkt en werkt,
Door geenen dwang gestoord, noch in zyn doel beperkt.’ 271

De vrijmetselarij na 1800
Al in de vroege negentiende eeuw, waarin de Romantiek de Verlichting deels verdreef uit haar rol van
toonaangevende culturele stroming, werd er in maçonnieke kringen volop teruggekeken op het eigen
roemrijke verleden, en dan niet alleen op de in sluiers van mystiek gehulde afstammings-geschiedenis
van de orde, maar vooral ook op de recente jaren. De Nederlandse vrijmetselarij had de twee
belangrijkste hindernissen van de achttiende eeuw, het overheidsverbod van 1735 en de interne
scheuring veroorzaakt door de politisering ten tijde van patriottentijd en Bataafse Omwenteling,
doorstaan zonder haar verlichte optimisme te verliezen. Getuige het bovengeciteerde fragment van
een gezang geloofde men ook na de eeuwwisseling nog steeds heilig in het ‘stichtende’ werk van de
Verlichting: spoedig zou de tijd van de rede aanbreken waarin bijgeloof en vooroordelen voorgoed tot
het verleden zouden behoren. Bezien vanuit een modern tijdsperspectief stuit dit rechtlijnige
vooruitgangsdenken al snel op scepsis. De historische praktijk heeft uitgewezen dat de vrijmetselarij
ook in de afgelopen twee eeuwen beïnvloed werd door het samenspel tussen conjunctuur en
mentaliteit. Tolerantie gedijt immers beter in tijden van welvaart en stabiliteit dan in periodes van
economische neergang en sociale onrust. Aan het einde van de negentiende eeuw speelden de
pauselijke encycliek ‘Humanum genus’ (1884) en de geschriften van Leo Taxil handig in op de onder
het volk sluimerende negatieve sentimenten over de vrijmetselarij. Een ongeëvenaard hevige aanval
op de orde was het gevolg.
In feite was de positie van de vrijmetselarij in de negentiende eeuw tweeledig. Enerzijds lijkt
de orde onder het voorzitterschap van de capabele Prins Frederik (1816-1881) – die uit angst voor
antimaçonnieke uitbraken bewust werd aangetrokken door het Grootoosten – aanmerkelijk steviger in
de samenleving geworteld te zijn geraakt dan in de achttiende eeuw het geval was. Onder het
koninklijk protectoraat van de zoon van Willem I kreeg de vrijmetselarij een semi-officieel karakter.
Anderzijds volgde uit de verbondenheid aan het Huis Oranje ook dat voor maçonnieke vernieuwing
opgaande stemmen geen gehoor vonden. En dat terwijl juist in deze periode van toenemende
verburgerlijking onzekerheid over de eigen relevantie onder veel vrijmetselaars de overhand kreeg.
Het enthousiasme waarmee de maçonnerie zich in de achttiende eeuw over het aardoppervlak
verspreid had, was verdwenen en men vroeg zich steeds vaker af of de aloude maçonnieke ritualen
met hun overwegend aristocratische oorsprong nog wel betekenis hadden in de in toenemende mate
‘burgerlijke’ tijden. Langzamerhand werd duidelijk dat de herbezinning op de eigen doelstellingen, die
men al sinds 1800 op het oog had, niet zozeer zou voortkomen uit één helder moment. Veeleer
diende het heroverwegen van de eigen positie de vorm aan te nemen van een continu proces,
afgestemd op de immer veranderende tijden.
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De loge als onderdeel van verlichte sociabiliteit
Meer dan tweehonderdvijftig jaar na het ontstaan van de vrijmetselarij resteren nog maar weinig van
de achttiende-eeuwse sociabiliteitvormen die gezamenlijk een grote rol speelden in het totstandkomen
van een ‘civil society’. De vrijmetselarij bleek over een aanmerkelijk langere adem te beschikken dan
de meeste andere ‘dilettantengenootschappen’, die toch in eenzelfde verlicht beschavingsideaal hun
oorsprong hadden. In het voorgaande heb ik getracht de aantrekkingskracht van de orde zoveel
mogelijk te verklaren en te vergelijken met die van verlichte sociabiliteit in het algemeen, om een
antwoord te vinden op de vraag in hoeverre de vrijmetselarij een specifieke bijdrage kon leveren aan
de (politieke) bewustwording van de burgerij.
Het constitutionele karakter van de vrijmetselarij, dat zo hoog in de achting van Margaret
Jacob staat, bleek maar deels verantwoordelijk voor de toestroom van nieuwe leden en ook
nauwelijks exclusief voorbehouden aan de vrijmetselarij. Het ondertekenen van de huishoudelijke
wetten was in bijna alle verlichte genootschappen een gangbare praktijk. Ook op het – tot op zekere
hoogte – belijden van gelijkheidsidealen had de vrijmetselarij nauwelijks het alleenrecht.
Doorslaggevend zal de impliciete belofte van vrijheid, gelijkheid en broederschap waarschijnlijk niet
geweest zijn in de beslissing van nieuwe leden om zich te laten inlijven. De kloof tussen
onontwikkelde armen en ontwikkelde rijken was in de achttiende eeuw ook door de loges niet
gemakkelijk overbrugbaar. Al te grote standsverschillen tussen de leden werden dan ook (terecht?)
geacht het voortbestaan van de orde te bedreigen. De aanzienlijke lieden die de dienst uitmaakten in
de loges deden nauwelijks moeite om hun geringe waardering voor het ‘gemeen’ te verhullen. Er was
nog heel wat verlichte ‘opvoeding’ voor nodig voordat simpele zielen uit het volk gereed waren om het
‘maçonnieke licht’ te ontvangen. In eerste instantie besloten de Amsterdamse voorzitters bewust om
zich zoveel mogelijk van de profane wereld te distantiëren. De praktijk van 1735 had wel aangetoond
dat van het volk immers alleen maar onkunde en blinde haat te verwachten viel. Pas in de jaren
zeventig, toen het verlichte beschavingsoffensief tot bredere lagen van de bevolking doorgedrongen
was, gingen er stemmen op om meer openheid te betrachten in het contact met de profane wereld.
Wellicht zou men door het weerleggen van de steeds talrijker wordende beschuldigingen een
gunstiger beeld van de orde kunnen bewerkstelligen.
Dat de vrijmetselarij best bereid was om aan het beschavingsoffensief, dat in het kielzog van
de Verlichting door de Republiek trok, mee te werken, blijkt uit de ontwikkeling van charitatieve
initiatieven, die het deugdzame karakter van de orde moesten onderstrepen. Liefdadigheid werd als
uiterst doeltreffend middel beschouwd in het bescheiden charmeoffensief ter verbetering van het over
de vrijmetselarij bestaande beeld. De menslievende rol van de maçons moet echter zeker niet
overdreven worden, in vergelijking met de sociale functie van andere genootschappen zoals de
veelgeroemde ‘Maatschappij tot Nut van ’T Algemeen’ was de hervormende bijdrage van de loges
bescheiden.
Datgene wat de loges echt onderscheidde van andere vormen van verlichte ‘gezelligheid’ was
de specifiek maçonnieke werkwijze van het ‘rituele spel’, dat een geheel eigen kader aan de
bijeenkomsten verleende. Tot op heden heeft de nadruk die op het door middel van ritualen
bewerkstelligen van ‘geestelijke verdieping’ gelegd wordt zijn aantrekkingskracht nog niet verloren.
Niet alle maçons meldden zich echter uitsluitend vanuit verheven beweegredenen wekelijks
bij de loges. Lidmaatschap van de kosmopolitisch georiënteerde vrijmetselarij stond immers ook
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garant voor persoonlijk voordeel: de maçonnieke netwerken die zich (in tegenstelling tot die van veel
andere sociabiliteitvormen) over de hele wereld uitstrekten, stelden individuele maçons in staat hun
zakelijke contacten aanzienlijk uit te breiden. In een handelscentrum als Amsterdam, waar de loges
vanaf hun oprichting gedomineerd werden door kooplieden en andere beoefenaars van commerciële
beroepen, zal dit aspect nog net iets belangrijker geweest zijn dan in de loges in de landgewesten.
Dat de meeste broeders ten tijde van hun inwijding relatief jong waren en vaak nog aan het begin van
hun carrière stonden, lijkt een belangrijk bewijs voor de theorie dat het opdoen van nuttige contacten
een belangrijk motief was voor het lidmaatschap. Uit de ledenbestanden blijkt dan ook dat leden van
een bepaalde beroepsgroep vaak al snel na hun inwijding ook hun collegae in de loge introduceerden,
waardoor de reikwijdte van het netwerk steeds omvangrijker werd.
Helaas is voor Amsterdam tot op heden geen systematisch onderzoek naar de verschillende
religieuze gezindten van broeders verricht. Een voorzichtige voorspelling luidt echter dat de loges een
significant aantal religieuze dissenters bevatten: genootschappen lijken bij uitstek te hebben
bijgedragen aan de emancipatie van religieuze minderheden, die vanwege hun afwijkende
godsdienstige overtuigingen niet konden deelnemen aan het landsbestuur. Van oudsher behoorden zij
veelal tot de commerciële elite, die goed vertegenwoordigd was binnen de Amsterdamse loges.
Over de raakvlakken van vrijmetselarij en andere vormen van sociabiliteit resteert echter ook
onzekerheid. Zolang er geen systematisch onderzoek verricht is naar ‘dubbellidmaatschappen’ kan er
van definitieve conclusies geen sprake zijn. Voorlopig lijkt het er echter op dat de Amsterdamse
vrijmetselarij niet veel meer of minder dan andere ‘gezelligheidsverenigingen’ heeft bijgedragen aan
het totstandkomen van een burgerlijke cultuur, die over het algemeen genomen toch vooral de
verdienste van de Verlichting in brede zin was. De politisering en emancipatie van de burgerij
daarentegen komt meer specifiek op het conto van politieke- en hervormingsgenootschappen, die –
onder invloed van de heersende maatschappelijke, economische en politieke omstandigheden – als
laatste stap in de achttiende-eeuwse genootschapsontwikkeling het licht zagen en gebruik maakten
van kanalen die al eerder gecreëerd waren. De vrijmetselarij kan, ondanks de aantrekkingskracht die
ze zeker uitoefende op hervormers, niet tot die categorie gerekend worden. Voordeel daarvan was wel
dat de loges na de eeuwwende niet ten prooi vielen aan de heringetreden politieke desinteresse van
de bevolking, die politieke genootschappen in toenemende mate irrelevant maakten.

De loges in roerige tijden
Gedurende een groot deel van de achttiende-eeuwse maçonnieke geschiedenis zagen de loges zich
geconfronteerd met externe omstandigheden, die een schaduw dreigden te werpen over de
aanvankelijke bloei van de vrijmetselarij. De politieke woelingen van de late achttiende eeuw en de
daarop volgende financiële problemen en negatieve publiciteit jegens de orde stelden de
overlevingsdrang van de broederschap zwaar op de proef. In vormende episodes als de patriottentijd
en Bataafse Omwenteling bleek eerst en vooral dat de vrijmetselarij in wezen een weerspiegeling was
van de maatschappij zelf, die vanaf 1780 ernstig verscheurd raakte tussen orangisten en patriotten,
federalisten en unitariërs, gematigden en revolutionairen. Hoewel in sommige loges de interne
eendracht – ondanks een politieke scheiding der geesten – gehandhaafd bleef, gebeurde het even zo
vaak dat patriotten en orangisten zich in hun eigen loges terugtrokken. In Amsterdam, waar de
maçons doorgaans patriotsgezind waren, kwam het over het algemeen genomen niet tot ernstige
interne conflicten van politieke aard. De afscheiding van een Duitse subfactie uit ‘Concordia Vincit
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Animos’ – met de oprichting van ‘Concordia Vera’ als resultaat – kan evengoed zijn voortgekomen uit
mentaliteitsverschillen tussen Duitse en Nederlandse maçons als uit een onoplosbaar politiek
meningsverschil. Ondanks de terugslag waar de loges na de Pruisische interventie van september
1787 mee te maken kregen, leidde de patriottentijd in Amsterdam niet tot onherstelbare breuken
tussen de loges.
Tijdens de gehele achttiende eeuw was de tendens zichtbaar dat de in moeilijke tijden sterk
dalende ledenaantallen zich op haast miraculeuze wijze herstelden zodra er nieuwe hoop gloorde. Het
toenemen van de kritiek op de orde naarmate de eeuw vorderde, deed blijkbaar geen wezenlijke
afbreuk aan het voortbestaan van een potentieel publiek voor de vrijmetselarij. De steeds negatievere
beeldvorming over de vrijmetselarij zal op de verlichte doelgroep immers minder invloed uitgeoefend
hebben dan op het noodlijdende volk dat in barre tijden wel een zondebok kon gebruiken. Het
afnemen van de financiële draagkracht van de commerciële elites lijkt in eerste instantie zelfs
bedreigender geweest te zijn voor het voortbestaan van de Amsterdamse loges dan de vijandige
propaganda van contrarevolutionairen. Na 1795 hadden ook de voorheen meest bemiddelde broeders
moeite om aan hun financiële verplichtingen jegens de loge te voldoen.
Of de loges tijdens de hoogtepunten van burgerparticipatie in het bestuur door hun
constitutionele traditie en belofte van gelijkheid een verhoogde aantrekkingskracht uitoefenden op
potentiële leden is moeilijk vast te stellen. De loges lijken in ieder geval geen toevluchtsoord voor
politieke radicalen geworden te zijn. Politieke genootschappen, die wel openlijk stelling namen in
politieke kwesties, zullen voor politiserende burgers met een behoefte aan praktijk ervaring beslist
aantrekkelijker geleken hebben dan de in ieder geval in naam neutrale loges. Dat het
vrijmetselaarschap politieke bemoeienis op een individueel niveau allerminst uitsloot mag duidelijk
zijn. Vrijmetselaren konden zonder consequenties het logelidmaatschap combineren met dat van een
politieke sociëteit. Om te bepalen op welke schaal dat ook werkelijk het geval is geweest is echter
nader vergelijkend onderzoek nodig tussen de ledenbestanden van de Amsterdamse loges en de
politieke genootschappen.
De interne conflicten die er tussen de Amsterdamse loges ontstonden waren vaak eerder te
herleiden op het verschillend interpreteren van de maçonnieke catechismus en het immer
vooropstellen van het eigen logebelang dan op politieke meningsverschillen. Vooral aan de
voorwaarden waaronder binnen de stad gevisiteerd mocht worden, werden heel wat verhitte
briefwisselingen gewijd. Ook de relatie van de Amsterdamse loges met de Grootloge lag al vanaf 1756
gecompliceerd. De overdadige waarde die de loges aan de eigen autonomie hechtten, verhield zich
slecht tot het uniformerende en centraliserende streven dat theoretisch van de Grootloge uitging. In de
praktijk lijkt de Grootloge vooral gefungeerd te hebben als het orgaan waartoe men zich wendde
wanneer men zich wilde beklagen over het gedrag van de andere loges. De Grootmeester kon weinig
meer doen dan bemiddelen in de vele onderlinge conflicten. Vanaf midden jaren negentig leek hierin
echter voorzichtige verandering te komen. De toenemende onderlinge samenwerking tussen de
Amsterdamse loges leidde uiteindelijk tot het alom geprezen initiatief van de oprichting van een
‘College van Gecommitteerden’. Zelfs ‘La Paix’, de loge die een decennium lang in Amsterdam gold
als het zwarte schaap in de maçonnieke familie, werd – mits ze beloofde haar gedrag te zullen
beteren – gevraagd aan het college deel te nemen.
De landelijke impuls om de (politieke) meningsverschillen te laten voor wat ze waren ging dus
uit van Amsterdam, waar grote geesten als Willem Holtrop en Pieter Brouwer net als hun voorgangers
blijk gaven van een vooruitstrevende maçonnieke visie. De geest van Rousset de Missy, de
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progressieve boekverkoper die in 1735 aan de basis stond van de Amsterdamse vrijmetselarij, bleef
nog lang rondwaren in Amsterdam. Het na de eeuwwende opnieuw opleven van de interesse in de
radicale nalatenschap van Spinoza en andere vroege verlichtingsfilosofen, van wie Rousset de Missy
zich een devoot navolger had betoond, maakte de maçonnieke cirkel rond. De eerste veelbewogen
eeuw in de maçonnieke geschiedenis was ten einde, maar de erfenis van diegenen die als eersten
richting gaven aan de vrijmetselarij in Amsterdam leefde voort, niet alleen in de door hen nagelaten
archieven, maar ook in de gedenktekens en bouwstukken die hun opvolgers aan hen wijdden.
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Bijlage 1. Een fragment van een brief van ‘La Bien Aimée’ aan de zusterloge ‘La Charité’,
daterend van 13 augustus 1756, waarin opheldering wordt gegeven over de gebeurtenissen in
de Amsterdamse vrijmetselarij vanaf 1735.
(...) ‘Bientôt après son érection dans l’année 1735, elle se trouvoit insultée d’une populace aveuglée,
séduite et furieuse, qui n’epargna pas mème la maison, où notre R∴L∴De La Paix résidoit; on y alloit
au pillage, on brisa, déchira et cassa ce qu’on y trouvoit: les Frères furent dispersés et pendant
plusieurs années on se tint caché; les idiots, les bigots et les ignorans, zoutenus comme ils
s’imaginoient par une Résolution politique de notre Souverain, jetoient partout feu et flammes contre
nos bons et pauvres Frères. Non obstant les oppressions et persecutions, il y avait de tems en tems
une petite lueur pour notre Loge De La Paix; on s’assemble, on tint Loge, on travailla, on fit des
conquêtes, tellement que le grand nombre des Frères Maçons, qui se trouvent dans cette ville, et
même dans le Pays, doivent leur creation à cette Loge, qui avant l’année 1747 comptoit déjà près de
cent Membres fixes, demeurant dans cette ville.
‘L’annee 1747 et un partie de 1748 ont été, on pourra le dire, brillantes; on osoit presque paroitre en
public; toute frayeur était dissipée et les sentimens idiots avoient diminué considérablement en credit;
mais un état si florissant n’étoit pas pour durer longtems: les dissensions bourgeoises de l’année 1748
avoient de l’influence dans notre Loge; plusieurs des Frères en étoient susceptibles, d’autres en
étoient touches et le plus grand nombre étoit indigné, et peu s’en fallût que la division ne s’y mit ellemême.
Enfin par une suite ces dissensions notre Loge en 1749 vit séparer son Très Vénér. et Très-Eclairé
Maître, qui Durant plus de douze années l’avoit dirigée avec un zèle, un dignité et un instruction,
desquelles on trouve peu d’exemples: son absence produisit une dispersion des Membres de la Loge
et une suspension de la Loge même Durant cinq années, pendant lesquelles on gémissoit, on erroit et
on désespéroit presque de quelque rétablissement.
Cependant un plus heureux moment s’approchoit notre Très Vénér. et Très-Eclairé Maître, renoncant
au dessein, qu’il avoit encore conserve de revenir se fixer ici, se determina de faire r’ouvrit la Loge De
La Paix; il nomma et constitua un Maître en sa place, lui ordonna, l’autorisa et l’enjoignit de r’ouvrit de
la Loge De La Paix en son nom et de sa part, l’exhorta à éclairer, instruire et conduire duement cette
Loge, qu’il regardoit comme la sienne, lui cita pour modèle sa propre conduite, et termina son Acte
d’autorisation par des voeux pour la prospérité de la Loge, le signa de sa main et le scella du cachet
de la Loge.’ (…)
Deze brief van een lid van ‘La Bien Aimée’ aan ‘La Charité’ lijkt een duidelijk doel te dienen. Het relaas
over de geschiedenis van de loge ‘De La Paix’ maakt ten eerste duidelijk dat de maçonnieke
oorsprong van alle Amsterdamse broeders gesitueerd moet worden in deze loge, waarin zo veel
inwijdingen waren verricht en waarvan het ledental op een goed moment de honderd benaderde. ‘La
Charité’ heeft dus net als de andere Amsterdamse loges, die vermoedelijk opgericht werden door exleden van ‘De La Paix’, veel te danken aan de oude loge van Rousset de Missy. Dat ‘La Bien Aimée’
de rechtstreekse nazaat van deze loge is wordt ten zeerste benadrukt door de briefschrijver. Rousset
de Missy zelf nam volgens hem het initiatief tot de wederoprichting. In hoeverre dit laatste op waarheid
berust is echter de vraag; Rousset de Missy’s aantoonbare bemoeienis met ‘La Bien Aimée’ bleef
beperkt tot een achttal brieven, hij vertoonde zich nooit persoonlijk in de loge. De directe link die
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gelegd wordt tussen Rousset de Missy en ‘La Bien Aimée’ kan echter opgevat worden als een poging
om ‘La Charité’ van de legitimiteit van de loge te overtuigen. Aangezien ‘La Bien Aimée’ niet beschikte
over een eigen constitutie, ontleende ze haar bestaansrecht aan de loge ‘De La Paix’, die voor haar
sluiting wel over een constitutie beschikt had. ‘La Charité’, zelf in het bezit van een Engelse
constitutie, bleek vatbaar voor de argumenten van de briefschrijver, waarschijnlijk omdat haar
bestuursleden Rousset de Missy persoonlijk gekend hadden en maar al te goed op de hoogte waren
van de beschreven gebeurtenissen. Ondanks het ontbreken van een constitutie sloot zij op 14
november 1756 een conventie met ‘La Bien Aimée’, waarin de twee loges elkaar erkenden als wettige
loges en een ‘acte van vriendschap en correspondentie’ aangingen. Vanaf dit moment waren ‘La Bien
Aimée’ en ‘La Charité’ ‘zusterloges’.272

272

Uit: ‘Conventie gesloote met de Loge La Charité’ op 14 november 1756, Brievenarchief LBA, 28, doosnummer
4345, inv. nr. 41:41.
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Bijlage 2. De redevoeringen van Abbé Yvon (1714-1791)
In 1755 duikt in de notulen van ‘Concordia Vincit Animos’ de naam Abbé Claude Yvon op. Yvon werd
genoemd als Franse Orateur van de loge en vanuit deze officiersfunctie nam hij tevens deel aan de
delegatie die ‘Concordia Vincit Animos’ naar de Grootmeestersverkiezing afvaardigde. Bij nadere
beschouwing blijkt Yvon niet alleen een begaafd redenaar te zijn geweest, maar ook een Roomse
priester, die vanwege zijn radicale bijdragen aan de ‘Encyclopédie’ van Diderot Frankrijk in 1752
moest ontvluchten. Volgens Margaret Jacob stond de Abbé bekend als de ‘metafysicus’ van het
project en klonk in zijn artikelen over immaterialisme, de ziel, polytheïsme en morele vrijheid de in zijn
kringen dominante materialistische levensvisie door.273 Of deze ‘ketterse’ priester al voor zijn vlucht
naar de Republiek tot de broederschap behoorde of pas in een Nederlandse loge ingewijd werd is niet
bekend, maar volgens Jacob staat vast dat Abbé Yvon contacten onderhield met Rousset de Missy,
die vanuit Amsterdam het project van de encyclopedisten met grote interesse volgde. Hoewel de
‘Encyclopédie’ niet gekenschetst kan worden als een maçonniek project, bestonden er volgens Jacob
wel ideologische gelijkenissen tussen de vrijmetselarij en het gedachtegoed dat de encyclopedisten
uitdroegen.274 Uiteindelijk lijkt de abt uit strategische overwegingen zijn radicalisme te hebben
afgezworen. In de jaren zestig keerde hij terug naar Frankrijk, waar een positie binnen de katholieke
kerk op hem wachtte. Enkele van de redevoeringen die Yvon in ‘Concordia Vincit Animos’ hield,
werden door secretaris Grospoil met grote nauwkeurigheid in het notulenboek opgetekend.
Onderstaand twee toespraken van Abbé Yvon, gehouden ter gelegenheid van inwijdingen in de loge
op 24 augustus en 6 september 1755. 275
1.
‘Frères nouvellement initiez. L’ordre dans lequel vous venez d’etre Initiés, a été longtemps l’objet des
Calomnies publiques. Le monde, a qui il est plus commode de penser mal, que de penser bien des
choses qu’on soustrait a la connoissance, ne pouvoit s’ imaginer que l’ordre Rigoureux, qui lient nos
assemblées secrettes, & en ferme l’entrée a tous les profanes, put etre innocent. De la ces soupçons
injurieux contre l’ordre tout ensemble. Ainsi autrefois la corruption payenne rejetta sur le Christianisme
naissant les crimes qu’il vouloit guerir en elle, & extirper entierement de son sein. Cependant, graces
a la pureté des mœurs, qui brille dans la pluspart des Francs Maçons, on a pris sur leur compte des
idées plus juste & plus raisonnables. Ce temple, qu’ils elevent en commun, loin des regards Profanes,
a paru etre celui de la vertu. Une foule d’Honetes Gens s’est empressée d’y entrer. Avantque vous y
fussiez admis, mes frères, vous étiez deja instruits que c’etoit au Temple de la Vertu qu’on vous
conduisoit. La Probité de vos Amis si Zèles a vous en ouvrir l’entrée, etoit plus que suffizante pour
ballancer dans votre Esprit les raisons qui auroient pu vous en detourner. Oui, mes frères, c’est un
temple que nous bâtissons a la vertu. Ses fondemens sont posez dans notre cœur. Les vertus
morales & civiles en sont les ornemens. La Concorde, en unissant les Esprits & les Cœurs, est le
Ciment qui enlie toutes les parties. L’architecture en est simple & noble. Une main scavante, mais
guidée par le Gout, en a retranche tous les Ornaments fastueux. Nous sommes nous mêmes, mes
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frères, les pierres Vivantes de ce temple. L’Harmonie qui regne entre nous, & qui de toutes nos
volontés n’en fait qu’une, fait revivre dans la Construction de notre Temple le meme prodige qu’admira
autrefois l’antiquité, lorsqu’aux accens du divin Orphée les tigres amollis dépouillèrent leur audace, &
que les pierres sensibles aux accords de la lyre D’Amphion, s’élevèrent en ordre sur les murs
Thébains’.
2.
‘l’Empressement mon Cher Frère que vous avez témoigne pour entrer dans l’ordre de la Maçonnerie,
nous est un sur Garand de l’exactitude avec laquelle vous en remplirez tous les devoirs. Ils tendent
tous a perfectionner la nature humaine. Vous serez sans doute surpris du silence religieux que nous
gardons sur nos Mystères, & vous croirez que des Leçons, si utiles au bonheur du monde, ne
sauroient etre trop répandues, que bien loin de les dérober aux regards des profanes, nous devrions
les prêcher publiquement. Pour gouter nos leçons, mon cher frère, il faut avoir l’Esprit préparé pour de
longues instructions, il faut s’élever aux dessus des préjugés populaires, il faut même être Philosophe
jusqu'à un certain point. Or tout cela exige une espèce d’initiation & conséquemment une séparation
des profanes. Nous ménagerons, mon cher frère, votre foiblesse. Ce n’est que peu a peu que nous
ferons tomber le voile qui couvre vos yeux. De meme qu’un air pur est nuisible a ceux qui ont vécu
dans des pays marécageux, vos yeux pourroient etre blessez de l’Eclat dont brille la lumiere que
recelent dans leur soin nos mystères. Nous ne vous les ferons connoitre d’abord que par des
Emblèmes, des Allégories. Né dans le sein du despotisme, & ne connoissent la liberté que de nom,
vous la trouverez dans nos assemblées. Principe de ses sentiments nobles & généreux, qui elevent
l’homme au dessus de lui même, nous ne pouvons trop la Chérir. Nous la regarderons comme le plus
bel appanage de l’Humanité.’
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Bijlage 3. ‘Reedevoering, uytgesprooken door een Broeder Orateur, In eene wettige Loge op St.
Jan’s dag, den 27 December 1755’ (Amsterdam, 1755?).
Een eerste fragment uit deze redevoering - die waarschijnlijk werd uitgesproken door Johan
Schreuder, Orateur van ‘La Bien Aimée’ - behandelt de maçonnieke verspreiding over het ganse
aardoppervlak:
(…)
[p. 6] ‘Is het niet met zulke openbare gedenkteekenen, het is egter daarom met niet minder
onbeschroomtheid, dat onze Broederen in allerly landen, zig voortplanten en vermeerderen. Wy
behoeven hier de gelukkige drie Ryken niet te noemen; daar is de kweekstoof, de eerste kern, het
binnenste van het geheel. Duytsland, in alle haare landschappen en steeden, pronkt met welgeschikte
Loges, en deeze weederom met vorstelyke en princelyke kroonen. Allerhande staaten en jaaren
erkennen dat zy nog nodig hebben het licht te zien. Italien, ja het onweetende en met vooroordeel
bezette Spanjen en Portugal, bugen zig en begeeven zig meede ten arbeid aan het groote Gebouw.
Vrankryk, alwaar de passer al voor langen tyt geagt en gewyd wierd, leevert dagelyks meer en meer
en vrugtbaarlyk nieuwe broederen. Onze nabuurige Neederlanden, gaan mede te rye, en in de
algemeene vreugde, geeven zy gants niet de minste glans nog de schaarste weetenschap.’
De maçonnieke verspreiding in het eigen vaderland wordt door Schreuder ietwat overdreven, blijkens
het volgende fragment:
‘Ons eygen Vaderland, onze steeden, vullen geheele bladzyden weegens het getal hunner Loges in
de algemeene registers. Onze rivieren en stroomen willen in hunnen uytloop der zee niet naderen, of
moeten in ’t voorbygaan de trappen des Tempels kussen. Het Y, de Rhyn, Maas, Waal, Yssel, Vecht,
Schelde en welke niet al meer, begroeten daaglyks de hoog verligte en billyk pronkende Loges, die
onweid hunner boorden praalen, Ja, om eens by onze stad te blyven, hoe yverig, hoe welmeenend is
seedert maar één jaar de bouwing van ’t groote werk aldaar niet toegenomen, zodanig dat men de
Bouwhuyzen (als ik ze voor dit maal, het zy egter met eerbied eens zo noemen mag,) teegenwoordig
in getal met dat van eenen onzer hoogwaardige geheim getallen ziet evenaaren, en die alle in den
schoonsten yver en bloey staan!
Welk eene verschillende toestand en voorspoed W.B. van die, in welke de droevige vervolgingen en
belasteringen, onze waarde Broederen, beschroomt, klynhartig en uyt dien hoofde ook bedekt doet
blyven! Als de bitse nyd, het onkundig en lasterziek Gemeen, kwaadmeenende huychelaars,
vooringenomene Schryvers, verjaagende Vorsten, vervloekte Inquisitie, donderende Vatikaanen en
daverende Preedikstoelen, over al de heyrvaart ter vervolging aankondigen, en alarm zonder
ophouden blaazen! Als elk V.M. als een verjaagd vogeltje, dat door zweet en angst is [p. 7]
afgeswoegd, van vermoeytheid zynen Vlugt staakt, en van vrees overstelpt, niet weet, waar heen, nog
welke zyde te kiezen! Te wenschen ware het, dat in de algemeene Jaarboeken der geschiedenissen
onzer daagen, neevens de koolswarte naamen van het Vatikaan en Inquisitie, ook niet die van deeze
onze Stad en byzonderlyk die van Nimweegen mogte gevonden worden! Dog dit Tafereel is met al te
swarte verwen geteekent, om hetzelve op heeden, als zynde een dag van vreugde te vertoonen. Met
het wynige dat wy ‘er van gezegt hebben is het genoeg van het bittere gesmaakt, om het zoete
aangenaam te vinden. Wy wenden ons dan liever tot eene behaaglyker beschouwing, tot ons eygen
zelven.’ (…)
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Hierna volgt een ‘geschiedenis’ van LBA:
‘Hoe wy, alschoon zwak in ’t getal, egter sterk van moed, ons vereenigden en na ontfanging van
behoorlyke en wettige volmagt, ons weerzyds begroetede als wettige leeden, van eene wettige Loge;
van eene Loge die in ons heroopend wierd; van eene Loge die de oudste in onze stad is, en uyt de
welke de meeste der overige leeden zyn voortgesprooten? Hoe zwak en [p. 8] teeder wy ook doe nog
waren, en dat ‘er wynig hoop scheen om in onze kloekmoedigheid wel te slaagen, zo heeft onze
standvastigheid en goede yver ons doen zeegepraalen, zodanig dat wy thans eene Loge uytmaken,
wier naam meede onder de andere genoemt word, en die insgelyks hare zendelingen by de vreemden
heeft. Wy zyn in getal aangewassen tot glinstering toe; wy neemen dagelyks aan in weetenschap en
in onze eedele arbeidskunst; wy zien ons bezoeken door vreemde broederen; onze Registers pronken
met de namen van hen, die ten bewyze van hunne erkentenis en bekentenis, ons daar meede, een
gedenkteeken van hun zelve, als waardige Vry Metselaars, in eene wettige Loge buyten hun
vaderland nalaten wilde. Wy zien ons bezoeken door andere Loges; hunne afgezondene in ’t midden
van ons, bieden ons eene opregting van onderlinge verstandhouding aan; terwyl dat onze
afgezondene elders op alle heusche wyzen, en in wettige ontfanging bejeegent en behandelt worden.’
(…)
Over de bemoeienis van profanen met de orde:
[p. 11] ‘Maar nog eene derde vreugd is ‘er en die uyt de gewisheid der voorige voortspruyt; namelyk,
dat wy de dwase gissingen en onbescheidene nieuwsgierigheid der geener die buyten ons zyn
kunnen belachen. De onweetendheid en de onkunde waar in zy zyn, omtrent onze hoogwaarde
geheimen, moet altoos duuren, zo lange zy door ’t licht het welk wy aan hen doen zien, niet en verlicht
worden. Hoe meenig zot oordeel, en belachelyke ontdekkingen, hoort men niet opgeeven, (trouwens
wat kan men anders verwagten van de uytspraak der blinden, wanneer die over de kleuren willen
oordeelen) vervielen zy ook maar niet tot nog buytensporiger uytspraken.’
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