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Inhoud bouwstuk 

1.  Hoe kijken we officieel tegen onszelf 
aan? 

2.  Hoe zien anderen ons, ons imago? 
3.  Hoe overbruggen we de kloof? 
 
(met dank aan grootmeester broeder Willem Meijer, toespraak Grootoosten, juni 2014) 
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Wat zijn we c.q. willen we zijn?  
Hoofddoelen voor vrijmetselaren 
�  ‘beter mens worden’: persoonlijke 

bewustwording, ontplooiing en 
zelfverwezenlijking – leidend tot zelfkennis, 
gevoel voor maat en matiging, broederlijke 
opstelling en verdraagzaamheid,  en besef 
van persoonlijke verantwoordelijkheid 

�  ‘bijdragen tot een betere wereld’: actieve 
individuele participatie in de samenleving, in 
het belang van de medemens. 
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Vervolg 
Wat zijn we c.q. willen we zijn?  

 

•  Levensbeschouwelijke oriëntatie: 
religieus’ in brede zin: besef van 
verbondenheid met een individu-
overstijgend groter geheel,  

•  Maatschappelijke oriëntatie: niet-
dogmatisch, de ander vrijlaten in diens 
overtuigingen, evenveel ruimte en 
respect opbrengen voor zijn 
opvattingen als voor die van jezelf; 
steeds op zoek naar meer en beter 
inzicht  
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Broederschap 
�  Mensen die elkaar vertrouwen en respecteren  
�  Niet per se intieme vrienden zijn 
�  Elkaar intellectueel en emotioneel ontmoeten  
�  Kans zien om de eigen geest te scherpen en 

inspiratie op te doen  
�  In een sfeer die vrijmoedigheid bevordert en 

vele opinies en gezichtspunten verwelkomt  
�  Die ‘twistgesprekken’ verijdelt 
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Hoe zou Nederland er uit zien als ¾ van de 
bevolking uit vrijmetselaren zou bestaan?” 
 

� een open uitwisseling van gedachten  
� begrip hebben voor de beweegredenen 

van anderen,  
� kunnen omgaan met afwijkende 

opvattingen 
� zich bewuster oriënteren op de principiële 

gelijkwaardigheid van mensen 
�   het je als vanzelfsprekend inspannen 

voor de medemens  
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Voor wie is vrijmetselarij 
geschikt? 
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•  mensen die nog niet zijn uitgedacht over zichzelf 

en hun eigen()aardigheden 
•  zich willen ontplooien in wisselwerking met 

anderen,  
•  binnen een ‘broederschap’ van – in de kern – 

gelijkgestemde geesten 
•  gevoelig zijn voor traditie en herhaling 
•  het gevoel hebben dat met ratio niet alles te 

zeggen valt …  en dus ontvankelijk zijn voor het 
mysterie van het leven 

•  maatschappijgericht zijn: door charitas te 
bedrijven of door actief te participeren in de 
samenleving  
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Hoe wordt er tegen 
vrijmetselarij aangekeken? 
� Proefschrift Rien Heydanus over 

vrijmetselarij (2014) 
� Toespraak Grootmeester Meijer, 

Grootoosten juni 2014 
� Enkele persoonlijke observaties na negen 

jaar lidmaatschap 
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Heydanus, proefschrift 2014 

•  VM wordt extern gezien als besloten, 
elitaire, traditionele vereniging.  

•  Wordt geïdentificeerd met 
geïnstitutionaliseerde religie i.p.v. met 
zich wijzigende opvattingen en 
behoeften inzake religie en 
spiritualiteit 
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Imago volgens Grootmeester 
W. Meijer Grootoosten juni 
2014 
•  Discrepantie tussen idealen en 

feitelijke gedragingen . 
•  Aanvallen op Van Agt vanwege 

interview in“Vrijmetselarij” en op 
mevrouw Beatrice de Graaf over 
onheuse bejegening van de zijde 
van vrijmetselaren ten tijde van de 
Breivik-affaire  

12 



Vervolg imago vlgs. 
Grootmeester Meijer 
•  Geldingsdrang van maçonnieke ego’s. 
 
•  Lichtgeraaktheid, de neiging om eerst 

woede of ergernis uit te schreeuwen en 
pas daarna te gaan nadenken 

 
•   Het je niet kunnen verplaatsen in de 

gedachtegang van een ander 
  
•  Het niet kunnen verdragen van 

andermans ideeën  
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Conclusie Meijer  

Stoppen met vroom belijden 
van goede voornemens, 
maar laten wij ernst maken 
met het realiseren daarvan. 
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Persoonlijke observaties over 
maconnieke cultuur na 9 jaar 
�  Interne hiërarchie i.p.v. afgelegde metalen 
�  Intern gericht op uiterlijkheid en vormgeving  
�  Hang naar exclusiviteit o.a. door maconniek 

taalgebruik, geheimtaal en in forma 
kledingvoorschriften ( rock of smoking) 

�  Geheimzinnigheid over lidmaatschap 
�  Openlijke interne ruzies en latente animositeit. 
�  Ritualen soms verouderd  
�  Ledenbestand verouderd en daalt nog steeds 
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Brug slaan tussen imago en 
wat we (willen) zijn 
Drie ideeën: 
� Vraaggerichte voorlichting 
� Eigentijdse ritualen ontwerpen 
� Luiken verder openen naar Westen 
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Vraaggerichte voorlichting 
�  Voor homogene groepen de zgn. vraaggerichte 

methode gebruiken 
�  Voorbeelden: Service clubs, 

vrouwenverenigingen, studentenverenigingen. 
�  Bezoekers ontvangen vooraf  per email informatie, 

zoals art. 1.1 van de grondbeginselen; en ook de 
veel gestelde vragen en antwoorden over de 
vrijmetselarij, uit www.vrijmetselarij.nl  

�  Gasten verzoeken vóóraf na te denken over de 
vragen die zij hebben 
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Vervolg vraaggerichte 
voorlichting 
�  Aan begin bijeenkomst elke gast individueel 

uitnodigen  de meegebrachte vraag te stellen. 
�  Deze vragen worden met maximale openheid 

beantwoord 
�  Het enige  geheim schuilt in de eigen persoonlijke 

beleving van de rituelen en wat er is tussen 
broeders. 

�  Geen c.q. weinig ongevraagde informatie geven 
    Ervaring is dat in de vragen vrijwel alles aan bod   
komt 
�  Voorlichting en gesprek zowel in Voorhof als 

Werkplaats. 
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Vervolg voorlichting 
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Conclusies: 
•  Levendige interactie op tussen gastheren en gasten maar 

ook tussen de gasten onderling.  
•  Bezoekers toonden zij zich eensgezind verrast over de 

ervaren openheid 
•  Bezoekers verlieten het logegebouw met een meer 

waarheidsgetrouw beeld van de vrijmetselarij dan 
waarmee zij waren binnengekomen. 

•  Is ook het resultaat van de verbinding tussen inhoud en 
vorm. Wie in de beeldvorming van de vrijmetselaars vooral 
de uiterlijke symbolen ziet van als uitheems ervaren kleding 
en gebruiken, verliest gemakkelijk de belangstelling voor 
de inhoud. 



Behoefte aan eigentijdse 
rituelen 
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•  Huidige rituelen voornamelijk geïnspireerd op het 
eerste grote licht De Bijbel. 

•   Westen wordt steeds profaner en het 
geïnstitutionaliseerde Christendom o.a. in 
Nederland, is op z’n retour is.  

•  Bijna driekwart van de Nederlanders voelt zich niet 
meer verbonden met een religieus instituut. Ieder 
zoekt op eigen wijze spiritualiteit. 

•  De jeugd kent de bijbel veel minder dan de oudere 
generatie of in het geheel niet meer. Wie is Tubal 
Kain, Johannes de Doper of Job? Wat is de Tempel 
van Salomo? 



Vervolg rituelen 
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•  Meer eigentijdse rituelen kunnen helpen 
om de kloof kleiner te maken.  

•  Niet als vervanger van de bijbels 
georiënteerde rituelen maar als 
aanvulling voor speciale gelegenheden.  

•  Het is immers van belang dat 
toekomstige broeders ook contact 
hebben met de waarde van het 
christelijk cultuurgoed.  

•  Nieuwe rituelen krijgen, precies zoals de 
bestaande, als hoofdthema de overgang 
van de ene naar de andere fase met als 
leidraad het Hoog Beginsel en 
verbinding. 



Ideeën voor eigentijdse 
rituelen 
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�  Ritueel over de 
ecologische 
samenhang van 
kosmos en planeet 
aarde en de plaats 
van de mens 
daarbinnen. Hoe om 
te gaan met het 
overgangsproces 
waarin de planeet 
aarde zich bevindt? 

�  Ritueel over de transitie 
naar de  multiculturele 
samenleving als 
verbinding tussen 
cultuur en etniciteit. 
Het geeft uitdrukking 
aan het 
kosmopolitische doel 
van de vrijmetselarij als 
broederketen die de 
ganse aarde omspant. 



Ideeën voor eigentijdse 
rituelen 
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� Ritueel over de 
transitie naar de 
digitale wereld die 
mensen verbindt. 

� Ritueel over de 
verbinding tussen 
fysische kennis en  
mystieke 
ervaringen  



Hoe luiken verdere openen 
naar Westen 
  
�  Stimuleren bouwstukken met het oog op het 

Westen 
�  Taalgebruik moderniseren en geheimschrift 

afschaffen 
�  Maximale openheid over werkwijze en 

doelstellingen. 
�  Openheid naar buiten over lidmaatschap, 

tenzij… Iedere broeder bepaalt zelf of er een 
tenzij is… 
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Verschillende gedaanten van 
vrijmetselarij in 300 jaar 
� Begin 18e eeuw emancipatiebeweging  

voor burgerij tegen dominante clerus en 
adel 

�  In de tweede helft van de 19e eeuw 
maatschappelijk actieve beweging in 
onderwijs en armenzorg, zoals in het 
Amsterdam. 

�  In de 20e eeuw meer naar binnen gericht  
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Driehonderd jaar vrijmetselarij 
is geen garantie voor haar 
voortbestaan. 
 
Is het niet tijd de luiken 
opnieuw en verder  te openen 
richting het Westen? 
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