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Een tafelloge (banket) uit de tweede helft van de 18e eeuw. 
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VRIJMETSELARIJ WORDT OMGEVEN DOOR 
EEN WAAS VAN GEHEIMZINNIGHEID! 

 
Dat is wat veel vrijmetselaren te horen krijgen als hun 

vrijmetselaar zijn bij kennissen of vrienden op de een of 
andere manier ter sprake komt.  
 

Er bestaan zoveel vooroordelen en onware verhalen over de 
vrijmetselarij dat het de loge „De Drieslag‟ noodzakelijk leek 
om een ieder die er iets meer van wil weten op de hoogte te 

brengen van het eigenlijke doel en wezen van de 
vrijmetselarij.  
 

De vrijmetselarij is een eeuwenoude broederschap met een 
geheel eigen werkwijze. Hierin spelen symbolen een  
belangrijke rol. De vrijmetselarij kent twee soorten 

symboliek: de bouwsymboliek en de lichtsymboliek. Hiervan 
is de bouwsymboliek het meest karakteristiek omdat ze 

buiten de loge niet meer voorkomt. 
 

Wie openstaat voor symboliek en voor de gekozen 
werkwijze, zal de inwijdingen die worden gehouden ervaren 

als een stimulans om de broederschapgedachte die aan de 
vrijmetselarij ten grondslag ligt te bevorderen en wat men 

noemt, de “Koninklijke Kunst”, te beoefenen. 
 

Dit uit te leggen aan een buitenstaander is niet 

gemakkelijk. Naar wij hopen is met dit boekje een bijdrage 
geleverd aan de bekendheid van de vrijmetselarij zodat het 
idee van "geheim genootschap" daarmee weggenomen kan 

worden.  
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 WAT IS VRIJMETSELARIJ? 
 

"Zoek naar wat de mensen verbindt en neem weg wat hen 

verdeeld houdt". Zo luidt een van de opdrachten die iedere 
vrijmetselaar moet proberen waar te maken.  
 

Vrijmetselarij heeft dus onder meer betrekking op de 
verhoudingen tussen mensen. Beoogd wordt die 

verhoudingen zo te doen zijn, dat daaruit een groot respect 
blijkt voor de medemens in de broederschap maar ook 
daarbuiten.  

 
De loge is voor hen het middel om deze broederschaps-

gedachte inhoud te geven. Voor het in stand houden van de 
loge zijn zij bereid offers te brengen. In materiële zin in de 
vorm van gelden ten behoeve van charitatieve instellingen 

of medemensen die in nood verkeren, maar ook in 
geestelijke zin, waarbij zij soms, zoals tijdens de 2e 

wereldoorlog, grote risico‟s durfden te aanvaarden. De niet-
vrijmetselaren horen daar gewoonlijk weinig over. Een 
vrijmetselaar timmert nu eenmaal niet graag aan de weg.  

 
Men werkt in besloten kring, zowel in de loges als 

daarbuiten en men voelt er weinig voor om daarin 
verandering te brengen. Ieder vindt dat de logearbeid iets is 
wat hem in de eerste plaats persoonlijk raakt. Dit houdt ook 

verband met de eigen religieuze belangstelling. Iedere 
vrijmetselaar gaat uit van het bestaan van een „hoog 

beginsel‟, hoe men zich dat ook wil voorstellen of indenken.  
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In de algemene bepalingen van de Grondwet voor de Orde 
van Vrijmetselaren, spreekt men van:  

 
“arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch 

aangeduid als “Opperbouwmeester des Heelals.” 

 

 
 

Alles wat in de kosmos geschiedt, is vastgelegd in een bouwplan. 
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De vrijmetselaar beschouwt het als zijn taak en opdracht 
om bij te dragen aan het werkplan van de Opperbouw-

meester des Heelals.  
 
Daarbij dient men te bedenken dat de vrijmetselarij geen 

godsdienst of levensbeschouwing is, maar uitsluitend een 
leerschool, een methode tot het vormen van een bepaalde 

levenshouding.  
Deze methode houdt bovenal in: verdraagzaamheid en 
liefde tot de medemens beoefenen en het streven naar 

ontwikkeling van geest en gemoed, die de mens en de 
mensheid kunnen opvoeren naar een hoger geestelijk en 

zedelijk peil. De vrijmetselaar noemt dit het beoefenen van 
de hoogste levenskunst. 

 
Al zijn er aanwijzingen dat de gedachte die aan de 
vrijmetselarij ten grondslag ligt al vele eeuwen bestond, 

neemt dit niet weg dat met name de renaissance en de 
periode van de verlichting een krachtige stimulans hebben 

gegeven aan de opbloei van de vrijmetselarij, eerst in 
Europa en later ook in Amerika en de andere continenten.  
De bevordering van het zelfstandig zoeken naar kennis en 

levensverdieping bracht al spoedig een conflict met het 
pauselijk gezag, dat hierin een directe bedreiging van de 

eigen machtspositie veronderstelde. Dit leidde tot de 
afkondiging op 28 april 1738 van de encycliek "In Eminenti" 
door Paus Clemens XII. Deze encycliek is in Nederland 

overigens niet van de kansel afgekondigd. 
 

Het werd toch al een vreemde zaak gevonden dat mannen 
van verschillende levensbeschouwingen zich gingen 
verenigen. De laatste jaren, en met name na het Tweede 

Vaticaanse Concilie, zijn de betrekkingen met de rooms-
katholieke kerk aanzienlijk verbeterd.  
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 DE MAÇONNIEKE WERKWIJZE 
 

Symboliek 
In vele opzichten toont de vrijmetselarij overeenkomst met 
andere organisaties of verenigingen die willen bijdragen tot 
het welzijn van mens en samenleving.  

 
Het verschil berust vooral in de wijze waarop dit gebeurt. 

Typerend voor de maçonnieke methode is dat gebruik wordt 
gemaakt van symbolen en ritualen als vertolking van de 
idealen en gedachten die de vrijmetselarij wil uitdragen.  

 
Wat verstaat men onder symbolen? Symbolen zijn hulp-

middelen die worden gebruikt om moeilijk onder woorden te 
brengen begrippen of innerlijke ervaringen aan anderen 
over te dragen. Die hulpmiddelen kunnen bepaalde 

voorwerpen zijn maar ook woorden die verbeeldingskracht 
uitstralen. In het dagelijkse leven maken wij regelmatig van 

symbolen gebruik. Men kan hierbij denken aan de trouw-
ring, de nationale driekleur, het anker, het kruis.   

 
Kenmerkend voor de vrijmetselarij is het gebruik van 
voorwerpen uit de bouw, zoals de hamer en de beitel de 

passer en de winkelhaak, het schietlood en de waterpas, de 
koevoet en de maatstok. Daarnaast is voor de vrijmetselaar 

ook lichtsymboliek van grote betekenis.  
 
De Opperbouwmeester des Heelals, soms voorgesteld door 

het symbool van een driehoek met daarin het Alziend Oog, 
wordt ook wel gezien als het „Grote Licht‟, dat het heelal 

doorstraalt.  
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Het “Alziend Oog’’ 

 
Vandaar dat voorwerpen die licht uitstralen of weerkaatsen 
zoals zon, maan, de planeten maar ook de kaarsvlam, door 

hen worden beschouwd als een hulpmiddel om over iets van 
de innerlijke beleving te kunnen vertellen.  

 
Ritualen  
De symbolen krijgen een diepere zinvolle betekenis 

wanneer zij worden gebruikt in een ordenend verband en 
deel vormen van een ceremonieel. Dit is een geheel van 

symbolische handelingen en gesproken teksten, waarmede 
iemand ontvankelijk wordt gemaakt voor het begrijpen en 
beleven van een andere gedachtewereld. Dit komt tot stand 

in een rituaal.  
'Ritualen' zijn opgeschreven teksten die een ritueel 

vastleggen. Maar als een vrijmetselaar het over 'een rituaal' 
heeft, spreekt hij niet alleen over het boekje met de 
geschreven tekst maar bedoelt hij zeker ook inhoud en 

uitvoering van een inwijding. 
 

De vrijmetselarij maakt gebruik van ritualen, waarvan men 
de oorsprong moet zoeken in het verleden. Zij worden 
gebruikt tijdens de bijeenkomst van de loge met een 
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plechtig karakter. Deze bijeenkomsten vinden plaats in een 
ruimte, loge of werkplaats genoemd, die door de speciale 

aankleding bijdraagt aan de sfeer van de uitvoering van het 
rituaal. 
 

Er zijn afzonderlijke ritualen voor de drie graden (leerling-, 
gezel- en meestervrijmetselaar) die ontleend zijn aan de 

oude bouwgilden. Verderop in dit boekje leest u meer over 
die drie graden.  
 

Ook zijn er plechtigheden, welke verband houden met de 
viering van Sint Jan. De nadruk valt op Johannes de 

Evangelist (27 december) of op Johannes de Doper (21 
juni), die allebei schutspatroon zijn van de Vrijmetselarij.  

 
De Bijbel, het heilig boek  
 

De inrichting van de ruimte 
(werkplaats) wordt aangepast 

aan het rituaal, dat zal worden 
gebruikt.  
 

Vaste elementen, die bij een 
inwijding, bevordering tot gezel 

of meesterverheffing een rol 
spelen zijn de twee zuilen bij de 
ingang.  

 
Zij zijn ontleend aan de bouw 

van de tempel van Salomo, in de 
bijbel uitgebreid beschreven in 
het boek 2 Koningen. Verder is 

altijd aanwezig de kubieke 
steen, waarop een bijbel ligt.  
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Bijbel, passer en winkelhaak: 

De drie grote lichten in de Vrijmetselarij 

 

 
Tijdens de plechtigheden wordt in Nederland de bijbel 

opengeslagen bij de eerste versregels van het Evangelie 
van Johannes: „In den beginne was het Woord …‟.  
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De Bijbel wordt in de vrijmetselarij beschouwd als een 
Heilig Boek (in Engeland: „The Volume of Sacred Law), 

maar wordt niet gezien als een dwingend voorschrift voor 
godsdienstige opvattingen. 
In landen met een ander cultuurpatroon dan het onze 

vervult meestal een ander heilig geschrift zoals bijvoorbeeld 
de Koran, de Thora of de Veda's, deze rol. 

 
De drie graden 
Iemand wordt lid van de Orde van Vrijmetselaren als hij 

wordt aangenomen als leerling Vrijmetselaar. Die 
aannemingsplechtigheid is de inwijding in de leerling-graad.  

 
Doel van deze graad is vooral het verwerven van zelfkennis. 

De leerling wordt vertrouwd gemaakt met de symbolieke 
betekenis van hamer en beitel en het werken aan de Ruwe 
Steen; een onbewerkt stuk steen, dat hij, symbolisch, moet 

trachten te veranderen in een Zuivere Kubieke Steen, die 
geschikt is voor de bouw van de tempel van Salomo, 

symbool voor de „tempel der mensheid‟, ook wel het 
symbool van volmaaktheid.  
Want, zo zegt de vrijmetselaar, wie wil bijdragen tot het 

geluk van zijn medemens, moet eerst beginnen zijn eigen 
onvolkomenheden op te sporen en te leren beperken of 

beheersen.  
 
Na enige tijd, meestal een jaar, wordt de leerling dan 

bevorderd tot de graad van gezel, die zich richt op de 
verdere ontplooiing van de mens en zijn relatie tot de 

medemens.  
 
Tenslotte kan men dan worden toegelaten tot de 

meestergraad, die vooral verwijst naar de bereidheid tot het 
brengen van offers ten behoeve van de medemens, tot 
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zelfverloochening en naar de relatie tot het Opperwezen, of 
welke vorm dan ook die men zich daarbij persoonlijk 

voorstelt.  
 
In alle drie stadia van geestelijke ontwikkeling blijft het 

kerngegeven: de overwinning van de eigen zwakheden en 
tekortkomingen. Belangrijk hierbij is dat ieder zijn eigen 

mening mag geven en dat, ondanks verschillen van inzicht, 
men elkaar toch blijft respecteren.  
 

Hiermee wordt gelijk ook aangegeven dat de Orde zelden of 
nooit naar buiten komt met een eigen oordeel. Elk lid van 

de Orde heeft immers het recht geheel zelfstandig te 
oordelen. Over politiek en godsdienstige kwesties mogen 

nooit twistgesprekken gevoerd worden, wat uiteraard niet 
inhoudt dat daarover in de loge niet gesproken kan worden.  
 

De bijeenkomsten in „Open Loge‟ of ook: „in de werkplaats‟, 
worden altijd besloten met een Broedermaal of Tafelloge. 

Het broedermaal is een eenvoudige maaltijd, de tafelloge is 
een meer geformaliseerd banket. Hierbij wordt getoast, en 
er wordt gewerkt in een bepaalde stijl en traditie, welke 

terug gaan tot het begin van het ontstaan van de 
vrijmetselarij. 
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DE 
VRIJMETSELARIJ  
 

 
De eerste Loges  

Het vaste ontmoetingspunt van vrijmetselaren is de loge.  
De naam „loge‟ stamt uit de tijd van de vroege 

middeleeuwen, toen de bouwlieden, veelal tezamen met 
een architect of bouwmeester, van plaats naar plaats 
trokken om, aanvankelijk in opdracht van de geestelijkheid, 

zich te belasten met de bouw van kerken, kathedralen, 
abdijen of kloosters. De bouwkeet of hut, waarin zij tijdens 

de bouw gezamenlijk verbleven, heette de „lodge‟ oftewel 
de Loge.  
 

De beslotenheid van de bouwcorporaties blijkt uit allerlei 
gedragsregels die dienden om het ambacht tegen 

beunhazerij te beschermen. Omdat men van de ene 
bouwplaats naar de andere trok, waren tekens, handgrepen 
en wachtwoorden onmisbaar voor herkenning en erkenning.  

 
Tot de taak van de bouwlieden behoorde het bewerken van 

ruw gesteente tot bruikbare bouwstenen.  
Naar verluid kregen sommige steenhouwers (geen 
metselaars!) al spoedig de naam van freemason 

(Engeland), franc maçon (Frankrijk) of vrijmetselaar, een 
woord dat strikt genomen dus niet juist is. De symboliek 

van de vrijmetselaar is die van de steenhouwer en niet die 
van de metselaar! 
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Later toen de steden ontstonden werden de bouw-

opdrachten in steeds sterkere mate ontvangen van 
wereldlijke autoriteiten zoals de vorsten en de stads-

bestuurders. Hierdoor veranderde ook het karakter van de 
loges. De reizende bouwlieden werden geleidelijk aan 
steeds meer geïncorporeerd in plaatselijke gilden. Daarbij 

kwam dat, onder invloed van de godsdienstoorlogen die de 
kerkbouw verstoorden, de loges op het Europese continent 

steeds meer in verval geraakten. 
 
In Engeland en Schotland echter bleven zij in stand, mede 

omdat ook niet-bouwlieden met belangstelling voor 
geestelijke zaken werden opgenomen.  
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Sommige Loges konden zich daardoor ontwikkelen tot 
middelpunten van geestelijk leven. Men zegt ook wel dat in 

de Loges het operatieve karakter plaats maakte voor een 
meer beschouwende of speculatieve instelling der leden.  

 
De eerste Grootloge  
In 1717 namen vier Engelse loges, die te Londen waren 

gevestigd, het initiatief tot het oprichten van een 
zogenaamde Grootloge.  

 
Doel was meer eenheid te brengen in het werk van de tot 
dat tijdstip geheel onafhankelijk van elkaar opererende 

loges in Engeland. Aan de predikant James Anderson werd 
opgedragen aan de hand van de beschikbare manuscripten, 

waarvan sommige uit de 14e en 15e eeuw stammen, regels 
op te stellen voor loges. 
  

 

 

Het Regius manuscript (ca. 1390). 

Hierin zijn opgenomen de oudst 

bekende logeregels (Old Charges), 

vijftien in getal. 

Op de website van de Orde van 

Vrijmetselaren (www.vrijmetselarij.nl) 

is de volledige tekst hiervan 

opgenomen, evenals een vertaling in 

hedendaags Engels. 

 
 

In 1723 verscheen het constitutieboek met daarin „The Old 
Charges‟ („De Oude Plichten‟), die ook nu nog steeds gelden 

als grondregels voor de vrijmetselarij. Vanuit Engeland 
heeft de vrijmetselarij zich daarna in korte tijd over de 
gehele wereld verspreid.  

http://www.vrijmetselarij.nl/
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Beknopte geschiedenis van de Vrijmetselarij in 
Nederland. 

 
In ons land is voor het eerst sprake van vrijmetselarij in 
1731. In dat jaar werd in Den Haag, onder leiding van 

Engelse vrijmetselaars, Frans Ferdinand van Lotharingen, 
later de echtgenoot van Aartshertogin Maria Theresia van 

Oostenrijk, tot lid ingewijd.  
 
Daarna volgde in 1734 de oprichting van de eerste loge in 

ons land. In 1735 volgde de oprichting van een tweede 
loge, en vervolgens van meer loges ook in andere steden. 

Verdacht van Oranjegezindheid werden de loges echter al 
spoedig door de Staten van Holland verboden.  

 
Na het herstel van het stadhouderschap in 1744, herleefde 
de vrijmetselarij. In 1756 sloten tien, in de belangrijkste 

Hollandse steden opgerichte loges, zich aaneen tot een 
Grootloge: de "Groote Loge der Zeven Vereenigde 

Nederlanden".  
In 1817 werd deze benaming gewijzigd in het nu ook nog 
geldende: “Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten 

der Nederlanden”. 
 

Twee prinsen uit het Huis van Oranje hebben in de 19e 
eeuw de functie van Grootmeester bekleed, namelijk: Prins 
Frederik (de jongere broer van Koning Willem II die zelf ook 

Vrijmetselaar was) gedurende 65 jaar van 1816-1881 en 
Prins Alexander (de jongste zoon van Koning Willem III) 

van 1882 tot 1884.  
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Logement “Lion d’Or” in de Hofstraat te Den Haag waar in 1734  
de eerste Loge samenkwam onder voorzitterschap van  

Vincent la Chapelle. 
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De aanneming van een leerling, 1745 

 
De organisatie van de Orde  
De Orde van Vrijmetselaren is een onafhankelijke 
organisatie die alle onder het Nederlands Gezag werkende 

loges omvat. Zij werken binnen de orde samen in een 
federatief verband. Afgevaardigden van alle, ongeveer 140  

Loges, komen eenmaal per jaar bijeen in een wetgevende 
vergadering, het Grootoosten genaamd. Dit Grootoosten is 
het hoogste gezag binnen de Orde. Tijdens deze 

vergadering worden voorstellen, die in de regel vooraf aan 
de loges worden bekend gemaakt, behandeld. Voorts 

worden de Grootmeester en de leden van het hoofdbestuur 
gekozen, voor een statutair vastgelegde zittingsduur.  
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Het Hoofdbestuur wordt in zijn taak bijgestaan door enkele 
commissies bestaande uit leden van de loges. De 

commissies brengen jaarlijks op het Grootoosten verslag 
uit.  
 

De Orde (feitelijk de Grootloge) onderhoudt vriend-
schappelijke betrekkingen met een 120-tal buitenlandse 

Grootloges, ook wel Grootmachten genoemd.  
Er bestaat geen overkoepelend internationaal bestuur en er 
kan dus ook niet worden gesproken van een internationale 

vrijmetselarij, zoals sommigen abusievelijk beweren of 
denken. Elke Grootloge is binnen haar eigen gezagsgebied 

autonoom.  
 

De loges in ons land zijn in grote mate zelfstandig en 
beheren hun eigendommen en eventuele gebouwen zelf. De 
loges hebben binnen de Nederlandse wetgeving een 

normale verenigingsstructuur met statuten en reglementen 
en zijn ingeschreven in het handelsregister van een Kamer 

van Koophandel. Overigens wordt ook het gebouw waarin 
de vrijmetselaren tezamen komen, wel Loge genoemd.  
 

Vrouwen, een eigen Orde  
De vrijmetselarij is een masculiene organisatie. De Orde 

van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden 
laat alleen volwassen mannen toe tot het lidmaatschap; dat 
is een historisch gegeven. Dat klinkt misschien vreemd in 

een tijd, waarin velen op de bres staan voor gelijke rechten 
van man en vrouw.  

De vrijmetselarij acht de waarde van de man echter niet 
meer dan die van de vrouw. voor de Vrijmetselarij is 
immers elk mens gelijkwaardig, onverschillig van welk ras, 

geslacht of geloof.  
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Wel is de geaardheid van de man verschillend van die van 
de vrouw en dit is de reden waarom de Orde van mening is 

dat een vermenging niet opportuun is, ter bevestiging van 
de eigen identiteit. Een en ander neemt niet weg dat vrijwel 
elke loge eenmaal of vaker per jaar een bijeenkomst belegt, 

waarbij de echtgenotes en de weduwen van overleden leden 
worden uitgenodigd.  

 
Verder is het voor iedere vrouw die belangstelling heeft 
voor de symboliek en de ritualen van de Vrijmetselarij 

mogelijk zich aan te sluiten bij de afzonderlijke vrouwelijke 
Orde: „Vita Feminea Textura‟.  

 
De Orde der Weefsters „Vita Feminea Textura‟, die op 17 juli 

1947 werd opgericht, is een zelfstandige vereniging voor 
vrouwen van 25 jaar en ouder.  
 

Gemengde Vrijmetselarij  
Geheel los van de Orde van Vrijmetselaren onder het 

Grootoosten der Nederlanden, bestaat er sinds het begin 
van de 20e eeuw in ons land een Nederlandse Federatie van 
de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij: „Le 

Droit Humain‟. Hieraan nemen zowel mannen als vrouwen 
deel. 

Deze gemengde orde stamt uit Frankrijk en heeft als 
hoogste bestuursorgaan een Opperraad, die in Parijs is 
gevestigd.  
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HET LIDMAATSCHAP VAN DE ORDE  
 
Elke Loge is een zelfstandige vereniging, opgenomen in het 

Nederlandse verenigingsleven volgens de regels van de wet. 
De logegebouwen zijn over het algemeen ook gewoon te 

vinden in het telefoonboek. Er is dus allerminst sprake van 
een soort geheim genootschap zoals de propaganda van 

totalitaire krachten op verschillende momenten in de nog 
recente historie heeft willen doen voorkomen.  
Tijdens het nazibewind werden beschuldigingen aan het 

adres van de vrijmetselarij gericht en onwaardige lectuur 
verspreid om de vrijmetselarij in een kwaad daglicht te 

stellen. Een dictatuur verdraagt geen vrije meningsvorming, 
laat staan een vrije meningsuiting, die de vrijmetselarij 
voorstaat. Derhalve werd de vrijmetselarij door de bezetter 

verboden en werden de bezittingen van de loges 
geconfisceerd.  

 
Het lidmaatschap van de Orde staat open voor mannen van 
21 jaar en ouder. In bijzondere gevallen kan van deze 

minimum leeftijd worden afgeweken. Men kan alleen als lid 
tot de Orde toetreden door lid van een loge te worden.  

 
In feite kan iedere man als lid toetreden die zich met de 
doelstellingen, neergelegd in de beginselverklaring en de 

statuten, kan verenigen.  
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Hij moet dan natuurlijk ook instemmen met de door de 
vrijmetselaars toegepaste methode van symbolen en 

ritualen. Verder wordt van hem verlangd dat hij „een vrij 
man is van goede naam‟. Dat wil zeggen: hij moet bekend 
staan als een eerlijk en betrouwbaar man, die blijkt geeft 

van een tolerante levenshouding. Iedere vrijmetselaar is 
gerechtigd om, indien hij dit wenst, de Orde te dekken 

d.w.z. zijn lidmaatschap op te zeggen.  
 
Er wordt met betrekking tot het lidmaatschap veel waarde 

gehecht aan het eigen initiatief: een belangstellende dient 
zich zelf aan te melden. Om lid te worden moet men op 

eigen verzoek formeel worden voorgesteld door twee 
meester vrijmetselaars. 

 

 
 

Een deurklopper met maçonnieke symboliek  
(Logegebouw te Groningen) 
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Kent men in de eigen kring niemand die lid is van een loge, 
dan kan men zich richten tot het bestuur of het secretariaat 

van de loge, dat dan twee leden zal aanwijzen om een 
gesprek met de kandidaat te voeren. Adres en email-
adressen van de Loge De Drieslag zijn achterin dit boekje te 

vinden. 
 

Al is het op papier erg eenvoudig om lid te worden, het feit 
dat men zichzelf dient aan te melden blijkt velen uit een 
soort schroom te doen aarzelen om de stap naar het 

lidmaatschap te zetten. Die schroom is echter volkomen 
onterecht, zoals zoveel vrijmetselaren die de stap toch 

zetten, is gebleken.  
 

Procedure van aanname  
Zoals al gezegd: er wordt grote waarde aan gehecht dat 
een kandidaat voor het lidmaatschap zich zelf aanmeldt. Hij 

is immers "zelfstandig op zoek naar waarheid".  
 

Meestal geschiedt de aanmelding na bestudering van  
beschikbare literatuur (literatuuropgave aan het slot van dit 
boekje) en een gesprek met twee meester vrijmetselaars 

van de Loge waarvan de kandidaat lid wenst te worden.  
 

Na dit gesprek moet er een aanmeldingsformulier worden 
ingevuld en is er een ontmoeting met de voorzitter van de 
loge, de Voorzittend Meester.  

Deze geeft zijn bevindingen door aan de zogenaamde  
Commissie van Onderzoek. Deze Commissie is ingesteld in 

het belang van de kandidaat maar ook van de Loge.  
 
Zij dient te onderzoeken of de kandidaat zich in de loge 

thuis zal voelen en ook of de leden van de loge de 
kandidaat zullen accepteren als nieuwe broeder.  
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Aangezien de kandidatuur wordt bekend gemaakt in iedere 
Loge in Nederland maar ook in loges buiten Nederland die 

onder het gezag van de Orde vallen (zoals bijvoorbeeld de 
loges in de Antillen), kan de procedure soms wel enige 
maanden in beslag nemen. Dat is zeker het geval wanneer 

de zomervakantie in die periode valt.  
 

De Commissie van Onderzoek doet verslag van het gesprek 
met de kandidaat in de meestervergadering van de loge. 
Daarop wordt gestemd over de kandidatuur.  

 
Belangrijk is de dag waarop de loge bijeenkomt. Er wordt 

van de toekomstige vrijmetselaar namelijk verwacht dat hij 
zoveel mogelijk de bijeenkomsten bezoekt.  

 
Als de logebijeenkomst op een bepaalde dag valt welke 
bezwaarlijk is voor de kandidaat, kan vóór de aanname 

worden overwogen om lid te worden van een loge waarvan 
de dag van samenkomst hem beter zal passen. Loge “De 

Drieslag” komt bijeen op elke donderdag, met uitzondering 
in de maanden juli en augustus en eventueel op donderdag 
vallende officiële feestdagen. 

 
De financiële bijdrage ter instandhouding van de loge en 

van de Orde ligt met ingang van 2012 op € 340,00 per jaar. 
Omgerekend naar de 10 maanden waarin de loge zijn 
werkzaamheden verricht, komt dat neer op € 34,00 per 

maand. In individuele gevallen en in overleg kan er uit een 
voor dit doel ingericht steunfonds worden bijgesprongen. De 

minimale bijdrage is in dit geval € 190,00. 
 
Er geldt tevens een eenmalig toelatingsgeld van  

€ 80,00. Hiervan worden enkele benodigdheden bekostigd 
die de vrijmetselaar na zijn inwijding nodig zal hebben. 
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In de Drieslag wordt er prijs op gesteld dat er bij officiële 
gelegenheden, zoals de inwijding, een rokkostuum met 

zwart vest wordt gedragen. Indien dit bezwaarlijk is, kan 
ook worden volstaan met een zwart of donkerblauw 
kostuum of eventueel een zwarte „smoking‟.  

 
Het logebestuur en de logeleden  

De loges hebben onder de Nederlandse wet het karakter 
van een gewone vereniging. Periodiek kiezen de leden een 

bestuur met aan het hoofd daarvan een voorzitter, 
Voorzittend Meester geheten.  
 

Het bestuur stelt vast volgens welk schema men in de loge 
samenkomt. Elke loge is autonoom in het vaststellen van 

haar beleid. Dat maakt dat de programma‟s van de loges 
onderling sterk kunnen verschillen.  
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DE GESCHIEDENIS VAN LOGE  

DE DRIESLAG 
 

 
De vrijmetselarij in Groningen  
 

Loge "De Drieslag" bestaat in Groningen sinds 1955, het 
jaar waarin de constitutiebrief (akte van oprichting) door 

het hoofdbestuur van de Orde werd afgegeven onder 
rangnummer 198. De onderscheidingskleuren van de loge 
zijn groen en zilver.  

 
De Drieslag is een afsplitsing van de eveneens in Groningen 

gevestigde loge L‟ Union Provinciale (rangnummer 14), tot 
dan de enige loge in Groningen. Voor de afsplitsing telde  

L‟ Union Provinciale met regelmaat zoveel leden, dat dit 
praktische problemen met zich meebracht ten aanzien van 
de wekelijkse bijeenkomsten.  

 
Vooral dit praktische punt bracht enkele broeders van  

L‟Union Provinciale ertoe, de nodige stappen te ondernemen 
om te komen tot een nieuwe loge: De Drieslag. De 
installatie van loge De Drieslag vond plaats op 15 oktober 

1955. 
 

Op twee momenten in het bestaan van De Drieslag bracht 
zijzelf ook weer een nieuwe loge voort:   
 in 1965 splitste zich loge Libra af; 

 in 1996 werd loge De Bouwketen opgericht. 
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De Loge heeft op dit moment rond de veertig leden. De 
leden komen wekelijks op donderdagavond bijeen in het 

Logegebouw in Groningen, Turfsingel 46, ingang W.A. 
Scholtenstraat.  
 

 

 
 

Voorschoot en handschoenen: 
Onmisbare attributen van een vrijmetselaar 

 
 
Loge “De Drieslag” heeft een werkwijze die overeenkomt 

met de meeste loges in Nederland. Verschillende malen per 
jaar komt men bijeen in ceremoniële bijeenkomsten, 
zogenaamde „Open Loges‟, ten behoeve van inwijdingen, 

feestdagen en andere bijzondere gelegenheden. Een Open 
Loge is een op traditionele en rituele wijze te houden 

samenkomst van een loge van vrijmetselaren, waarin 
rituele arbeid in de 1ste, 2de of 3de graad wordt verricht.  
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Voor het overige komt men bijeen in een meer gebruikelijke 
vergadervorm, de „comparitie‟. De comparitie is een 

gewone, maar wel in maçonnieke stijl gehouden 
vergadering van de leden van de loge, maar waarin geen 
rituele werkzaamheden worden verricht. De comparitie kan 

hierdoor duidelijk worden onderscheiden van de bijeen-
komsten in Open Loge. De comparitie leent zich het best 

voor het afdoen van huishoudelijke zaken, het houden van 
verkiezingen en al die dingen waarmee alle verenigingen in 
Nederland te maken hebben. In de comparities wordt in de 

regel door een van de leden een voordracht (bouwstuk 
genoemd) gehouden. 

 
Dit bouwstuk kan als onderwerp de vrijmetselaarsarbeid, 

maçonnieke symboliek of een onderwerp van meer 
persoonlijke keuze zijn. Aansluitend aan het opgeleverde 
bouwstuk vindt er tussen de leden een gedachtewisseling 

plaats. 
 

Voorzover de eigen mogelijkheden strekken, wordt van 
iedere vrijmetselaar verwacht dat hij met enige regelmaat 
een bijdrage levert aan het programma van werkzaam-

heden. 
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ALGEMENE BEPALINGEN 
 

zoals opgenomen in de Grondwet voor de Orde van 
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.  

 
 
Beginselverklaring van de 'Orde van Vrijmetselaren 

onder het Grootoosten der Nederlanden' 
    

1. Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam, die 
is ingewijd in een tot de Orde behorende loge, dan wel in 
een loge die werkt onder een door de Orde erkende 

Grootloge. Hij werkt, samen met andere vrijmetselaren, 
met behulp van symbolen en rituelen aan zijn persoonlijke 

vorming. Deze symbolen en rituelen zijn door de traditie 
gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen 
inzicht geïnterpreteerd. De gezamenlijke arbeid stimuleert 

hem ook naar vermogen bij te dragen aan een betere 
samenleving. De vrijmetselaar zoekt dát wat mensen 

verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, opdat 
het ideaal van een allen verbindende broederschap 

gestalte kan krijgen. Daarbij aanvaardt hij een 
persoonlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de 
wereld, die hij ziet als een te voltooien bouwwerk waarvan 

ieder mens een levende bouwsteen is. Hij verricht die 
arbeid in het licht van een hoog beginsel, symbolisch 

aangeduid als 'Opperbouwmeester des Heelals'.  
De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke 
persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, 

ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en 
ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten.  
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2. Vrijmetselarij wordt beoefend in plaatselijke 
verenigingen, loges genaamd.   
Vrijmetselaren betrachten verdraagzaamheid en streven 

naar harmonie; mede daardoor kunnen de loges 
ontmoetingsplaatsen zijn voor mannen met uiteenlopende 

achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. De 
gezamenlijke arbeid leidt tot beleving van verbondenheid 
van alle vrijmetselaren. Deze verbondenheid wordt 

broederschap genoemd.  
   

3. De 'Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der 
Nederlanden' is het organisatorisch verband waarbinnen 
de voorwaarden worden geschapen om vrijmetselarij te 

kunnen beoefenen in de traditie waarin zij dat sedert haar 
oprichting heeft gedaan.  

   
4. De Orde eist van haar leden gehoorzaamheid aan de 
wetten des lands zolang en voor zover die wetten geen 

beperkingen inhouden van de vrijheid van meningsuiting 
en vereniging.  

   
5. De Orde onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen 
met de door haar erkende Grootloges in het buitenland. 

Mede hierdoor zorgt zij ervoor dat haar leden ook daar 
kunnen werken, zodat de broederketen de gehele wereld 

omspant.  
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De drie “Grote Lichten” Bijbel, Passer en Winkelhaak. 

  
 
Symboliek ontleend aan de middeleeuwse bouwcorporaties, 

speelt in de vrijmetselarij een voorname rol. 
 
Vrijmetselaars zoeken naar de “rechte verhouding”:  

een zuivere relatie tot de Opperbouwmeester des Heelals  
en de medemens. 
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 Contact 
 

De Drieslag vindt het van groot belang dat buitenstaanders 
op openhartige wijze kennis kunnen nemen van de 

vrijmetselarij. Daartoe worden de volgende activiteiten 
ontplooid. 
 

 De Drieslag neemt deel aan evenementen en 

bijkomsten voor belangstellenden die vanuit de Stad-
Groninger Loges gezamenlijk worden georganiseerd. 

 

 Elk werkjaar, van half september tot half juni, worden 
er bij gebleken belangstelling, een of twee openbare 
avonden gehouden waarop belangstellenden kennis 

kunnen nemen van het reilen en zeilen in een 
vrijmetselaarsloge. Dan is er gelegenheid de sfeer te 

proeven en de broederschap te ervaren. Vragen worden 
op openhartige wijze beantwoordt. 

 

 Daarnaast is er, op afspraak, meestal op korte termijn 

wel een mogelijkheid om buiten de formele avonden 
om, de Loge op individuele basis te bezoeken. 

 

Voor meer informatie kunt u ook bezoeken de website van 
de loge: www.logededrieslag.nl en voor het eventueel 

maken van een afspraak contact opnemen met de 
Logevoorlichter via het  email adres:  

info.loge198@vrijmetselarij.nl. 
Met het secretariaat van de Loge kan per email contact 
worden gezocht via: secretaris.loge198@vrijmetselarij.nl. 

 
Brieven kunnen worden geadresseerd aan: Loge De 

Drieslag, t.a.v. de Secretaris, p/a Turfsingel 46, 9712 KR 
te Groningen. 

http://www.logededrieslag.nl/
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 VERANTWOORDING 
 

De basis voor dit boekje is afkomstig uit 
voorlichtingsmateriaal van loge “La Complaisance” te 

Heerlen, dat welwillend werd afgestaan door broeder J.P 
Oosterwijk, tevens voormalig lid van Loge De Drieslag.  
 

 
Bij het samenstellen van dit boekje werd verder onder 

meer gebruik gemaakt van het voorlichtingsmateriaal 
zoals uitgegeven door de Orde van Vrijmetselaren.  
 

 
Groningen, oktober 2011 – 3e druk 

 


