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VERANTWOORDING
• De basis voor dit boekje is afkomstig uit voorlichtingsmateriaal van loge De
Drieslag, welwillend afgestaan door broeder J.P Oosterwijk.
• Bij het samenstellen van dit boekje werd gebruik gemaakt van het
voorlichtingsmateriaal uitgegeven door Orde van Vrijmetselaren onder het
Grootoosten der Nederlanden.
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IN HET KORT
Wat beoogt vrijmetselarij?
In de jachtige wereld van vandaag, waarin het uiterste gevraagd wordt
en waarin door de voortschrijdende digitalisatie steeds meer wordt
'voorgeprogrammeerd', blijft helaas vaak weinig tijd over om de geest
te scherpen en zich te verdiepen in vraagstukken van meer filosofische
aard. Daarmee komt een waardevolle verdieping van het eigen
gedachtegoed op de tocht te staan. Vrijmetselarij beoogt de mens te
inspireren tot nadenken, los van min of meer dwingend opgelegd
gedachtegoed, vrij van vooroordelen,intolerantie en vooropgezette
kaders.
In het besef dat waarheid vele facetten kent heeft de vrijmetselaar
respect voor de opvattingen van de ander, is hij bereid die te toetsen
aan die van hemzelf en staat hij open om er zonder terughoudendheid
over van gedachten te wisselen. Door kritisch te kijken naar eigen
handelen en zijn meningen en overtuigingen bewust in zichzelf maar
ook in samenspraak met zijn medebroeders ter discussie te stellen
werkt de vrijmetselaar aan verfijning van de balans in zijn leven. Hij
werkt daarmee aan zichzelf. Het gaat erom te beseffen dat ieder mens
uniek maar niet volmaakt is, ook wijzelf niet. De unieke werkwijze met
ritualen en symboliek, noem het de spelregels, zijn wegwijzers in een
zoektocht naar de essentie van een leven in harmonie met de
medemens en de maatschappij

Waarom een Orde van Vrijmetselaren?
Al heel vroeg in de gedocumenteerde geschiedenis van vrijmetselarij
hebben loges zich verenigd onder een overkoepelend orgaan: de Orde.
De bedoeling daarvan was zeker te stellen dat zowel in de bestaande
als in de nieuw op te richten loges de idealen en de werkwijze van
vrijmetselarij gehandhaafd blijven. In de praktijk komt het erop neer
dat de loges zich vrijwillig scharen onder het gezag van de Grootloge
waarvan de leden democratisch gekozen worden uit en door de loges.

Waarom hoor ik zo weinig van de Orde?
Vrijmetselarij wil een ontmoetingsplaats zijn voor mannen met
verschillende achtergronden, denkbeelden en inzichten op cultureel,
maatschappelijk en filosofisch gebied. Bij zo veel uiteenlopende
meningen en opvattingen kan de Orde nooit een spreekbuis zijn
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namens alle leden. Daarom onthoudt zij zich van inmenging in zaken
die niet de Orde zelf aangaan.

Is vrijmetselarij wel van deze tijd?
Wis en waarachtig! De Orde van Vrijmetselaren heeft in haar
geschiedenis die meer dan 250 jaar omvat mensen kaders en houvast
gegeven om zuiver en genuanceerd te denken en om te blijven zoeken
naar hetgeen mensen verbindt, weg te nemen wat verwijdering brengt.
De grote veranderingen die de moderne tijd brengt vraagt veel van de
mensen wat betreft aanpassing en inzet. Vaak blijft er weinig tijd over
voor bezinning terwijl dat nu juist nodig is om te verwerken wat op ons
af komt. Vrijmetselarij biedt de stimulans en de rust om situaties te
overdenken en standpunten te bepalen of zo nodig te nuanceren. De
broederschap maakt dat men voelt niet alleen te staan maar,
integendeel begrepen en gesteund te worden.

Waarom zou je lid willen worden?
• Omdat je je bewust bent dat het leven meer behelst dan het
voortdrijven op de golven van de tijd, meer dan huisje, boompje,
beestje en voetbal.
• Omdat je op zoek bent, op zoek naar de zin van het leven.
• Omdat je daarbij in je eentje niet verder komt.
• Omdat je je gedachtespinsels wilt delen met
en toetsen aan die van andere zoekenden.
• Omdat de weg van vrijmetselarij met haar
symbolen en ritualen je aanspreekt.
• Omdat je ten diepste overtuigd bent van de
broederschap der mensen.
Daarom!
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WAT IS VRIJMETSELARIJ?
Zoek naar wat de mensen verbindt en neem weg wat hen verdeelt, zo
luidt één 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 respect blijkt voor de medemens, niet alleen
in de broederschap, maar ook daarbuiten. De loge is voor hen het
middel om deze gedachte van broederschap inhoud te geven. Men
werkt in besloten kring, ieder vindt dat de loge-arbeid iets is wat hem
in de eerste plaats persoonlijk raakt.
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. Dit
is een begrip dat iedereen voor zichzelf mag invullen, iets in
overeenstemming met eigen overtuiging of geloof. Daarbij dient men te
bedenken dat 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 Koninklijke Kunst.

Staat vrijmetselarij vijandig tegenover de kerk?
Zeker niet, één van de grondbeginselen van vrijmetselarij is immers het
hebben van respect voor ieders persoonlijke overtuigingen. Dus ook op
gebied van geloof. Tegelijkertijd echter erkent zij het recht van ieder
mens om zelfstandig te zoeken naar waarheid. En dat is waar in de
ogen van het geïnstitutionaliseerde geloof de schoen wringt. In de
beginselverklaring van de Orde staat o.a. de doelstelling: De
vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen
wat hen verdeelt, opdat het ideaal van een allen verbindende
broederschap gestalte kan krijgen. Hoe groter de pluriformiteit in de
loges, hoe beter. Gelovig of niet, voor ieder is er plaats. Voorwaarde is
respect en oprechte belangstelling voor de ander en zijn overtuigingen.
Het gaat om de waarde van de mens. Uitwisseling van gedachten over
hetgeen ons innerlijk beroert kan een bron van inspiratie blijken voor
een ander. Onderzoek alle dingen en behoud het goede. Dat goede is
voor ieder anders. Juist het contact tussen andersdenkenden werkt
verrijkend. Het leert dat er niet een enkele waarheid is maar vele.
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DE MAÇONNIEKE WERKWIJZE
In vele opzichten toont 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. 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.

Wat verstaat men onder symbolen?
Symbolen zijn hulpmiddelen 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 trouwring, de nationale driekleur, het anker, het kruis.
Kenmerkend voor 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. 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
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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 ervan.
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 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.

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. Die ruwe steen, een
onbewerkt stuk steen, is hij zelf. Zijn opdracht is die te bewerken tot
een Zuivere Kubieke Steen, geschikt voor de bouw van een
zinnebeeldige tempel, de tempel der mensheid, waarvoor de tempel
van Salomo model staat. 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.
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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 zelfverloochening en naar de relatie tot
een Opperwezen, in welke vorm die men zich daarbij persoonlijk
voorstelt zoals b.v. een sturend beginsel of ordenend principe.
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 worden 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, die terug gaat tot het begin
van vrijmetselarij.
Naast de beschreven rituele bijeenkomsten kennen we een aantal
andere zoals die van de opening van het werkjaar of een rouwloge voor
een overleden broeder.
De niet-rituele bijeenkomsten zijn informele bijeenkomsten, deze
worden comparities genoemd.

Comparities
Na het behandelen van huishoudelijke zaken vormt op de meeste
avonden vormt een zogenaamd bouwstuk het middelpunt. Een
dergelijke presentatie kan gaan over een maatschappelijk of een
levensbeschouwelijk onderwerp, waarbij veel aandacht wordt besteed
aan relevante vrijmetselaarsideeën.
Dit bouwstuk is bedoeld om een gedachtewisseling bij de comparitie
veel ruimte te geven. Meestal duurt de oplevering van een bouwstuk
niet veel langer dan een half uur.
De opzet van de avond is zo dat er niet een situatie van spreker en
toehoorders ontstaat, maar een voortdurende dialoog, waarbij
spontane reacties en een informele uitwisseling van gedachten
bevorderd wordt. Ook persoonlijke ontboezemingen krijgen de ruimte,
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waarbij de spreker ernaar streeft ze zo te brengen dat ook het inzicht
van anderen erdoor verdiept wordt.

Soms komen zeer ernstige onderwerpen aan de orde op een logeavond.
Daarbij heeft ieder lid de absolute zekerheid dat hij ook zijn diepste
gevoelens kan tonen zonder dat het buiten de beslotenheid van de loge
komt.
Na afloop van het officiële gedeelte kan er worden nagepraat onder het
genot van een drankje; we noemen dit de zevende graad.

Komen politiek en godsdienst aan de orde?
Er zijn onderwerpen waarvan gezegd wordt dat zij in de loges niet
besproken mogen worden: politiek en godsdienst. Dat heeft een grond
van waarheid maar is in deze formulering wat kort door de bocht. Deze
onderwerpen komen als zodanig inderdaad niet op de agenda. Maar
aangezien het leven nu eenmaal doordrenkt is van aspecten die met
deze beide onderwerpen te maken hebben is de stelling dat er niet over
gesproken zou mogen worden niet houdbaar. Wat bedoeld wordt is dat
partijpolitieke of zendingsactiviteiten ongewenst zijn. Het is ongepast te
proberen elkaar van eigen gelijk te overtuigen. Dat zou ten koste gaan
van de harmonie in de loge. Echter, dat in iemands bijdrage aan een
gedachtewisseling zijn eigen overtuiging doorklinkt is begrijpelijk en
aanvaardbaar zolang hij bereid is en blijft naar andermans mening te
luisteren, die op waarde te schatten en te respecteren. We leren
immers van en door elkaar.
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ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN VRIJMETSELARIJ
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!
Later toen de steden ontstonden werden de bouwopdrachten in steeds
sterkere mate ontvangen van wereldlijke autoriteiten zoals de vorsten
en de stadsbestuurders. 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. Sommige Loges konden zich daardoor ontwikkelen tot
middelpunten van geestelijk leven. Men zegt ook wel dat in de Loges

10

het operatieve karakter plaats maakte voor een meer beschouwende of
speculatieve instelling der leden.
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.
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.
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 tot lid ingewijd.
Daarna volgde in 1734 de oprichting van de eerste loge in ons land. En
spoedig volgden er meer. Verdacht van Oranjegezindheid werden de
loges echter al spoedig door de Staten van Holland verboden. Men vond
het vreemd en verdacht dat mannen van verschillende politieke
signatuur en kerkelijke gezindheid zich in één organisatie verenigden.
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. Het
Oosten speelt in de vrijmetselarij een grote rol omdat het de oorsprong
is van het licht.
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DE ORDE VAN VRIJMETSELAREN ONDER HET
GROOTOOSTEN DER NEDERLANDEN
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 behandeld
en besluiten genomen. Voorts worden de leden van het
hoofdbestuur, voor een statutair vastgelegde
zittingsduur, gekozen.
De Orde (feitelijk de Grootloge) onderhoudt vriendschappelijke
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.
Het logebestuur 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.
Meer informatie: www.vrijmetselarij.nl
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VERWANTE ORGANISATIES
Vrouwen, een eigen Orde
In de Tweede Wereldoorlog hadden vrouwen gemerkt dat het
lidmaatschap van de vrijmetselarij mannen tot grote steun was
geweest. Zij wilden deelhebben aan dat wat
Vrijmetselarij kennelijk te bieden had. De
(reguliere) Vrijmetselarij neemt echter alleen
mannen op als leden. De gemengde Vrijmetselarij
sprak een aantal vrouwen niet aan. Zij wilden een
eigen organisatie opzetten, in dezelfde geest en met
dezelfde werkwijze. De volledige naam is Orde van
Weefsters Vita Feminea Textura. De Latijnse
woorden kunnen worden vertaald met: het leven van de vrouw is als
een weefsel. In de ritualen zijn tot nu toe geen belangrijke wijzigingen
aangebracht en ook de tradities en gewoonten worden in ere gehouden.
Meer informatie: www.ordevanweefsters.nl

De 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.
Meer informatie: www.ledroithumain.nl

13

LOGE EEMLAND
Ontstaan
In 1922 vormde zich in Baarn een z.g. vrijmetselaarskring, een kleine
groep van Baarnse en Soester vrijmetselaars die elkaar in Baarn
regelmatig ontmoetten Die kreeg in 1924 formeel
vorm en werd door de Orde erkend, een eerste stap
in de richting van oprichting van een loge. De eerste
bewaarde notulen stammen uit 1927. In 1932 werd
door het hoofdbestuur onder leiding van Hermannus
van Tongeren toestemming verleend voor de officiële
oprichting van een loge. Kort daarna werd zij
geïnstalleerd onder de naam Loge Eemland en kreeg
de constitutiebrief overhandigd.
Oorspronkelijk kwam de loge
bijeen in het toenmalige Hotel
Zeiler aan het Stationsplein te
Baarn.
In de loop van 1940 vond de
voorlopig laatste bijeenkomst
van onze loge plaats. Op last
van de bezetter werden alle
loges in Nederland opgeheven
en de eigendommen verbeurd
verklaard.
Het zou tot 1945 duren eer de
Baarnse en Soester broeders
weer bij elkaar konden komen.

De constitutiebrief van Loge Eemland

Op den duur bleek Hotel Zeiler toch bezwaarlijk omdat we niet in alle
rust en vrijheid onze werkzaamheden konden uitoefenen.
Eind 1957 verplaatsten we onze werkzaamheden naar het, door
Vrijmetselaars opgerichte, Baarnse internaat Louisa State. Maar door
groei van zowel de loge als de bevolking van het internaat werd
besloten om voortaan gebruik te maken van de faciliteiten van het
logegebouw in Amersfoort.
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Kenmerken
Met ongeveer 35 leden is Eemland een middelgrote Loge, die zich
kenmerkt door een sterke onderlinge verbondenheid. De loge kent een
verscheidenheid zowel in leeftijd (van dertigers tot en met tachtigers)
als in achtergrond van haar leden. Die achtergrond varieert van
podiumkunstenaar tot militair, een zeer divers gezelschap.
De leden gaan met veel respect en openheid met elkaar om. Dit wordt
ook gevoeld en gewaardeerd door onze gasten.
Met al deze verscheidenheid is het zo bijzonder dat we de zoektocht
naar antwoorden gemeen hebben. Kenmerkend zijn de grote mate van
openheid en vertrouwen. Van nieuwe leden (broeders) verwachten wij
dat zij inzet vertonen om deze band en sfeer in stand te houden.

De leden maken de Loge
Niettegenstaande haar bijzondere werkwijze blijft een loge een gewone
vereniging met statuten, huishoudelijk reglement en een inschrijving bij
de Kamer van Koophandel. Die vereniging moet bestuurd en draaiende
gehouden worden. Dat is de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke
leden. Het betekent dat van elk lid gevraagd kan en ook zal worden op
zijn tijd een taak of een functie op zich te nemen, hetzij bestuurlijk dan
wel ritueel.

Bijeenkomsten
In Amersfoort ligt aan de van Persijnstraat
nr. 9 het in 1899 gebouwde logegebouw.
Samen met een aantal andere loges zijn
wij hiervan eigenaar.
In dit gebouw komen wij ’s maandags om
20.00 uur samen. Behalve de eerste
maandag van de maand, die besteden wij
aan instructie van de leerlingen en gezellen
bij één van de broeders thuis.
Loge Eemland heeft een werkwijze die
overeenkomt met de meeste loges in
Nederland. Verschillende malen per jaar
komt men bijeen in ceremoniële
bijeenkomsten, ten behoeve van
inwijdingen, feestdagen en andere
bijzondere gelegenheden.
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Voor het overige komt men bijeen in de meer gebruikelijke
vergadervorm, de comparitie.
Bij Loge Eemland wordt het op prijs gesteld dat bij rituele
gelegenheden een rokkostuum met zwart vest wordt gedragen. Een
alternatief hiervoor is een smoking dan wel een gedekt kostuum. Voor
de andere bijeenkomsten gelden geen specifieke kledingvoorschriften.

De 7e graad, napraten na een rituele avond
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HET LIDMAATSCHAP
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. Het lidmaatschap van de Orde staat open voor mannen
van 21 jaar en ouder. 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.
De door de vrijmetselaars toegepaste methode van symbolen en
ritualen moeten hem wel aanspreken. 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.
In tegenstelling met wat wel eens beweerd wordt staat het een lid vrij
om het lidmaatschap om hem moverende redenen op te zeggen.
Er wordt met betrekking tot het lidmaatschap veel waarde gehecht aan
het eigen initiatief, men moet zelf aankloppen. Om lid te worden kan
men zich richten tot het secretariaat van de loge dat dan twee leden zal
aanwijzen om een gesprek met de kandidaat te voeren.
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 zichzelf aanmeldt. Hij is immers zelfstandig op
zoek naar waarheid.
Meestal geschiedt de aanmelding na het bijwonen van een
informatieavond en een gesprek met twee meester vrijmetselaars van
de loge waarvan de kandidaat lid wenst te worden.
Na dit gesprek volgt een zorgvuldige procedure dat meerdere
gesprekken omvat. Het doel hiervan is 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 kan de procedure soms enige maanden in beslag nemen.
Dat is zeker het geval wanneer de zomervakantie in die periode valt.
Een Commissie van Onderzoek doet in de meestervergadering verslag
van de gesprekken met de kandidaat. Daarop wordt gestemd over
toelating van de kandidaat.
Als de logebijeenkomst op maandag bezwaarlijk is, kan worden
overwogen om lid te worden van een loge welke op een andere avond
bijeenkomt.

Financiële aspecten
De contributie van loge Eemland incl. de bijdrage aan de Orde bedraagt
in 2016 € 345,- per jaar. Bij toetreding in de loop van het kalenderjaar
wordt de bijdrage voor het lopende jaar pro rato aangepast. In dit
bedrag is begrepen het onderhoud van het logegebouw en een afdracht
aan de Orde van Vrijmetselaren.
Tevens is er een eenmalig toelatingsgeld van € 125. Hiervan worden
enkele benodigdheden bekostigd die de vrijmetselaar na zijn inwijding
nodig zal hebben.
De fiscus erkent de Orde van de Vrijmetselaren als een ANBI-instituut.

Als u belangstelling heeft, hoe dan verder?
Loge Eemland vindt het van groot belang dat buitenstaanders op
openhartige wijze kennis kunnen nemen van de vrijmetselarij. Daartoe
worden de volgende activiteiten ontplooid.
• U kunt contact met ons opnemen door een mail met uw verzoek te
sturen naar: secretaris.loge148@vrijmetselarij.nl
• Elk jaar worden enkele openbare avonden, zowel in Baarn als Soest,
gepland waarop belangstellenden kennis kunnen nemen van het
reilen en zeilen in onze vrijmetselaarsloge. Er is dan gelegenheid de
sfeer te proeven en de broederschap te ervaren. Vragen worden
openhartig beantwoordt, wij houden niet van geheimzinnigheid.
• U kunt ons vinden op onze eigen website www.loge-eemland.nl
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BIJLAGE: DE ORDEGRONDWET
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 op 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.
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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