
Vrijmetselarij is New Age

Van de Vrijmetselarij wist ik niet veel. Het had wat met oude rituelen
te maken en de onbekende leden kwamen wat mij betreft uit de gegoe-
de kringen. Wat het doel zou moeten zijn, wist ik niet. Door een be-
richt in de krant dat de Vrijmetselarij wellicht een rechtszaak zou aan-
spannen om te voorkomen dat de ritualen openbaar gemaakt zouden
worden, werd ik nieuwsgierig naar de achtergronden en drijfveren. Het
Internet (www.stelling.nl) verschafte mij daarop de nodige informatie. 

Na het materiaal doorgenomen te hebben, moest ik concluderen dat ik
heel wat begrippen en namen tegenkwam die mij als gelovige in de
Here Jezus Christus, en daarmee in de Bijbel, bekend in oren klonken.
Maar zoals zo vaak, heeft de Vrijmetselarij de "klok wel horen luiden"
maar weet men "niet waar de klepel hangt". De begrippen en namen
zijn er wel maar ze staan niet meer op hun oorspronkelijke plaats. Men
gebruikt ze om tot een wonderlijke bedekking van de Schrift en het
Evangelie te komen. Want in plaats van op de daartoe aangestelde Here
Jezus Christus te wijzen als de Bouwer van de Nieuwe Schepping die
uit deze schepping geboren wordt, stellen zij zichzelf aan als "bouw-
meesters" die een betere wereld in elkaar moeten metselen. Zij stellen
elkaar onder een wet en dat terwijl Christus de wet afgeschaft heeft en
Genade er voor in de plaats stelde. Daarmee wordt men in de praktijk
een antichrist. Men stelt zichzelf  - of het eigen denken - in de plaats
van Christus.

Het nut van de Vrijmetselarij ontgaat mij totaal. Het hele gebeuren is
zondermeer onder de - zeer omvangrijke - vlag van New Age te scha-
ren. Dit is de verzamelnaam voor allerlei groepen en personages die de
eigen kracht van de mens wil gebruiken om de wereld te verbeteren
door de mens uiteindelijk te laten uitgroeien tot een goddelijk wezen
dat in liefde en harmonie alles met elkaar deelt. Wie actief is in de
Vrijmetselarij richt zich op dat moment in ieder geval niet op Christus.
Hij leert de ware Heer en zijn "Goddelijk plan der eeuwen" niet ken-
nen. Juist dat is heel jammer want een volmaakte wereld met onvergan-
kelijk leven voor de nieuwe volmaakte, onsterfelijke mens wordt door
Hem tot stand gebracht en zeker niet door door de kracht van de oude
mens zoals die nu in het vlees is. Ook groepsvorming zoals de
Vrijmetselarij verandert daar niets aan.

Orde van Vrijmetselaren onder het
Grootoosten der Nederlanden

De grootste orde van vrijmetselaars in Nederland is die
onder het Grootoosten der Nederlanden. Onder het

Grootoosten der Nederlanden ressorteren in totaal 161
loges. Naast de 145 loges in Nederland zijn er ook loges in
de Nederlandse Antillen (3) en Aruba (2), Suriname (3),
Zuid-Afrika (1) en Zimbabwe (7). Het aantal leden van de

Orde was op 1 januari 1999 6.528. Van deze leden zijn 5.867
lid van een Nederlandse loge. Het Grootoosten der

Nederlanden werd in 1756 gesticht door tien van de op dat
moment bestaande Nederlandse loges, waarvan sommigen

werkten onder de jurisdictie van de Engelse of Schotse
Grootloge.
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De term Grootoosten wordt ook gehanteerd voor de vergadering van afge-
vaardigden van de loges in Nederland en vertegenwoordigers van overzeese
loges. Deze vergadering is het hoogste wetgevende college in de Orde. In
principe is er elk jaar een Grootoosten, dat gehouden wordt op de zaterdag
voor of na 21 juni, in de Jaarbeurs in Utrecht. Het eerstvolgende Grootoosten
wordt gehouden op 24 juni 2000. In sommige gevallen komt het
Grootoosten in buitengewone zitting bijeen, met name als het gaat om het
aanbrengen van wijzigingen in de statuten en de Ordegrondwet. 

Onder de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
wordt de Vrijmetselarij beoefend in de Graden van Leerling, Gezel en
Meester. Deze Graden worden ‘Symbolieke Graden’ genoemd, ook wel
‘Blauwe Graden’. Gedrieën vormen zij het fundament van de Vrijmetselarij,
in beginsel zijn ze overal ter wereld gelijk al verschilt het rituaal van land tot
land enigszins. Deze vorm van vrijmetselarij wordt beoefend in loges.
Daarnaast is een aantal vrijmetselaarskringen actief. Dit zijn geen volwaardige
loges, maar er wordt wel vrijmetselarij bedreven. 

Hoewel de Graden van Leerling, Gezel en Meester een afgerond geheel vor-
men, werden in het verleden een aantal andere maçonnieke stelsels, die in het
algemeen een uitwerking geven van elementen die in de fundamentele
Vrijmetselarij worden gevonden, aan die Graden toegevoegd. 

Deze zogenaamde ‘andere werkwijzen’, ook wel genaamd 'Hogere Graden', of
vervolgpaden, worden in Grootmachten beoefend die los staan van het
Grootoosten, al kunnen deze andere Grootmachten slechts als lid opnemen
vrijmetselaren die lid zijn van een Loge die onder het Nederlandse
Grootoosten ressorteert. Deze orden dienen dan ook erkend te worden door
het Grootoosten. 

Naast de Orde – opgericht in 1756 – kent men in Nederland nog de volgen-
de erkende maçonnieke lichamen: 

1. Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in 
Nederland 

2. Afdeling van de Meestergraad 
3. Orde van Vrijmetselaren onder de Opperraad van de 33ste en laatste 

Graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk 
der Nederlanden 
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belijden, althans een gelofte willen afleggen op de Drie-eenheid, en de graad
van Ridder van het H:: K:: G:: hebben verkregen. Kandidaten dienen te wor-
den voorgedragen door twee leden van de Orde. De passage over de Drie-
eenheid is zeer opmerkelijk omdat de Jehovah's Getuigen ten stelligste bewe-
ren dat de Drie-eenheid onjuist is (zij hebben overigens gelijk hierin; wat ze er
echter voor in de plaats zetten is minstens net zo fout en wat mij betreft nog
erger). Het roept de volgende vraag op: Als Russel inderdaad lid was van deze
Orde van de Vrijmetselarij, heeft hij dan die gelofte op de Drie-eenheid afge-
legd? Het antwoord moet ik schuldig blijven. Het zou mij overigens niet ver-
bazen dat hij wel die gelofte heeft afgelegd waarvoor nu elke JG meteen bui-
ten de organisatie gegooid wordt. Russel is namelijk niet doodgegaan aan zijn
eerste leugen. Meer dan eens heeft hij willens en wetens zijn niet uitgekomen
voorspellingen aangepast. Zo kwamen bijvoorbeeld berekeningen aan de hand
van het gangenstelsel in de piramide van Gizeh uit op een bepaald jaartal. In
de herdruk van het boek waar dat oorspronkelijk instond, (kwam na dat jaar
uit), bleek hetzelfde gangenstelsel ineens een stuk langer te zijn. Dat is dus
gewoon liegen. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden. 

Logo's

Tot slot een aantal afbeeldingen van logo's zoals die
gevoerd worden door ordes van de Vrijmetselarij



gedachten die zeker niet in overeenstemming zijn met het door God zelf
voortgebrachte woord in de Bijbel. Russel verkondigde ook rare - weliswaar
niet dezelfde - gedachten over de opgestane Jezus Christus. Volgens hem was
Hij niet God zelf. Hij begreep het niet en daarom kon Jezus Christus volgens
hem nooit in Wezen dezelfde zijn als God. Daarmee ging Russel rechtstreeks
in tegen de Schrift, net als de Tempeliers. Voor de Tempeliers was Jezus hun
Meester, een term die we in de hedendaagse New Age regelmatig tegenko-
men. Als Meester is hij van een lagere orde dan God, die tegenwoordig in
New Age-kringen de maitreya wordt genoemd. De analogie met de leer van
Jehovah's Getuigen is overduidelijk. Alleen waar de New Age het heeft over
God maitreya, misbruiken de Jehovah's Getuigen voor hun doel de speciaal
aan Israël gegeven Naam van God: Jehovah. Beiden gaan voorbij aan de Bijbel
waar met betrekking tot de uit de dood verrezen Jezus van Nazareth werd
gezegd in Handelingen 2:36 en 4:12

Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en
Christus gemaakt heeft, [namelijk] dezen Jezus, Dien [gij] gekruist hebt.

En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere
Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Of in Fillippenzen 2:6-9

9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam
gegeven, welke boven allen naam is;
10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den
hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid
Gods des Vaders.

Wie de zeven voorspellingen van Russel nog eens terugleest, merkt op dat hij
daarin verwacht dat Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden zal wor-
den. Misschien had dat wat te maken met de "graden" in de Orde. De Orde
kent drie "graden": die van "Knight of the Temple and the Holy Sepulchre
(Knight Templar)", "Knight of St. Paul" en "Knight Hospitaller of St. John of
Jerusalem, Palestine, Rhodes and Malta (Knight of Malta)". Opmerkelijk
vond ik de passage over het lidmaatschap van deze Orde. Men kan niet lid
worden van deze Orde als men geen lid is van de Vrijmetselarij. Het lidmaat-
schap van de Orde staat open voor Vrijmetselaren die het christelijk geloof
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4. Orde van Vrijmetselaren van het Heilig Koninklijk Gewelf onder het 
Groot-Kapittel der Nederlanden 

5. Royal Order of Scotland 
6. District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland 
7. Order of Royal and Select Masters 
8. Verenigde Orde van de Tempel en van St. Jan van Jeruzalem 
9. Knight Templar Priests 
10. Order of the Red Cross of Constantine 

Naast deze opsomming is nog een tweetal organisaties het vermelden waard.
De eerste is de vestiging in Amsterdam van een 'Oase' van de Amerikaanse
Ancient and Arabic Order of Nobles of the Mystic Shrine, de zogenaamde
'Shriners'. Dit is geen voortgezette maçonnieke werkwijze, maar een gezellig-
heidsvereniging annex charitatieve organisatie, die alleen toegankelijk is voor
vrijmetselaren. Deze 'Oase werd in 1982 opgericht en is sinds 1998 niet meer
werkzaam. 

Daarnaast is er in Nederland sinds enige jaren de Societas Rosicruciana in
Anglia actief. 

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten
der Nederlanden (en zijn vervolggraden) staat alleen
voor mannen open. Daar is binnen de Orde zo goed
als geen discussie over geweest, zij zien dit als histo-
risch gegroeid (de oude bouwgilden stonden ook
alleen voor mannen open). Oud Ordebibliothecaris B.
Croiset van Uchelen gaf daarbij nog als reden op: ‘De
komst van de vrouw in de loge zou de onderlinge ver-
houding van de broeders, de eendracht niet ten goede

komen en de openhartigheid zou plaats maken voor een gereserveerder optre-
den." Henri Knap omschreef het zo: "Vooral ook de jonge getrouwde man is
buiten zijn werk gemeenlijk te veel in het gezelschap van zijn vrouw en daar-
mee ook vaak midden in de kleine en grote problematiek van zijn gezin, om
zich nog verder als afzonderlijke persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen. In
de vrijmetselarij echter verkeert hij als eenling met andere eenlingen, los van
zijn huiselijk milieu, nimmer geremd door enige gedachte ‘wat zijn vrouw
daar nu wel van zou zeggen’, nog minder geremd door de gedachte aan de
indruk, die hij al doende en sprekende maakt op andere vrouwen. In de vrij-
metselarij is de man, kortom zeer zichzelf." 



A\ Mr\ Het Licht schijnt in de duisternis! 

De A\ Mr\ en de Opzz\ maken het teken af, begeven zich in de houding van
trouw naar hun plaatsen en stellen zich daar opnieuw in orde. 

A\ Mr\ Br\ 2e Opz\ , hoe laat is het? 
2e Opz\ Het is Volle Middernacht en meer. 
A\ Mr\ Br\ 2e Opz\ , zo vervul dan uw plicht. 
2e Opz\ Dewijl het Volle Middernacht is en meer, zo sluit ik naar de wil van
de A\ Mr\ deze Loge in de naam van de O\ B\ d\ H\ naar de aloude gebrui-
ken der Vrije Metselaren door drie harde slagen welke van het Westen zullen
uitgaan en in het Oosten zullen worden opgenomen. 

De 2e Opz\ geeft de slagen, welke door de 1e Opz\ en door de A\ Mr\ wor-
den herhaald. 

A\ Mr\ Bbr\, ziet op mij! 

Allen maken het teken af, gevolgd door de toejuiching. 

A\ Mr\ De Loge is gesloten; keert terug naar het Westen en doet u daar ken-
nen als Vrijmetselaar. 

-----------
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Christelijke Kerk symboliseert. Hieruit volgt dat de geheimen van de
Vrijmetselarij in werkelijkheid de geheimen van het geloof zijn. De ridders
waren behoedzaam om dit belangrijke geheim niet te delen met iemand wiens
trouw en discretie niet ten volle was bewezen. Daarom bedachten zij verschil-
lende graden om de kandidaten te testen en gaven zij hen alleen de symboli-
sche geheimen, zonder de verklaring. Dit om verraad te voorkomen en om
het mogelijk te maken zich tegenover Broeders bekend te maken. Hiervoor
werden in elke graad diverse Tekens, Woorden en Aanrakingen gebruikt,
waardoor zij een bescherming tegen de Saracenen en indringers konden
bewerkstelligen. Pas in de Meestergraad begonnen onze Ridderlijke Broeders
het ware geheim te onthullen door de moord op Hiram Abiff door valse
Broeders te vertellen. Het symbolische mysterie van de dood van Hiram Abiff
stelt de dood van de Messias voor. Bijvoorbeeld: de drie aanvallen op de
Bouwmeester bij de drie Tempelpoorten verwijzen naar de drie aanklachten
tegen Christus door de tribunalen van Kajafas de Hogepriester, Koning
Herodes en de Romeinse Gouverneur Pilatus. Het was dit derde tribunaal van
waar de Here Jezus werd geleid naar een gewelddadige en beschamende dood. 
De drie slagen die werden gegeven met de 24-delige maatstok, de winkelhaak
en de hamer, zijn symbolisch voor de kinnebakslag, de geseling en de wrede
doornenkroon. De Broeders verzameld rondom het graf van Hiram Abiff
staan voor de discipelen die treuren om de door van Christus aan het Kruis. 
Het Meesterwoord, waarvan wordt gezegd dat het met de dood van Hiram
Abiff verloren is gegaan, is hetzelfde als wat de Messias uitsprak aan het Kruis
en dat door de Joden niet werd begrepen: 'Eloi, Eloi, Lama Sabachthani'. 
Onze oude Broeders vervingen deze woorden door het woord van onze
Meestergraad, hetgeen betekent 'de zoon van de weduwe is neergeslagen'. Dit
werd gedaan om de werkelijke geheimen te bewaren voor verraders, na het
voorbeeld van Judas, die zijn Heer verraadde. De twijg acacia symboliseert het
Kruis, dat werd gemaakt van het hout van de acaciaboom. 

Het Heilig Koninklijk Gewelf, dat refereert aan de gevangenschap van de
Joden, staat voor de vervolging van de Christenen door de Romeinse Keizers
en hun vrijheid onder Constantijn de Grote. De Orde van het Red Cross is
de eerste Graad in welke de werkelijke doelen van de vrijmetselarij werden
onthuld. In de ceremonie voor Ridder van het Heilig Graf werd die allegorie
verder uitgelegd. De Ridders van St. Johannes echter, kregen als enige de ware
betekenis; en het was alleen na strijd tegen de vijanden van het Geloof dat dit
privilege werd gegeven en dat zij volledig werden opgenomen in de Heilige
Broederschap. 



Besloten of geheim? 

In de volksmond wordt de vrijmetselarij meestal omschreven als een geheim
genootschap. Zelf beweren ze hardnekkig dat er van geheim genootschap geen
sprake is, dat er alleen sprake is van een zekere beslotenheid. De namen van
de leden worden geheim gehouden en de ritualen zijn geheim en dat zijn vol-
gens de gangbare opvattingen van de Orde de enige geheimen die er zijn.
Mensen die ritualen naar buiten brengen worden door de Orde en haar leden
nog steeds bestempeld als 'verraders'. De loges organiseren met enige regel-
maat open dagen, maar vragen die iets dieper gaan dan de oppervlakte wor-
den niet of zeer terughoudend beantwoord. 

De geheimhoudingsplicht in de gelofte die de kandidaten moeten afleggen
luidt op dit moment als volgt: "Ik beloof (…) gelet op het karakter van de
Orde als besloten vereniging te zullen eerbiedigen hetgeen mij als lid van de
Orde wordt toevertrouwd." De leerling wordt bij zijn aanname het, geheime,
herkenningsteken (het symbolisch de keel afsnijden) als volgt uitgelegd: "dit
zou duidenop dat gedeelte van de aloude eed der Vrijmetselaren waarin zij
verklaarden zich liever de keel te laten afsnijden, dan ontrouw te zijn aan het
geheim der Vrijmetselarij". De gezel krijgt bij zijn bevordering te horen dat
zijn teken (het symbolisch het hart uitrukken) "zou duiden op dat gedeelte
van de eed waarbij zij getuigden zich liever het hart uit van onder de linker-
borst zouden zien gerukt, dan ontrouw te zijn aan het geheim der
Vrijmetselarij". Het Meesterteken, zo krijgt de meester bij zijn verheffing te
horen, zou duiden op dat gedeelte van de eed, waarin vrijmetselaren getuig-
den zich liever het lichaam in tweeën gedeeld te zien, dan ontrouw te worden
aan het geheim. Overigens wordt bij deze verheffing ook een andere verkla-
ring voor deze drie tekens gegeven.

In enkele oudere ritualen van verschillende vervolggraden waren de straffen
die in oudere ritualen stonden op het bekendmaken van de geheimen nog
kleurrijker: De 6e Graad van de Schotse Ritus, Geheimschrijver kende als
sanctie: ‘dat mijn lichaam wordt opengesneden, mijn ingewanden eruit
gerukt, mijn hart verscheurd en dat het geheel als prooi voor de wilde dieren
wordt gesmeten’. Bij de 10e Graad (Uitverkorene der Vijftien) werd de over-
treder volgens de gelofte "van voren verticaal en horizontaal opengesneden
om gedurende 8 dagen in de openlucht te worden blootgesteld, zodat zijn
ingewanden ten prooi zouden vallen aan vliegen, muggen en andere insec-
ten", gevolgd door onthoofding, waarop het hoofd op de hoogste plaats ter
wereld werd tentoongesteld. 
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2e Opz\ (na mokerslag): Bbr\ op de N\ Kolom, is er iemand onder u die iets
heeft voor te dragen tot het nut der Orde in het algemeen of van deze
Achtbare Loge in het bijzonder? 
2e Opz\ (als het woord wordt gevraagd): A\ Mr\ , op de N\ Kolom wordt het
woord gevraagd door Br\ … 
Dit wordt hem verleend door de A\ Mr\ , daarna, of indien niet het woord
wordt gevraagd: 

2e Opz\ A\ Mr\ , op de N\ Kolom wordt (verder) het stilzwijgen bewaard. 

SLUITING 

A\ Mr\ Indien niemand meer het woord verlang, dan is het mijn voornemen
de Loge te sluiten. 
In orde, Bbr\ ! (geschiedt) 
A\ Mr\ Br\ 1e Opz\ , waarom zijn de Opzz\ in het Westen verenigd? 
1e Opz\ Gelijk de zon in het Westen ondergaat om de dag te beëindigen zo is
de plaats van de Opzz\ in het Westen om bij het einde van de arbeid de Loge
te sluiten, de werklieden hun loon te betalen en hen vergenoegd naar huis te
zenden. 
A\ Mr\ Br\ 1e Opz\ , zijn de werkzaamheden geëindigd? 
1e Opz\ De werkzaamheden zijn geëindigd. 
A\ Mr\ Bbr\ Opzz\ , wilt mij dan bijstaan bij het doven der lichten. 

De A\ Mr\ en de Opzz\ begeven zich naar de kl\ ll\ en stellen zich daarvoor
opnieuw in orde. 

2e Opz\ (het teken makend en zijn licht dovend, zegt:) Wijsheid! 
1e Opz\ (het teken makend en zijn licht dovend, zegt:) Kracht! 
A\ Mr\ (het teken makend en zijn licht dovend, zegt:) Schoonheid! 

De A\ Mr\ en de Opzz\ begeven zich in houding van trouw naar de zuivere
kubiek, waarbij de A\ Mr\ zich aan de oostzijde, de 1e en 2e Opz\ zich
respectievelijk aan de zuid- en noordzijde plaatsen en in orde stellen. De A\
Mr\ maakt het teken af, neemt de winkelhaak en geeft deze aan de 2e Opz\ .
Deze maakt het teken af en neemt de winkelhaak aan. De A\ Mr\ neemt de
passer, sluit deze en geeft hem aan de 1e Opz\ . Deze maakt het teken af en
neemt de gesloten passer aan. De A\ Mr\ sluit de bijbel, neemt de passer en
de winkelhaak weer in ontvangst en legt ze onverstrengeld op de gesloten bij-
bel. Alle drie stellen ze zich weer in orde. 



gende bij de nieuwe Leerling, die niet in staat is aan zijn verplichting te vol-
doen.

De aalmoezenier zegt: 

Aalm\ A\ Mr\ , hier zit een Broeder die niet aan zijn verplichtingen kan vol-
doen. 
A\ Mr\ Br\ …, gij zit hier beroofd van uw metalen en gij zijt niet in staat aan
uw verplichting te voldoen. Doch ziet, naast u zit een Broeder die u te hulp
zal komen, vertrouwende dat gij op uw beurt hetzelfde zult doen, mocht hij
ooit in dezelfde omstandigheden komen te verkeren als waarin gij u thans
bevindt en hij een beroep op u zou moeten doen.

De Geleider werpt nu voor de nieuwe Broeder een geldstuk in de collectezak.
Zodra de Aalmoezenier gereed is met zijn werk rapporteert hij:) 

Aalm\ A\ Mr\ , ik heb aan uw opdracht voldaan. 
A\ Mr\ Ik dank u Br\ Aalm\ , herneem uw plaats op de N\ Kolom. 

RONDVRAAG

A\ Mr\ Broeders, de werkzaamheden spoeden ten einde. Broeders in het
Oosten gezeten, is er iemand onder u die iets heeft voor te dragen tot nut van
de Orde in het algemeen of van deze Achtbare Loge in het bijzonder? 

Het wordt verleend waar dit door het geven van de drieslag wordt verlangd.

A\ Mr\ (na mokerslag):Bbr\ 1e en 2e Opzz\ , onderzoekt op uw kolommen of
er iets is voor te dragen tot nut van de Orde in het algemeen of van deze
Achtbare Loge in het bijzonder. 
1e Opz\ (na mokerslag): Bbr\ op de Z\ Kolom, is er iemand onder u die iets
heeft voor te dragen tot het nut der Orde in het algemeen of van deze
Achtbare Loge in het bijzonder? 
1e Opz\ (als het woord wordt gevraagd): A\ Mr\ , op de Z\ Kolom wordt het
woord gevraagd door Br\ … 

Dit wordt hem verleend door de A\ Mr\ , daarna, of indien niet het woord
wordt gevraagd: 

1e Opz\ A\ Mr\ , op de Z\ Kolom wordt (verder) het stilzwijgen bewaard. 
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In de elfde Graad (Verheven en Uitverkoren Ridder) stond de overtreder vie-
rendeling te wachten en de verafschuwing aan zijn herinnering als die van een
bedrieger. 

Bij het verkrijgen van de 18e Graad (Souverein Prins van het Rozenkruis)
moest de Ridder geheimhouding beloven op straffe van "voor immer te wor-
den uitgesloten van het Woord, van voortdurend in duisternis te moeten ver-
blijven waar een golf van water en bloed onophoudelijk uit mijn lichaam
stroomt, van te moeten lijden onder heftige zielesmart, van geen ander drin-
ken te krijgen dan gal en azijn en van als hoofddeksel de scherpste doorns
moeten dragen". Maar ook tegenwoordig nog worden loslippige vrijmetselaars
met niet mis te verstane straffen bedreigd. In een van de vervolggraden, de
Royal Ark Marinergraad, die ook in Nederland wordt beoefend, luidt in de
gelofte de strafbepaling op het onthullen van de geheimen van die graad: "dat
mijn ribben zullen worden gebroken en dat ik zal ondergaan in het water en
van het aangezicht van de aarde zal verdwijnen." De tekst van dit rituaal
dateert uit 1994. 

De aanmeldingsprocedure

Aanmelden gebeurt meestal door een briefje naar het Grootoosten of naar een
loge. Daarop vindt een aantal gesprekken plaats met de kandidaat en enkele
leden van de loge om na te gaan wat de kandidaat van de vrijmetselarij ver-
wacht en om na te gaan of de kandidaat geschikt is voor de vrijmetselarij en
de betreffende loge. Vervolgens moet de kandidaat zich schriftelijk aanmel-
den, door het invullen van een vragenformulier, met daarop een groot aantal
vragen; hij moet zijn woon- en verblijfadressen van de laatste tien jaren opge-
ven, hij moet zijn levensgeschiedenis opschrijven en hij moet een aantal refe-
renties opgeven. Dit wordt allemaal nageplozen en circa negen tot twaalf
maanden na het eerste aanmeldingscontact wordt de kandidaat aangenomen
of afgewezen. In het laatste geval krijgt hij vooraf de kans zijn aanvraag in te
trekken. 

Alle loges en vrijmetselaarskringen krijgen elke maand een overzicht van alle
nieuwe aanmeldingen, die ze verplicht zijn in hun loges voor te lezen. "Iedere
vrijmetselaar die ten aanzien van een kandidaat inlichtingen kan verstrekken,
welke tot zijn beoordeling van nut kunnen zijn, is verplicht daarvan schrifte-
lijk mededeling te doen" aan de loge waar de aanmelding heeft plaats gevon-
den. 



Overzicht van loges 

Alfabetisch op woonplaats gerangschikt: 

Alkmaar De Noordstar 28
Alkmaar De Morgenster 247
Alkmaar Noorderkroon 265
Almelo Fraternite 99
Almere Herrezen Land 290
Alphen aan den Rijn De Getande Rand 222
Amersfoort Jacob van Campen 58
Amersfoort Spectrum 272
Amstelveen Eendracht 107
Amstelveen La Force 230
Amstelveen Mozaiek 231
Amstelveen Gamma 262
Amsterdam La Bien Aimee 2
Amsterdam La Paix 4
Amsterdam Concordia Vincit Animos 5
Amsterdam La Charite 6
Amsterdam Willem Frederik 36
Amsterdam Nos Vinxit Libertas 69
Amsterdam Wending 186
Amsterdam Post Nubila Lux 236
Apeldoorn De Veluwe 72
Apeldoorn Liefde en Trouw 283
Arnhem De Geldersche Broederschap 23
Arnhem De Oude Landmerken 147
Arnhem Het Gulden Vlies 240
Assen Moed en Volharding 61
Baarn Eemland 148
Bergen op Zoom L'Inseparable 12
Bilthoven De Ster in het Oosten 14
Binnenmaas De Hoek 287
Breda Het Vrij Geweeten 25
Breda Geef U Zelf 259
Brielle L'Aurore 9
Brielle Arauna 281
Bussum In Vrijheid Een 108
Castricum Branding 258
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A De Ruwe Steen, de Kubieke Steen en het Tekenbord, waaraan onder-
scheidenlijk de Leerlingen, de Gezellen en de Meesters arbeiden. 

V Wat betekenen de zon, de maan en de Passer, welke gij op het Tableau 
hebt gezien? 

A Gelijk de zon de dag verlicht en regeert de maan de nacht, zo verlicht 
en regeert de Meester de Loge. 

V Waar was de plaats van de Meester in de Loge waar gij zijt 
aangenomen? 

A In het Oosten. 
V Waarom aldaar? 
A Gelijk de zon in het Oosten opgaat om de dag te beginnen, zo is de 

plaats van de Meester in het Oosten om de werken te verlichten, de 
Loge te openen en de Broeders aan de arbeid te stellen. 

V Wat is de plaats van de Opzz\ in de Loge? 
A In het Westen. 
V Waarom aldaar? 
A Gelijk de zon in het westen ondergaat om de dag te eindigen, zo is de 

plaats van de Opzieners in het Westen om bij het einde van de arbeid 
de Loge te sluiten, de werklieden hun loon te betalen en hen verge-
noegd naar huis te zenden. 

V Waar ontvangt gij uw loon? 
A Bij de Kolom ten Noorden 
V Hebt gij heden uw loon ontvangen? 
A Ik ben voldaan. 
V Met welk oogmerk komt gij in de Loge 
A Om een beter mens te worden. 
V Hoe wilt gij dat doel bereiken? 
A Door het bewerken van de Ruwe Steen, die moet worden tot een 

zuivere Kubiek. 
V Wat brengt ge met u in de Loge? 
A Broederliefde. 
V Wat is nu nog uw begeerte? 
A Om met u te werken. 
V Br\ 2e Opz\ , welke is een van de voornaamste plichten van de 

Vrijmetselaar? 
2e Opz\ Weldadig te gedenken hen die in kommer en nood verkeren. 
A\ Mr\ Laat het ons daartoe niet aan metalen ontbreken. Br\ Aalmoezenier,
wil de metalen inzamelen. 

De Aalmoezenier zamelt nu in, te beginnen in het Oosten en ongeveer eindi-



A Ik heb in deemoed mijn knie gebogen, ik heb mijn hand gelegd op de 
drie Grote Lichten en ik heb de gelofte van de Vrijmetselaar afgelegd. 

V Wat was toen nog uw verlangen? 
A Het Licht te zien. 
V Waar zaagt gij het Licht? 
A Geknield voor de Zuivere Kubiek zag ik drie Grote Lichten der 

Vrijmetselarij: Bijbel, Passer en Winkelhaak. 
V Welke zijn de drie kleine lichten der Vrijmetselarij? 
A Wijsheid, Kracht, Schoonheid. 
V Wat zaagt gij in het licht van Wijsheid, Kracht en Schoonheid? 
A Het Tableau in het midden der Loge. 
V Wat deed het Tableau u kennen? 
A Het beeldt de weg naar het Licht uit. 
V Waaraan bouwen Vrijmetselaren? 
A Aan een onzichtbare tempel, waaraan de tempel van Salomo tot 

zinnebeeld strekt. 
V Hoe noemen wij deze arbeid? 
A Het beoefenen van de Koninklijke Kunst 
V Hoe wordt de toegang tot de Tempel bereikt? 
A Langs een trap van zeven treden. 
V Hoe oud zijt gij? 
A Drie jaren, naar de stijl der vrije metselaren. 
V Waarom antwoordt gij mij aldus? 
A Omdat ik nog slechts de eerste drie treden van de tempeltrap heb bes

tegen en in mijn kundigheid nog minderjarig ben. 
V Nadat gij het Licht hebt gezien, wat is u toen toevertrouwd? 
A Het Heilig Woord. 
V Wil mij dat woord geven. 
A Ik mag het niet uitspreken, schrijven, tekenen, graveren of insnijden. 

Geef mij de eerste letter, ik zal u de tweede geven, en zo vervolgens. 
V Waarom antwoordt gij mij aldus? 
A Omdat het Heilig Woord alleen gegeven kan worden aan hem die 

het reeds kent. 
V Hoevelerlei kleinodiën kent de Loge? 
A Tweeërlei: beweeglijke en onbeweeglijke. 
V Welke zijn de beweeglijke kleinodiën? 
A De Winkelhaak, het Waterpas en het Schietlood, de overeenkomstige 

emblemen van de A\ Mr\ en de beide Opzz\ , de drie zuilen waar 
de Loge op rust. 

V Welke zijn de onbeweeglijke kleinodiën? 
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Delft Silentium 30
Delft Fides 279
Den Haag L'Union Royale 1
Den Haag De Vriendschap 35
Den Haag Hiram Abiff 68
Den Haag L'Union Frederic 106
Den Haag Groot Nederland 118
Den Haag De Oude Plichten 136
Den Haag Zuiderkruis 152
Den Haag Via Lucis 161
Den Haag De Vlammende Ster 169
Den Haag Sint Jan 178
Den Haag Vincent la Chapelle 180
Den Haag De Ruwe Steen 210
Den Haag Het Schietlood 215
Den Haag Driehoek 251
Den Haag La Veritable Zele 271
Den Helder Willem Frederik Karel 41
Deventer Le Prejuge Vaincu 21
Doetinchem Broedertrouw 63
Doorn Thorhem 224
Dordrecht La Flamboyante 37
Dordrecht De Schakel 246
Drachten Industria 255
Ede Het Middelpunt 280
Eindhoven Licht en Vrijheid 141
Eindhoven Rosa Alba 190
Eindhoven Het Derde Licht 254
Emmen 't Schientvat 203
Enschede Tubantia 81
Enschede Pentagram 253
Goes De Opgaande Ster 276
Gorinchem Orde en Vlijt 38
Gouda De Waare Broedertrouw 32
Groningen L'Union Provinciale 17
Groningen De Drieslag 198
Groningen Libra 239
Groningen In Tenebris Lux 264
Groningen De Bouwketen 291
Haarlem Vicit Vim Virtus 24



Haarlem Kennemerland 127
Haarlem Ad Lucem et Pacem 128
Harderwijk Flevo 232
Harlingen Deugd en IJver 27
Heerenveen Ken U Zelven 102
Heerlen La Complaissance 260
Hengelo (O) De Troffel 137
's-Hertogenbosch De Gezellen van St. Jan 257
Hilversum De Gooische Broederschap 86
Hilversum Opgang 173
Hilversum Wolfgang Amadeus Mozart 237
Hoorn West Friesland 45
Hoorn De Eenhoorn 278
Huizen Scharende Broeders 261
Kampen Le Profond Silence 15
Leeuwarden De Friesche Trouw 20
Leeuwarden Het Azuren Gewelf 282
Leiden La Vertu 7
Leiden L'Age d'Or 235
Leiden Sint Andries 285
Maastricht La Perseverance 11
Meppel Humaniteit 105
Middelburg La Compagnie Durable 16
Naarden Jan Amos Comenius 208
Nieuwegein La Concorde 273
Nijmegen Sint Lodewijk 3
Nijmegen De Bron 286
Oldenzaal De Oosterkim 268
Oosterhout Compass 288
Oss L'Union Fraternelle 284
Purmerend Louise Augusta 249
Renkum Het Gulden Koord 289
Roermond La Liberte Constante 252
Roosendaal Van Aerssen Beyeren 263
Rotterdam Frederic Royal 8
Rotterdam De Drie Kolommen 13
Rotterdam Acacia 56
Rotterdam Concord 134
Rotterdam Eensgezindheid 150
Rotterdam De Drie Lichten 197
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hamer of enig ander metalen gereedschap werd gehoord, daar 
de stenen volmaakt gehouwen aangevoerd werden. 

V Kunt ge mij een andere reden geven? 
A Ja; het duidt er op, dat waar ik arm en zonder middelen tot 

Vrijmetselaar werd aangenomen, ik aanspraak zou mogen maken op 
ondersteuning van alle Waardige Broeders. 

V Hoe hebt gij toegang gevraagd tot de Loge? 
A Door drie harde slagen. 
V Wat is daarvan de betekenis? 
A De spreuk des Bijbels: Bidt en u zal gegeven worden. 

Zoekt en gij zult vinden. 
Klopt en u zal worden opengedaan. 

V Nadat gij waart binnengelaten, wat is u toen wedervaren? 
A Mijn geleider deed mij drie reizen ondernemen, van het W\ naar 

het O\ en terug naar het W\ . 
V Wat betekenen deze reizen? 
A Zij hebben ieder hun eigen strekking; tezamen beelden zij uit de 

moeilijke weg naar het Licht. 
V Wat deed de eerste reis u kennen? 
A De struikelblokken in mijzelve 
V Zijt gij gevallen? 
A Mijn geleider behoedde mij voor vallen en leerde mij wijsheid. 
V Wat deed de tweede reis u kennen? 
A De strijd des levens. 
V Hebt gij die strijd gestreden? 
A Mijn geleider steunde mij en leerde mij kracht. 
V Wat geschiedde u daarna? 
A Water reinigde mij, opdat ik e weg naar het Licht zou kunnen 

voortzetten. 
V Waaruit bleek uw vaste voornemen om de weg naar het Licht 

te vervolgen? 
A Uit mijn bereidheid, de bittere beker te ledigen tot op de bodem. 
V Wat hebt gij daarop ervaren? 
A Een schijnsel van licht, dat mij geleidde op de derde reis. 
V Wat deed de laatste reis u kennen? 
A Zij deed mij, gewapend met Wijsheid en Kracht, Schoonheid 

bereiken. 
V Wie deed u dat doel bereiken? 
A Op mijzelve kwam het aan. 
V Op welke wijze hebt gij daarvan blijk gegeven? 



De 2e Opz\ geeft, knielend op de rechterknie, met hamer en beitel de drieslag
op de Ruwe Steen, daarin nagevolgd door de Leerling. Daarna zegt hij: 
2e Opz\ A\ Mr\ , het onderricht in de eerste Leerling-arbeid is geëindigd. De
Leerling heeft zijn arbeid aangevangen. 
A\ Mr\ Br\ 2e Opz\ , wil dan de nieuw-aangenomen Br\ zijn plaats aanwijzen
in de kolom ten N\ . 

Muziek, of enige ogenblikken van stilte. 
Korte toespraak van de A\ Mr\ . 

CATECHISMUS 

A\ Mr\ Bbr\, thans zullen wij overgaan tot het verrichten van het gewone
werk naar aloude traditie. 
Br\ Cer\ Mr\ , wil de Leerling naar de Gebr\ Kol\ leiden.
V Br\ , is er iets tussen u en mij? 
A Ja, A\ Mr\ , het geheim der Vrijmetselarij. 
V Dus gij zijt Vrijmetselaar? 
A Al mijne Bbr\ erkennen mij als zodanig. 
V Wat moet men zijn om Vrijmetselaar te kunnen worden? 
A Een vrij man van goede naam. 
V Hoe zal ik weten of gij Vrijmetselaar zijt? 
A Aan Woord, Teken en Aanraking en aan de bijzondere omstandighe-

den van mijn aanneming. 
V Ik wil u beproeven. Zeg mij: waar werd gij voor het eerst tot 

Vrijmetselaar voorbereid? 
A In mijn binnenste. 
V Waar en wanneer werd gij tot Vrijmetselaar aangenomen? 
A In een Volmaakte Loge op het uur van Volle Middag. 
V Wat maakt de Loge volmaakt? 
A Drie vormen de Loge, vijf maken haar volledig, zeven maken haar 

volmaakt. 
V Hoe werd gij in de Loge gebracht? 
A Geblinddoekt en van alle metalen ontdaan; zó werd ik in de Loge 

geleid. 
V Waarom waart gij geblinddoekt? 
A Om in de duisternis te kunnen herkennen het Licht dat was, dat 

is en dat wezen zal. 
V Waarom had ge alle metalen afgelegd? 
A Omdat bij de bouw van Salomo’s tempel aldaar geen gedruis van 
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Rotterdam Eendragt 233
Rotterdam Tamarisk 248
Schagen Scagha 267
Sittard La Lune 292
Sneek Concordia Res Parva Crescunt 40
Sneek Concordia ad Libertatem 277
Terneuzen L'Amitie sans Fin 243
Tiel De Edelmoedigheid 19
Tilburg De Drie Verlichte Torens 274
Utrecht Ultrajectina 42
Utrecht De Unie van Utrecht 146
Utrecht De Stichtse Broederschap 200
Utrecht Hermannus van Tongeren 204
Utrecht Johannes 270
Veendam Het Noorderlicht 60
Velsen Trias 223
Velsen De Hoeksteen 241
Vlaardingen Delta 214
Vlissingen L'Astre de l'Orient 26
Wageningen De Korenschoof 206
Wageningen De Rechte Verhouding 250
Winschoten Moed, Kracht en Volharding 114
Winterswijk De Achterhoek 171
Zaandam Anna Paulowna 39
Zeist De Witte Roos 234
Zierikzee De Ster in 't Oosten 29
Zutphen Karel van Zweden 44
Zwolle Fides Mutua 33
Zwolle In Vrijheid Gebonden 256
Zwolle De Arbeidsvloer 269
Willemstad (Curacao) De Vergenoeging 22
Willemstad (Curacao) Phoenix 227
Oranjestad (Aruba) El Sol Naciente 113
Oranjestad (Aruba) King Solomon's Lodge 160
Sint Maarten (Sint Maarten) Union Lodge 266
Paramaribo (Suriname) Concordia 10
Paramaribo (Suriname) De Stanfaste 238
Paramaribo (Suriname) De Gouden Driehoek 245
Johannesburg (Zuid-Afrika) Eendracht Maakt Macht 88
Bulawayo (Zimbabwe) Alfred Beit 184



Marondera (Zimbabwe) Marondera 168
M'rewa (Zimbabwe) Nyadiri 229
Harare (Zimbabwe) Israel 132
Harare (Zimbabwe) Milton Park 177
Harare (Zimbabwe) Vumba 226
Harare (Zimbabwe) Salem 244

Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der
Hoge Graden in Nederland

Deze Orde – in de wandeling de ‘Hoge Graden’ genoemd, hoewel thans
slechts in één Graad wordt gewerkt - werd in 1803 gesticht. De plaatselijke
afdelingen van deze Grootmacht heten ‘Kapittels’. Tot het lidmaatschap van
een Kapittel kan men zich aanmelden als men minimaal een jaar de Graad
van Meester-Vrijmetselaar bezit. 

In het buitenland kent men een organisatievorm als onderhavige niet, zij het
wel dat deze typisch Nederlandse vorm veel overeenkomst vertoont met de
18de Graad (Ridder van het Rozekruis) van de zogenaamde Aloude en
Aangenome Schotse Ritus en daarmee wat het bezoekrecht betreft over en
weer gelijk wordt gesteld. 

De eveneens tot de Hoge Graden behorende graden van Elu, Ridder van Sint
Andries en Ridder van het Oosten en de Degen worden bij communicatie,
dus zonder verder ceremonieel verleend. Deze voorafgaande graden worden de
Historische Graden genoemd. 

Het gaat in deze graad om het zoeken en het vinden van het verloren meester-
woord, en met name om een nieuw aspect van dit woord. 

De Graad kent twee uitgangspunten: 

* dat het leven van de mens zonder lijden niet denkbaar is en dat lijden zelfs
noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de mens in religieus-filosofische zin;

* de liefde van mens tot mens. De Rozekruisgraad wordt daarom ook wel
‘liefdegraad’ genoemd.
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de weg wijst naar het Licht. Dit Tableau kent twee sferen: die van stoffelijke
wereld in het W\ en die van de geestelijke wereld in het O\. 
Geheel in het W\ ziet gij de mozaïeke vloer, zinnebeeld van het veld waar wij
arbeiden in licht en duisternis, in goed en kwaad, in vreugde en verdriet. Op
deze vloer verheffen zich twee kolommen, waarvan die aan de noordzijde de
aanduiding draagt van het woord J\ . Deze kolommen mogen u de zinnebeel-
dige aanduiding zijn van de tempel van Salomo. De bouw aan deze tempel is
de ware vrijmetselaarsarbeid. Tussen de kolommen ligt de trap van zeven tre-
den, die voert tot de Middenkamer, het Heilige der Heiligen, van welke trap
ge thans drie treden hebt bestegen. 
Ook vindt ge aan de westzijde van het Tableau de drie onbeweeglijke kleino-
diën, de Ruwe Steen, de Kubieke Steen en het Tekenbord, waarvan de
Leerling, de Gezel en de Meester hun arbeid verrichten. Aan de oostzijde van
het Tableau vindt ge tegen een azuren gewelf onze lichten: zon, maan en
Passer, het werktuig van de Mr\ , want gelijk de zon de dag verlicht en
regeert, en de maan de nacht, zo verlicht en regeert de Mr\ de Loge. 
Ook ziet ge er de drie beweeglijke kleinodiën: Winkelhaak, Waterpas en
Schietlood, de emblemen van de Mr\ der Loge en zijn beide Opzz\ , de drie
zuilen waarop de Loge rust. 
De stoffelijke wereld in het W\ en de geestelijke wereld in het O\ zijn omslo-
ten door een koord met negen knopen, een werktuig dat ge zonder enig ander
hulpmiddel kunt vormen en waarmede gij in staat zijt de rechte hoek te vor-
men, die u leert zich te plaatsen in de juiste verhouding tot de O\ B\ d\ H\
en tot uw medemens. Op de mozaïeke vloer ligt de Ruwe Steen gereed, wach-
tend op uw arbeid. Daarnaast zijn Hamer en Beitel geplaatst om door u ter
hand te worden genomen. 
A\ Mr\ , hiermede heb ik aan uw opdracht voldaan. 
A\ Mr\ Ik dank u, Br\ Red\ . 

De Red\ herneemt zijn plaats, de nieuw-aangenomen Br\ blijft staan. 

A\ Mr\ Br\ 2e Opz\ , wil de nieuw-aangenomen Br\ voorgaan in het verrich-
ten van de eerste Leerling-arbeid 
2e Opz\ Br\ Leerling, wil mij navolgen in de arbeid aan de Ruwe Steen. Deze
Ruwe Steen, in zijn vormeloosheid ongeschikt om te dienen bij enigerlei
bouw, kan na bewerking worden omgevormd tot een Zuivere Kubiek,
geschikt om te worden ingepast in het bouwwerk van de tempel. Weet dan,
dat gijzelve die Ruwe Steen zijt en dat de tempel die wij bouwen, de Tempel
der Volmaking is genaamd. 



Na een ogenblik keer de A\ Mr\ terug in de houding van trouw, daarin door
allen gevolgd. 

A\ Mr\ In orde, Bbr\ . 
Bbr\ Opz\ , ik nodig u uit in uw kolommen af te kondigen dan van nu aan
als Leerling-Vrijmetselaar zal worden erkend ..., opdat allen zich met ons ver-
heugen hem onze Broeder te mogen noemen. 
1e Opz\ Bbr\ in de Z\ kolom, op verzoek van de A\ Mr\ kondig ik u aan, dat
van nu aan als Leerling-Vrijmetselaar zal worden erkend …, opdat allen zich
met ons verheugen hem onze Broeder te mogen noemen. 
2e Opz\ Bbr\ in de N\ kolom, op verzoek van de A\ Mr\ kondig ik u aan, dat
van nu aan als Leerling-Vrijmetselaar zal worden erkend …, opdat allen zich
met ons verheugen hem onze Broeder te mogen noemen. 
A\ Mr\ Bbr\ , verwelkomen wij onze nieuwe Broeder op de ons bekende
wijze. Ziet op hem en volgt mij na. 

Het teken wordt afgemaakt, gevolgd door maçonniek applaus. 

A\ Mr\ Komt, Bbr\ , vormen wij de Broederketen. 

Geschiedt. De nieuwe Broeder staat tussen de Opzz\ , de A\ Mr\ staat aan de
oostzijde van de Zuivere Kubus. 

A\ Mr\ Bbr\ , zo staan wij dan in de keten die zich heeft vergroot. 
Br\ …, gij zijt thans opgenomen in de Broederketen die de gehele aarde
omspant. In deze keten vormt gij thans een schakel. Bedenk wel, dat door
toevoeging van een schakel de keten wel groter, maar daarom nog niet krach-
tiger wordt; de sterkte van een keten wordt immers bepaald door haar zwakste
schakel. Zij het immer uw streven, te zorgen dat gij niet de zwakste schakel
zijt. 

Ontbindt de keten, Bbr\ . (Geschiedt). 
Herneemt uw plaatsen. (Geschiedt). 
Muziek. De Cer\ Mr\ stelt zich achter de nieuwe Br\ op. 

A\ Mr\ Br\ Cer\ Mr\ , wil de nieuw-aangenomen Br\ plaatsen bij het tableau,
ten N\. 
Br\ Red\ wil de Br\ Leerling onderrichten omtrent het tableau. 
Red\ Br\ Leerling, verlicht door de drie kleine lichten van W\ , K\ en S\ , ligt
in het midden der Loge, uitgespreid van het W\ naar het O\ , te Tableau, dat
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Als de mens zich openstelt voor de gedachte, dat het hem alleen door het
brengen van offers mogelijk kan worden gemaakt door te groeien naar een
hoger geestelijk niveau, naar een bewustzijnsfase van hogere orde, zal hij ook
bereid zijn het lijden te aanvaarden als iets, dat onverbrekelijk met het bestaan
hier op aarde verbonden is. 

Met dat inzicht wordt het aanvaarden van lijden niet zo zeer een berusting als
wel een blijmoedig dragen van het kruis, en wordt het kruis symbool van
aards leven en lijden tot zinnebeeld van een hoger leven, dat ‘in liefde bloei-
ende’ is. De roos is dan aan het kruis ontgroeid. 

Het Rituaal voor de Graad van Souverein Prins van het Rozenkruis is zeer
christelijk getint. De rode draad geeft aan dat het het lijden is en het brengen
van offers, dat de mens tot een ander mens zou maken. Die andere mens, na
het ontdekken van zichzelf in zijn diepste wezen en het vinden van het
Woord, zou dan de liefde in een ander licht bezien. Een nieuw licht, dat voor
hem geopenbaard wordt en dat aan zijn liefdesbeginsel een diep-spirituele
inhoud geeft. 

Het thema van deze graad is: Geloof, Hoop en Liefde. 

Onder het Hoofdkapittel vallen in Nederland 34 kapittels en vier kapittels op
Aruba, de Antillen en in Suriname. De Orde heeft in Nederland zo’n 2000
leden, de vier Arubaanse/Antilliaanse/Surinaamse kapittels zo’n 200. 

La Bien Aimée 1, Amsterdam 
L’Union Royale 2, Den Haag 
Concordia Vincit Animos 3, Amsterdam 
De Gelderse Broederschap 4, Arnhem 
Willem Frederik 5, Amsterdam 
Ultrajectina 6, Utrecht 
La Flamboyante 7, Dordrecht 
Le Profond Silence 8, Deventer 
De Vriendschap 9, Den Haag 
L’Union Provinciale 10, Groningen 
Vicit Vim Virtus 11, Haarlem 
Gooi- en Eemland 12, Hilversum 
Noord-Holland 13, Zaandam 
De Delta 14, Den Haag 
Silentium 15, Delft 



De Eendracht 16, Rotterdam 
Concordia 17, Breda 
De Rode Roos 18, Den Haag 
Silentio et Fide 19, Den Haag 
De Phoenix 20, Utrecht 
Agapè 21, Bussum 
La Charité 22, Amsterdam 
De Pelikaan 23, Apeldoorn 
Erasmus 24, Rotterdam 
Fides Frisia 25, Leeuwarden 
De Markerroos 26, Enschede 
Rosa Rubra 27, Bilthoven 
D’Eglantier 28, Roermond 
Via Lucis 29, Rotterdam 
Het Lichtend Kruis 30, Alkmaar 
Kennemerroos 31, Haarlem 
Het Zuiderkruis 32, Terneuzen 
De Eenhoorn 33, Eindhoven 
De Gelderse Roos 35, Wageningen 
De Vergenoeging Curacao 
El Sol Naciente, Oranjestad - Aruba 
Concordia Creat Feliciam, Suriname 
Fajalobi, Paramaribo - Suriname 

Gewoonlijk komen de kapittels zo'n 8 maal per jaar samen in een 'open
kapittel' of een 'ronde'. 

Orde van Vrijmetselaren onder de Opperraad van de
33ste en laatste graad van de Aloude en Aangenomen
Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden. 

Deze ritus – gewoonlijk de ‘Schotse Ritus’ genoemd – is hier te lande opge-
richt in 1912. Zij is, na de fundamentele Vrijmetselarij, de over de wereld
meest verbreide maçonnieke organisatievorm. Vooral in de Verenigde Staten is
de ‘Schotse Ritus’ zeer verbreid. 

In het buitenland werkt zij in beginsel in de Graden 4 tot en met 33; in
Nederland heeft deze ritus tot in het eind van de jaren '80 pas vanaf de 22e
Graad gewerkt. Nu werkt zij ook vanaf de 4e Graad. Overigens wordt niet in
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A\ Mr\ Br\ 2e Opz\ , wil mij het H\ W\ geven. 

2e Opz\ Stelt zich in het teken en zegt: 

A\ Mr\ , ik mag het niet uitspreken, schrijven, tekenen, graveren of insnijden. 
A\ Mr\ Geef mij de eerste letter, ik zal u de tweede geven, en zo vervolgens. 
2e Opz\ J. 
A\ Mr\ A. 
2e Opz\ K. 
A\ Mr\ I. 
2e Opz\ N. 
A\ Mr\ Ik dank u, Br\ 2e Opz\ . 

De A\ Mr\ gaat uit het teken – daarin gevolgd door de 2e Opz\ - en treedt
weer vóór de Leerling. 

A\ Mr\ Gij hebt gehoord op welke wijze het H\ W\ wordt gegeven. De bete-
kenis van dit woord is: Hij zal oprichten. Het was de naam van de kolom ten
N\ in de voorhof van de Tempel van Salomo. Tenslotte kennen wij nog be-
paalde kenvragen. Mocht men u in onze kring vragen: Zijt gij Vrijmetselaar?,
dan zal uw antwoord zijn: Al mijne Broeders erkennen mij als zodanig. Vraagt
men u: Hoe oud zijt gij?, dan zal uw antwoord zijn: Drie jaren naar de stijl
der Vrije Metselaren. Dit betekent dat ge de eerste drie treden van de tempel-
trap hebt bestegen. Weet echter dat die trap meerdere treden heeft. Mijn
Broeder, gij zijt thans voldoende voorbereid om als Leerling-Vrijmetselaar de
wereld in te gaan. Ik zend u uit om u als zodanig te doen kennen. 

Geschiedt. De A\ Mr\ gaat terug naar de troon en neemt zijn moker mee. De
Opzz\ stellen ieder – staande – de Leerling een vraag: de 1e Opz\ vraagt het
paswoord, de 2e Opz\ de aanraking. Daarna plaatst de Cer\ Mr\ hem tussen
de Opzz\. 

2e Opz\ A\ Mr\ , de nieuw-aangenomen Broeder heeft zich doen kennen als
Leerling-Vrijmetselaar. 
A\ Mr\ Bbr\ , maakt u gereed. 

Allen gaan staan in de houding van trouw, waarop de A\ Mr\ plotseling met
de uitgestoken wijsvinger wijst op het hart van de nieuwe Broeder, daarin
gevolgd door allen, en zegt: 
A\ Mr\ Op u komt het aan! 



Als Vrijmetselaar kennen wij elkander door woord, teken en aanraking, waar-
mede symbolisch tot uitdrukking wordt gebracht dat onze hele handel en
wandel de Vrijmetselaar zal doen kennen. Opdat ik u hiervan mededeling kan
doen, verzoek ik u eerst de juiste stand aan te nemen, dat wil zeggen recht
van lijf en leden met de voeten hak tegen hak haaks geplaatst. 
Doet dit voor en wordt hierin gevolgd door de Ll\ . 

A\ Mr\ Als wij in de Loge staan stellen wij ons in de houding van trouw door
de rechterhand op het hart te plaatsen, aldus. 
Wij kennen allereerst een paswoord; dit zult ge voortaan aan de Br\ Dekker
hebben af te geven om de Loge te kunnen betreden. Het stemt overeen met
uw naam in deze graad, te weten T\ K\ 

(herhaald door de Ll\ )

Het is de naam van de eerste bewerker der metalen volgens ons eerste Grote
Licht. Voorts kennen wij een teken. Het eerste gedeelte daarvan wordt
gemaakt door ons ‘in orde’ te stellen: de rechterhand met haaks uitgestoken
duim wordt horizontaal voor de keel gebracht, de onderarm horizontaal
gestrekt, aldus. 

Doet dit voor en laat de Ll\ navolgen. 

A\ Mr\ Dit is het eerste deel van het teken. Het wordt afgemaakt door het
tweede gedeelte en wel door de hand horizontaal snel naar de rechterschouder
te strekken en vervolgens verticaal naar beneden langs het lichaam te brengen. 

Doet dit in étappes voor, daarin gevolgd door de Ll\. 

A\ Mr\ Dit zou duiden op dat gedeelte van de aloude eed der Vrijmetselaren
waarin zij verklaarden zich liever de keel te laten afsnijden, dan ontrouw te
zijn aan het geheim der Vrijmetselarij. 
De aanraking wordt aldus gegeven: een handdruk, waarbij de duim op het
eerste gewricht van de wijsvinger komt te liggen. Daarbij wordt tweemaal
kort en eenmaal lang (de leerlingsklop) gedrukt. 
Ook zal ik U bekend maken met het H\ W\ in deze graad, dat slechts in
Open Loge en dan nog op bijzondere wijze kan worden gegeven. 

De A\ Mr\ treedt vóór de oostzijde van de Zuivere Kubiek, stelt zich in het
teken en zegt: 
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alle Graden gewerkt. Dat is nu alleen in de 4e, 14e, 18e, 22e, 28e, 30e, 31e,
32e en 33e. De overige Graden worden bij de bevordering naar de eerstvol-
gende Graad waarin wordt gewerkt 'bij communicatie' verleend. 
De 33e en laatste graad is thans voorbehouden aan de leden van het besturen-
de lichaam, de Opperraad. Deze staat op haar beurt weer onder de leiding
van de Souverein Groot-Commandeur, bijgestaan door een aantal officieren. 

Tot lid van de ‘Schotse Ritus’ kon men in Nederland lange tijd alleen worden
uitgenodigd indien men trouw lid was van een Kapittel van de Orde van
Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland. Hij
kon op voordracht van de leden van zijn kapittel of op aanbeveling van de
Opperraad worden opgenomen. In de laatste jaren is deze toelatingsprocedure
overigens vereenvoudigd. Nu kan elke Vrijmetselaar die minimaal één jaar
lang Meester is voor deze werkwijze worden uitgenodigd. 

De plaatselijke afdelingen van de ‘Schotse Ritus’ worden ‘Consistories’
genoemd. 

De ritualen zijn gebaseerd op uiteenlopende religieus-filosofische motieven,
afkomstig uit judeo-christelijke, platonische/neo-platonische en alchemo-her-
metische stromingen. Deze graden zijn gericht op het bevorderen van de zelf-
ontwikkeling in geestelijk-ethisch opzicht en op versterking van de innerlijke
kracht van de mens. 

Het thema in deze Orde is: 'Eenheid, Verdraagzaamheid, Voorspoed'. 

De graden van de Orde: 

Eerste Klasse – Symbolieke Loge (Blauwe Graden; deze graden worden in
Nederland beoefend in de loges onder jurisdictie van de Orde van
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden): 

1 Leerling 
2 Gezel 
3 Meester 

Tweede Klasse – Loge der Volmaking (Rode Vrijmetselarij): 

4 Geheim Meester 
5 Volmaakt Meester 



6 Geheimschrijver 
7 Provoosten en Rechter 
8 Intendant der Gebouwen 
9 Uitverkorene der Negen 
10 Uitverkorene der Vijftien 
11 Verheven Uitverkorene 
12 Grootmeester Architect 
13 Ridder van het Koninklijk Gewelf 
14 Volmaakt Uitverkoren Groot Schot

Derde Klasse – Kapittel: 

15 Ridder van de Degen en van het Oosten 
16 Prins van Jeruzalem 

Vierde Klasse – Kapittel: 

17 Ridder van het Oosten en van het Westen 
18 Ridder van het Rozekruis

Vijfde Klasse – Areopagus (Wijsgerige Graden of Zwarte Vrijmetselarij) 

19 Groot-Hogepriester 
20 Grootmeester van de symbolieke Loges 
21 Noachiet of Pruisisch Ridder 
22 Ridder van de Koninklijke Bijl, Prins van de Libanon
23 Overste van het Tabernakel 
24 Prins van het Tabernakel 
25 Ridder van de Koperen Slang 
26 Heer van Mededogen 
27 Commandeur van de Tempel 
28 Ridder van de Zon, Prins-Adept
29 Ridder van Sint Andreas van Schotland 
30 Ridder Kadosh, Rodder van de Zwarte-Witte Adelaar

Zesde Klasse – Consistorie (Administratieve Graden of Witte Vrijmetselarij): 

31 Grootinspecteur-Inquisiteur-Commandeur
32 Sublieme Prins van het Koninklijk Geheim
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Ook de Opzz\ gaan naar hun plaatsen. De nieuwe Leerling blijft staan; de
Cer\ Mr\ blijft in zijn nabijheid ter assistentie. 

A\ Mr\ Br\ …, door uw inwijding zijt ge Leerling-Vrijmetselaar geworden en
gij dient als zodanig te worden gekleed en met de gebruiken van deze graad
bekend te worden gemaakt. Wilt u zich daartoe opstellen op de plaats waar
bij de bouw de hoeksteen van de tempel wordt gelegd, in het noordoosten
van de Loge, door twee passen naar links te maken. 

Geschiedt, waarbij de A\ Mr\ twee stappen naar rechts doet en zich tegenover
hem opstelt. A\ Mr\ Richt zich tot de Loge en de nieuw-aangenomen
Leerling in een toespraak, bijvoorbeeld: 

Van Oudsher bekleden vrijmetselaren zich met het schootsvel als het onder-
scheiden embleem van hun handwerk, en bedekken zij hun handen ter
bescherming met handschoenen. Het schootsvel waarmee wij onze lendenen
omgorden om de schoot bij de arbeid te beschermen, is het kenteken van
onze bereidheid tot noeste arbeid in dienst van de Meester. Naar aloud
gebruik van de Orde zult ge u niet met het schootsvel bekleden als u het niet
mogelijk zou zijn in eendracht met uw medebroeders in de Koninklijke Kunst
te arbeiden. In zulk een geval zult ge u van de arbeid onthouden opdat de
Loge blijvend een oord waar vrede, eendracht en harmonie heersen. Ik
bekleed u thans met het schootsvel dat gij als Leerling naar Nederlandse tradi-
tie zult dragen met de driehoekige klep naar binnen gekeerd.

Geschiedt; de Cer\ Mr\ is hem hierbij behulpzaam. 

A\ Mr\ Ik overhandig u hierbij een paar handschoenen en ik verzoek u deze
aan te trekken. Hun witte kleur werd gekozen ten teken dat Vrijmetselaren
ernaar streven dat hun daden vlekkeloos zullen zijn. 
Het is u bekend dat de Orde de vrouw niet tot de arbeid toelaat. Dat wil ech-
ter geenszins zeggen dat wij, Vrijmetselaren, haar geen achting zouden toedra-
gen; integendeel. Naar aloud gebruik der Orde reik ik u hierbij een paar
dameshandschoenen uit met het verzoek deze hetzij nu hetzij later in uw
leven te schenken aan die vrouw die u in het leven het naast staat, en haar
daarbij kennis te geven van de wijze waarop gij ze heden hebt ontvangen; wil
haar daarbij tevens ons respect betuigen. Wil ze thans bij u steken opdat ge
uw handen vrijhoudt voor de arbeid. 
Nu gij naar behoren als Vrijmetselaar zijt gekleed zal ik u op de hoogte bren-
gen van de gebruiken die onder ons in acht worden genomen. 



A\ Mr\ Hij die zijn reizen heeft volbracht en in deemoed zijn knie heeft gebo-
gen voor de drie Grote Lichten, wat verlangt hij nu nog? 
Geleider Het Licht te zien. 
A\ Mr\ Hij verlangt het Licht. Moge het steeds zijn streven zijn, in dat Licht
te zoeken naar Waarheid. 
Zij thans aan zijn wens voldaan. 
Hij aanschouwe het Licht! 

De Geleider laat de blinddoek vallen, waarna hij plaatsneemt in de kolom ten
N\ . 

A\ Mr\ IN DE NAAM VAN DE O\ B\ d\ H\ , IN OPDRACHT VAN HET
GROOTOOSTEN DER NEDERLANDEN EN UIT HOOFDE VAN DE
MACHT MIJ, DOOR DEZE A\ L\ TOEVERTROUWD, ONTVANG IK
U, …, EN NEEM U AAN ALS LEERLING-VRIJMETSELAAR, AL
MIJNE BROEDERS VERZOEKENDE, DESNOODS GELASTENDE, U
ALS ZODANIG TE ERKENNEN. 

De A\ Mr\ geeft vervolgens met zijn moker de Leerling-slag op het zwaard
van de 2e Opz\ , op dat van de 1e Opz\ en op dat van hemzelf, daarbij
respectievelijk zeggende: 

A\ Mr\ Wijsheid! Kracht! Schoonheid! 

De driehoek wordt uiteengenomen, de wapens worden in ruststand gezet. De
A\ Mr\ geeft zijn zwaard af aan de Cer\ Mr\. 

A\ Mr\ Gesloten is het verbond voor uw ganse leven. Onvergetelijk blijve u
deze ure. 

De A\ Mr\ legt de moker neer, vat de leerling bij beide handen en heft hem
op met de woorden: 

A\ Mr\ Sta op, Broeder Leerling. Tubal Kain is als zodanig uw naam. 
Als Vrijmetselaar zijt gij van nu aan onze Broeder. 
Blijf die heilige naam steeds waardig. 
Ik dank u Bbr\ Opzz\ 
Herneemt uw plaatsen, Bbr\ 

Geschiedt. 
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Zevende Klasse – Opperraad: 

33 Soeverein Groot-Inspecteur-Generaal

Onder de Opperraad in Nederland zijn 14 consistories werkzaam: 
(gerangschikt naar oprichtingsdatum): 

* Fiat Pax, Amsterdam
* Jacques de Molay, Den Haag
* Het Oosten, Deventer
* De Vergenoeging, Willemstad, Nederlandse Antillen
* De Ceders, Bilthoven
* Wessel Gansfort, Groningen
* Corona Borealis, Alkmaar
* Hugo van Gijn, Rotterdam
* Willem van Oranje, Eindhoven
* Concordia Creat Felicitatem, Paramaribo, Suriname
* Willem de Zwijger, Bergen op Zoom
* Solomon’s Wisdom, Oranjestad, Aruba
* Thistle and Rose, Den Haag
* Marandellas, Marondera, Zimbabwe

De inwijdingen in de 4e en in de 18e graad vinden plaats in de regio's, de
overige in Amsterdam. Daarnaast komen de Consistories 2 à 4 keer per jaar
bijeen in hun vestigingsplaats. De Orde heeft in Nederland zo'n 930 leden, in
het buitenland nog eens 280. 

Afdeling van de Meestergraad 

Deze organisatievorm, waarvan het landelijk bestuur ‘Kamer van
Administratie’ wordt genoemd werd opgericht in 1819. Een plaatselijke afde-
ling draagt de naam ‘Bouwhut’ en alleen Meester-Vrijmetselaren kunnen uit-
genodigd worden van een dergelijke bouwhut lid te worden. 

De Orde dankt haar ontstaan aan een bijzondere episode uit de geschiedenis
van de 19e eeuwse Nederlandse Vrijmetselarij onder het Grootmeesterschap
van Z.K.H. Prins Frederik. Na de ‘ontdekking’ van het zogenaamde Charter
van Keulen heeft de Prins de totstandkoming van bouwhutten sterk bevor-
derd om zodoende een tegenwicht te vormen tegen het stelsel van Hoge



Graden, waartegen bij de Prins zekere bezwaren van principiële aard waren
gerezen. 

De werkwijze van deze Orde is typisch Nederlands; nergens ter wereld wordt
een equivalent van de bouwhutten aangetroffen. Het rituaal in deze Orde
wordt vooral van belang geacht als middel om de onderlinge vriendschap tus-
sen de broeders te stimuleren. Het ethische gehalte van de werkwijze komt
vooral tot uiting in de regel ‘doe aan een ander wat ge zoudt wensen dat hij
aan u zou doen’. De broeders spreken elkaar aan als ‘vriend’, en het is een
opmerkelijke trek van deze Orde dat het niet gebruikelijk is in andere bouw-
hutten te visiteren. 

Deze Orde heeft een zeer eenvoudig ceremonieel voor opname. Het thema
van de Afdeling is: 'Naastenliefde, Hulpvaardigheid, Verzorging'. 

Bouwhutten komen gemiddeld een keer per maand bijeen; er zijn op dit
moment 50 bouwhutten, met zo’n 840 leden: 

L’Union Royale 1, Den Haag 
De Waare Broedertrouw 2, Gouda 
Vicit Vim Virtus 3, Haarlem 
De Gooische Broederschap 4, Hilversum 
De Vriendschap 5, Den Haag 
Amsterdam 6, Amsterdam 
Het Vreedendall 7, Den Haag 
De IJssel 8, Zutphen 
Prins Frederik 9, Den Haag 
Van Tongeren 10, Amsterdam 
Ultrajectina 11, Utrecht 
Het Noordererf 12, Groningen 
De Cirkel 13, Arnhem 
Age 14, Den Haag 
Orde en Vlijt 15, Gorinchem 
Trouw 16, Den Haag 
De Troffel 17, Bilthoven 
Gooi- en Eemland 18, Hilversum 
L’Amitié 19, Zaandam 
Calluna 20, Groningen 
De Twee Punten 21, Den Haag 
Vriendenkring 22, Groningen 
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Enige ogenblikken van stilte. 

A\ Mr\ Br\ Geleider, voer hem door het N\ naar de drie Grote Lichten, laat
hem daar knielen op de rechterknie en leg zijn rechterhand op de Bijbel tus-
sen winkelhaak en passer. 

De Geleider voert de Kand\ naar de Zuivere Kubiek en doet hem de gewenste
houding aannemen. De Opzz\ begeven zich naar de Zuivere Kubiek met hun
zwaarden, de A\ Mr\ met moker en zwaard. 

A\ Mr\ In orde, Bbr\ . 

… (Naam), blijft gij volharden in uw verlangen de weg naar het Licht te ver-
volgen en zijt gij bereid de belofte af te leggen? 

Antwoord van de Kand\ . 

A\ Mr\ Ik zal de belofte in gedeelten voorzeggen en gij zult deze dan telkens
herhalen. Zegt na het eerste woord "ik" uw volledige voornamen en achterna-
men en herhaal dan verder: 
IK, … / BELOOF HET DOEL DER ORDE / 
NAAR VERMOGEN / DOOR WOORD EN GESCHRIFT, 
DAAD EN VOORBEELD / 
IN HANDEL EN WANDEL, TE ZULLEN VOORSTAAN. / 
IK BELOOF GEHOORZAAMHEID AAN DE WETTEN DER ORDE / 
EN AAN BESLUITEN VAN HET GROOTOOSTEN / 
IK BELOOF DE VERPLICHTINGEN / 
MIJ DOOR OF KRACHTENS 
DIE WETTEN EN BESLUITEN OPGELEGD, / 
GETROUW TE ZULLEN NAKOMEN / 
EN, GELET OP HET KARAKTER VAN 
DE ORDE ALS BESLOTEN VERENIGING, / 
TE ZULLEN EERBIEDIGEN HETGEEN MIJ ALS LID DER ORDE
WORDT TOEVERTROUWD. 

Bbr\ Opz\ , staat mij bij. Het ogenblik is daar. 

De A\ Mr\ en de Opzz\ vormen, staande in het teken, met hun zwaarden een
liggende driehoek boven het hoofd van de Kand\.



Kracht, gereisd? 
2e Opz\ Hij is gegaan door het Z\ , langs het O\ en is door het N\ terugge-
keerd op de plaats van uitgang. 
A\ Mr\ Wat is hem wedervaren? 
2e Opz\ Weerstand en strijd poogden hem tegen te houden. 
A\ Mr\ Is hij teruggetreden? 
2e Opz\ Zijn Geleider steunde hem en, gesterkt door Kracht, heeft hij zijn
reis voortgezet. 
A\ Mr\ … (naam), blijft gij volharden in uw verlangen de weg naar het Licht
voort te zetten en zijt gij bereid de belofte af te leggen? 
Zo ja, zeg mij dan na: "Ja ik ben daartoe bereid."

Antwoord van de Kand\. 

A\ Mr\ Men reike hem de Bittere Beker, welke hij tot op de bodem zal heb-
ben te ledigen. 

De Geleider doet de Kand\ de Bittere Beker ledigen en neem hem daarna de
buitenste blinddoek af. Hij plaatst zich vervolgens rechts van de Kand\ , de
linkerhand op diens linkerschouder, de rechterhand op diens rechterarm. 

A\ Mr\ Gelouterd, verlicht door wijsheid, gesterkt door Kracht, aanvaard uw
derde, laatste reis. 

De Geleider doet de Kand\ de derde reis ondernemen. Deze gaat weer door
het N\ , O\ en Z\ terug naar het W\ . 
De Br\ van Talent brengt gedurende de reis zachte muziek ten gehore. 
Na de reis plaatst de Geleider de Kand\ tussen de beide Opzz\ . 
2e Opz\ Geeft een slag met de moker en zegt: 

De derde reis is volbracht.

Mr\ De derde reis is volbracht. Br\ 2e Opz\ , hoe heeft hij die heeft aange-
klopt aan de Tempel der Schoonheid, gereisd? 
2e Opz\ Hij is gegaan door het N\ , langs het O\ en is door het Z\ terugge-
keerd op de plaats van uitgang. 
A\ Mr\ Wat is hem wedervaren? 
2e Opz\ Niets belemmerde hem meer, en onder het schijnsel van het Licht
der Schoonheid zette hij in volle harmonie zijn reis voort. 
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Mozaiek 23, Groningen 
Setia 24, Amstelveen 
De Kei 25, Amersfoort 
L’Inséparable 26, Bergen op Zoom 
Ongescheiden 27, Rotterdam 
De Bouwsteen 28, Alkmaar 
Aengwirden 29, Heerenveen 
Corona Frisia 30, Leeuwarden 
De Peperbus 31, Zwolle 
De Rechte Lijn 32, Rotterdam 
Verantwoordelijkheid 33, Den Haag 
De Stralenkrans 35, Wageningen 
De Gulden Regel 36, Nijmegen 
Arbor Aurea 37, Rijswijk 
De Noabers 38, Hengelo 
Panta Rhei 39, Bussum 
Eenvoud 40, Velsen 
De Koggeboet 41, Schagen 
De Rei 42, Doorn 
Linea Recta 43, Utrecht 
Oost Gelre 44, Winterswijk 
De Maese 45, Rotterdam 
De Baronie 46, Breda 
Corona Mosae 47, Maastricht 
Oldehove 48, Leeuwarden 
Gericht op het Westen 49, Deventer 
L’Unanimité 50, Brielle 
Fides 51, Naarden 

Orde van Vrijmetselaren van het Heilig Koninklijk Gewelf onder het Groot-
Kapittel der Nederlanden. 

Deze organisatievorm werd in 1948 in Nederland geïntroduceerd. Een plaat-
selijke afdeling draagt de naam ‘Kapittel’ en zij die tien maal achtentwintig
dagen of langer de Graad van Meester-vrijmetselaar bezitten kunnen tot het
lidmaatschap van een dergelijk Kapittel uitgenodigd worden. In de praktijk
duurt het tegenwoordig minimaal een jaar voordat een Meester uitgenodigd
wordt tot het lidmaatschap. 



Met name in de Angelsaksische landen heeft deze vorm van Vrijmetselarij – in
de wandeling doorgaans aangeduid met ‘Royal Arch’ – wortel geschoten. 
De rituele achtergrond is het oudtestamentische gegeven van de herbouw van
de Tempel van Salomo. Het rituaal moet de 'zoekers' een dieper inzicht geven
in de aard van het opperwezen. 

Het thema van deze graad is: Eendracht, Vrede en Waarheid. 
Gemiddeld wordt er zo'n vijf keer per jaar samengekomen in een 'open kapit-
tel'. 

Er zijn op dit moment 28 kapittels, waarvan eentje in Paramaribo
(Suriname). In totaal heeft deze orde zo’n 1700 leden. 

Nos Vinxit Libertas 1, Amsterdam 
De Sluitsteen 2, Amsterdam 
Triple Tau 3, Amsterdam 
Zwaard en Troffel 4, Groningen 
De Binding 6, Rotterdam 
De Gouden Cirkel 8, Den Haag 
Zebulon 9, Haarlem 
Invenimus 10, Amersfoort 
De Gouden Driehoek 11, Den Haag 
De Leeuw van Judah 13, Hengelo 
De Gouden Schake 14, Arnhem 
De Gouden Sleutel 15, Paramaribo 
De Regenboog 16, Zaandam 
Lux et Pax 17, Eindhoven 
Eurekamen 19, Utrecht 
Relation 22, Vlissingen 
De Twaalf Stammen 23, Zwolle 
Dr. Caron 24, Bussum 
Het Derde Teken 25, Amstelveen 
Getrouwheid 26, Emmen 
De Zes Lichten 27, Heerenveen 
Concord 28, Rotterdam 
Koning Salomo 29, Delft 
Het Verbond 30, Bergen op Zoom 
Het Sticht 31, Amersfoort 
Har Harmoriah 32, Gouda 
Mergelland 33, Maastricht 
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A\ Mr\ Br\ Geleider, ik vertrouw hem aan uw hoede toe. Sta hem bij. 
De Geleider plaatst zich rechts van de Kandidaat, de linkerhand op diens lin-
kerschouder, de rechterhand op diens rechterarm. 
A\ Mr\ Aanvaard uw eerste reis. 

De Geleider doet de Kandidaat de eerste reis ondernemen. Deze gaat door het
N\ , O\ en Z\ terug naar het W\ , tussen de zuivere Kubiek en Tableau door. 
De Bbr\ bij de struikelblokken leggen deze tijdig gereed ter hoogte van het
midden van het Tableau. Na de reis plaatst de Geleider de Kand\ Tussen de
beide Opzz\ . 2e Opz\ Geeft een slag met de moker en zegt: 

De eerste reis is volbracht. 
A\ Mr\ De eerste reis is volbracht. Br. 2e Opz\ , hoe heeft hij die bidt om
wijsheid gereisd? 
2e Opz\ Hij is gegaan door het N\ , langs het O\ en is door het Z\ terugge-
keerd op de plaats van uitgang. 
A\ Mr\ Wat is hem wedervaren? 
2e Opz\ Hij struikelde over de Ruwe Steen. 
A\ Mr\ Is hij gevallen? 
2e Opz\ Zijn geleider behoedde hem voor vallen, en verlicht door Wijsheid,
heeft hij zijn reis voortgezet. 

Enige ogenblikken van stilte. 
De Geleider plaatst zich links van de Kandidaat, de rechterhand op diens
rechterschouder, de linkerhand op diens linkerarm. 

A\ Mr\ Aanvaard uw tweede reis.

De Geleider doet de Kand\ de tweede reis ondernemen, thans door het Z\ ,
O\ en N\ terug naar het W\ . De Bbr\ die de struikelblokken hebben
bediend, maken zich gereed voor weerstand. Deze wordt gegeven door een
krachtige druk met de rechterhand op het hart en met de linkerhand tegen de
rechterschouder van de Kand\ , terwijl de Geleider hem dwingt voort te gaan. 
Bij het tafeltje van de 2e Opz\ aangekomen, verricht de Geleider de reiniging
van de rechterhand van de Kand\ , daarbij geholpen door de Cer\ Mr\ .
Daarna plaatst de Geleider de Kand\ tussen de beide Opzz\ . 2e Opz\ Geeft
een slag met de moker en zegt: 

De tweede reis is volbracht. 
A\ Mr\ De tweede reis is volbracht. Br. 2e Opz\ , hoe heeft hij die zoekt naar



De Voorber\ treedt binnen. 

A\ Mr\ Br\ Voorber\ , wat voert deze man herwaarts? 
Voorber\ Alleen het verlangen ingewijd te worden voert hem tot u. Hij zoekt
het licht. A\ Mr\ In welke staat verkeert hij? 
Voorber\ Hij verkeert in duisternis. 
A\ Mr\ Wat zoekt hij? 
Voorber\ Hij zoekt het Licht. 
A\ Mr\ Weet hij dat hem beproevingen wachten? 
Voorber\ Hij is voorbereid. 
A\ Mr\ Br\ 2e Opz\ , wil dan de tempelpoort geheel doen openen. 
2e Opz\ Br\ Dekker, open de tempelpoort geheel. 

Geschiedt. 

A\ Mr\ Treedt binnen, gij die vrij zijt en van goede naam.

De Geleider brengt de Kandidaat binnen tot tussen beide Opzz\ – die zijn
gaan staan – en laat hem de linkerarm vóór het lichaam over de rechterarm
kruisen. De 2e Opz\ vat met zijn rechterhand de rechterhand van de
Kandidaat, de 1e Opz\ met zijn linkerhand de linkerhand van de Kandidaat.
De Dekker sluit de tempelpoort. 
Ogenblik van stilte. 

Voorber\ Zo is hij dan binnengekomen, de mens … 
2e Opz\ Die bidt om wijsheid, 
1e Opz\ Die zoekt naar kracht, 
A\ Mr\ Die heeft aangeklopt aan de Tempel der Schoonheid. 

Enige ogenblikken van stilte. 
De Opzz\ laten de handen van de Kandidaat los. 
De Geleider laat hem zijn gewone houding aannemen. 
De Voorber\ neemt plaats in de kolommen. 
Toespraak van de A\ Mr\ tot de Kandidaat, die hij besluit met de woorden: 

A\ Mr\ Gij …, blijft gij volharden in uw verlangen om ingewijd te worden en
zijt gij bereid de belofte af te leggen? Zo ja, zeg mij dan na: "Ja, dat ben ik." 

Antwoord van de Kandidaat. 
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Haganum 34, Leiden 
Het Zegel van Salomo 35, Alkmaar 

Vanuit deze Orde kunnen leden zich aansluiten bij enkele andere vervolggra-
den, te weten: Order of Royal and Select Masters, de Orde van Merkmeesters,
de Order of the Red Cross of Constantine, en de Orde van de Tempel. 

Order of Royal and Select Masters 

Een van de vervolggraden voor de leden van het Heilig Koninklijk Gewelf is
de Royal and Select Masters. Deze orde is in 1873 in Engeland opgericht. De
werkwijze van de Royal and Select Masters staat bekend als die van de
‘Cryptic degrees’. Deze benaming is feitelijk niet geheel correct, daar slechts
twee van de vier graden naar de crypte refereren. Deze crypte, of kluis, onder
de Tempel van Salomo zou geheimen bevatten die een verduidelijking zijn
van de geheimen van het Heilig Koninklijk Gewelf. 

Sinds 24 januari 1990 heeft deze orde een 'Council' in Nederland: het
Council The Netherlands, met anciënniteitnummer 163. De bijeenkomsten
van dit council zijn in Business Centrum de Blokhoeve in Nieuwegein, op de
3e zaterdag in januari en de 2e zaterdag in april en oktober. Op deze laatste
datum vinden eventuele installaties van nieuwe leden plaats. 

Het aantal leden van dit Council is onbekend. 

Het Grootoosten heeft aan de vestiging van dit Council de clausule verbon-
den dat deze werkwijze zich voorlopig niet zal verbreiden door de oprichting
van nieuwe Councils. 

Kandidaten voor deze orde dienen zowel Merkmeester te zijn als Ridder van
het Heilig Koninklijk Gewelf. 

In deze orde wordt in vier graden gewerkt: 

* Select Master. In deze graad wordt het ontstaan van de ondergrondse crypte
die terugkeert in de graad van het Heilig Koninklijk Gewelf uitgewerkt. Een
vriend van Koning Solomon begrijpt een opmerking verkeerd en komt onbe-
doeld terecht in deze besloten crypte tijdens de bouw. Ontdekt als een indrin-
ger wordt hij bijna ter dood gebracht, maar wordt gered door de interventie
van Hiram Abiff en Koning Solomon. Hij is in de crypte getuige van het ver-



bergen van de geheimen, die pas bij de bouw van de tweede tempel, bij het
rituaal van het Heilig Koninklijk Gewelf, weer worden teruggevonden.

* Royal Master. Deze graad speelt zich af kort voor de moord op Hiram Abiff.
Hiram houdt een lange monoloog over de dood. In deze graad wordt duide-
lijk gemaakt waarom het Meesterwoord wordt verborgen en pas later terug zal
worden gevonden.

* Most Excellent Master. Deze graad toont het voltooien van de Tempel en de
installatie van de Ark des Verbonds in de crypte.

* Super-Excellent Master. In deze graad wordt Jeruzalem ingenomen door de
Babylonische koning Nebukadnezar, wat leidde tot de verwoesting van de
Tempel. In deze graad draait het onder meer om een verklaring van de sym-
bolen van deze graad, de vierkant, de driehoek en de cirkel.

District Grootloge van Merkmeesters voor Nederland 

In 1958 verleende het Grootoosten toestemming tot oprichting van een Loge
van ‘Merkmeesters’ onder het gezag van de ‘Grand Lodge of Mark Master
Masons of England & Wales, etc.’

In 1972 was het aantal Loges zodanig uitgebreid dat zij zich verenigden tot
een ‘District Grootloge’ onder de Engelse Grootmacht. Alleen meestervrijmet-
selaars kunnen tot deze Graad toetreden. 

De graad van Merkmeesters is een belangrijke zijgraad, die slechts kan worden
verleend aan Meesters. In de Angelsaksische landen is deze graad zeer ruim
verspreid, in de irreguliere obediënties is de Mark volslagen onbekend. Hij is
gebouwd op een passage uit de bijbel (Psalm 118, vers 22): ‘De steen die de
bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden’ (‘Lapis
reprobatus capit anguli’). Deze graad vertoont opvallende sporen van de
ambachtelijke vrijmetselarij. Hij steunt op het gebruik der bouwlieden, die
hun stenen merkten. Het betrof loutere fabrieksmerken, waaraan de specula-
tieve vrijmetselaars later een esoterische betekenis hebben gegeven. De graad
van Merkmeester is omstreeks 1770 ontstaan. De Merkloges worden nu
beheerd door de ‘Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales
and districts and lodges overseas’. 
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A\ Mr\ En geven wij ons hun maçonniek dof applaus mee. 

Maçonniek dof applaus. 

A\ Mr\ Herneemt uw plaatsen, Bbr\ 
DE AANNEMING ALS LEERLING-VRIJMETSELAAR 

A\ Mr\ Bbr., wij zijn hier bijeen omdat de profaan … zich tot ons heeft
gewend met het verzoek, te worden toegelaten tot onze Orde. In de
Meestervergadering van onze Loge is tot zijn aanneming besloten. Het
Hoofdbestuur heeft dit besluit bekrachtigd en machtiging verleend, tot zijn
inwijding over te gaan. Het ogenblik waarop dit zal geschieden is aangebro-
ken. 
Br\ Cer\ Mr\ , wil onderzoeken of Br\ Voorbereider met zijn arbeid gereed is
en, zo ja, doe dan de Kandidaat vóór de tempelpoort geleiden. 
Br\ Geleider, wil Br\ Cer\ Mr\ volgen. 

De Cer\ Mr\ en de Geleider verlaten de Loge. In afwachting van de komst
van de Kand\ kan de A\ Mr\ de aanwezigen aanwijzingen geven omtrent het-
geen zij gedurende en onmiddellijk na de plechtigheid in acht hebben te
nemen. Daarbij wijst hij op de betekenis die de inwijding ook voor de reeds
opgenomen Bbr\ heeft. 
Nadat de Kand\ vóór de tempelpoort is geleid doet de Cer\ Mr\ hem met
drie slagen aankloppen. 

Voorber\ Bidt en u zal gegeven worden! 
Zoekt en gij zult vinden! 
Klopt en u zal worden opengedaan! 
A\ Mr\ Br\ 2e Opz\ , wie klopt daar met geweld aan de tempelpoort? 
2e Opz\ Br\ Dekker, wil zien wie daar met geweld aanklopt? 

De Dekker opent de tempelpoort een weinig en vraagt: 

Dekker Wie klopt hier met geweld? 
Voorber\ Een vrij man van goede naam, die verlangt Vrijmetselaar te worden. 
2e Opz\ A\ Mr\ , het is een vrij man van goede naam, die verlangt
Vrijmetselaar te worden. 
A\ Mr\ Dat Br\ Voorber alléén binnenkome. 



weer van de Opzz\ in ontvangst en plaatst deze in de voor de Leerling-graad
gebruikelijk stand op de Bijbel, waarbij de winkelhaak open naar het O\ de
passer open naar het W\ is gekeerd. 

A\ Mr\ Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begre-
pen. 
De A\ Mr. en de Opzz\ begeven zich naar hun plaatsen. 

A\ Mr\ Br\ 1e Opz\ , hoe laat is het? 
1e Opz\ Het is volle middag, naar de stijl der Vrije Metselaren. 
A\ Mr\ Dewijl het volle middag is, de Loge behoorlijk is gedekt en alle hier
aanwezige Bbr\ Leerling-Vrijmetselaar zijn, zo open ik deze Leerling-Loge in
de naam van de O\ B\ d\ H\ , naar de aloude gebruiken der Vrije Metselaren
door drie harde slagen, die van het O\ zullen uitgaan en in het W\ zullen
weerklinken. 

De A\ Mr\ geeft de slagen, die door de Opzz\ worden herhaald. 

A\ Mr\ De Loge is geopend. Een iegelijk zij zijn plicht indachtig, zo zal deze
ure gezegend zijn. 
Bbr\ , ziet op mij. 
Herneemt uw plaatsen, Bbr\ 
Br\ Secretaris, wil de notulen voorlezen van de laatstgehouden Open Loge in
de eerste graad. 
Secr\ A\ Mr\ , ik lees u voor de notulen van … 
A\ Mr\ Ik dank u, Br\ Secretaris. 
Mag ik uw teken van goedkeuring, Bbr\ ? 
Dank u, dan zijn zij hierbij onder dankzegging aan Br\ Secretaris goedge-
keurd. Br\ Secretaris, zijn er ingekomen stukken die verdienen in Open Loge
te worden voorgelezen? 
Secr\ A\ Mr\ , wij hebben enkele Tpll\ van Rouw ontvangen. De volgende
Bbr\ hebben de werktuigen moeten neerleggen:… 

Noemt de namen van de Bbr\ met de leeftijd, de Loge en het Oosten. 

A\ Mr\ In orde, Bbr\ 
Herdenken wij de Bbr\ die ons naar het Eeuwig Oosten zijn voorgegaan,
enige ogenblikken in stilte. 

Enige ogenblikken stilte. 
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De Merkvrijmetselarij heeft zich vooral goed kunnen ontplooien omdat een
Broeder van méér dan een loge lid kan zijn en hierin een functie kan vervul-
len; bij het stichten van nieuwe loges behoeft men dus niet te bedanken voor
de loge waarvan men reeds lid is. 

In Nederland wordt het lidmaatschap van de Merk-vrijmetselarij niet als
voorwaarde gesteld voor opneming in de Orde van Vrijmetselaren van het
Heilig Koninklijk Gewelf onder het Groot-Kapittel der Nederlanden. Het
kan een visiteur in het buitenland overigens wel overkomen dat hij, ondanks
zijn lidmaatschap van het H:: K:: G:: toch niet aanwezig mag zijn bij bepaal-
de ceremoniën die in een Royal Arch Kapittel worden uitgevoerd – tenzij hij
inderdaad Merkmeester is. Dit betreft dan de aan de eigenlijke verheffing tot
Ridder van het H::K::G:: voorafgaande ceremoniën van het ‘gaan door de
sluiers’

In de loges van de Merk-vrijmetselarij onder de District Grootloge de
Nederlanden kunnen Meester-Vrijmetselaars worden opgenomen op voor-
dracht van twee leden van de betreffende loge, en na ballotage. 

Elk lid kiest bij zijn bevordering (zijn opname als Merkmeester) een eigen
merkteken, een soort herkenningsteken dat tevens als handtekening kan wor-
den aangewend. 

Het rituaal wijst erop dat ieder mens zijn eigen merk drukt op zijn daden en
daarvoor verantwoordelijk is, in het vertrouwen tenslotte op zijn levenswerk
een goedkeurend merk te mogen verwachten. 

Een geheel van de Merk-graad gescheiden wijze is de Royal Ark Mariner
(R.A.M.)-graad, die ook is geplaatst onder het gezag van de Grand Lodge of
Mark Master Masons. Loges van deze graad kunnen worden verbonden aan
bestaande Merkmeesters-loges. Tot de Royal Ark Mariner-graad kunnen uit-
sluitend Merkmeesters toetreden. 

Eind 1998 bestond de Nederlandse District Grootloge uit 21 Merkmeester-
loges. Vijftien daarvan zijn ook R.A.M.-Loges.: 

* Loge Concord 1220*, Rotterdam;
* Loge Jacob van Campen 1283*, Den Haag;
* Loge Zaradatha 1324*, Leiden;
* Loge Adon Hiram 1344*, Groningen;



* Loge Mosam Trajectum 1376*, Maastricht;
* Loge Gijsbrecht van Amstel 1384, Amsterdam;
* Loge Hamerkin 1390, Deventer;
* Loge Schieland 1414, Rotterdam;
* Loge Succoth 1421, Haarlem;
* The Netherlands Installed Mark Masters Lodge 1434*, Leiden;
* Loge Libanon 1488*, Terneuzen;
* Loge Moriah 1504*, Zaandam;
* Loge Het Sticht 1516*, Amersfoort;
* Loge Twente 1533*, Enschede;
* Loge Thuredrecht 1547*, Dordrecht;
* Loge Marckdael 1562, Breda;
* Loge Hollandia 1565*, Den Haag;
* Loge De Sluitsteen 1579*, Arnhem;
* Loge De Keursteen 1580*, Leeuwarden;
* Loge Den Aks 1601*, Eindhoven;
* Loge Coronet 1741, Maastricht.

(De loges gemerkt met een * zijn ook een R.A.M. loge.) 

Deze grootloge heeft zo'n 800 leden, de loges komen 3 tot 4 keer per jaar bij-
een. 

Order of the Red Cross of Constantine 

Deze orde wordt door veel vrijmetselaars gezien als een van de hoogst bereik-
bare doelen in de vrijmetselarij. 

De Orde is in haar huidige vorm opgericht in 1865. De naam komt van de
legende van de Romeinse keizer Constantijn, die in zijn strijd om de macht
vlak voor de veldslag bij Saxa Rubra in het jaar 312, met zijn rivaal keizer
Maxentius het visioen kreeg van God, die hem opdroeg al zijn soldaten te
voorzien van een rood kruis op hun wapenrusting; dan zou Constantijn over-
winnen. Aldus geschiedde en Constantijn bekeerde zich tot het Christendom. 

De orde kent een vijftal graden: 

* Knight of the Red Cross of Constantine;
* Knight of the Holy Sepulchre;
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Vrijmetselaar. 
A\ Mr\ Br\ 2e Opz\ , waar is uw plaats in de Loge? 
2e Opz\ In het W\ bij de kolom welke zich ten N\ uitbreidt. 
A\ Mr\ Waarom aldaar? 
2e Opz\ Om de Mr\ bij te staan in de bouw, de Bbr\ in mijn kolom voor te
gaan bij de arbeid en de Leerlingen te onderrichten. 
A\ Mr\ Br\ 1e Opz\ , waar is uw plaats in de Loge? 
1e Opz\ In het W\ bij de kolom welke zich ten Z\ uitbreidt. 
A\ Mr\ Waarom aldaar? 
1e Opz\ Om de Mr\ bij te staan in de bouw, de Bbr\ in mijn kolom voor te
gaan bij de arbeid en de Gezellen te onderrichten. 
A\ Mr\ En gelijk de zon opgaat in het O\ om de dag te beginnen, zo is de
plaats van de Mr\ in het O\ om de werken te verlichten de Loge te openen en
de Bbr\ aan de arbeid te zetten. 
Br\ 1e Opz\ , wat is de derde plicht van de Opzz\ in de Loge? 
1e Opz\ De A\ Mr\ te helpen de Loge te openen. 
A\ Mr\ Moge dan het licht in volle luister schijnen in de Loge. 

De A\ Mr\ en de beide Opzz\ begeven zich naar de kleine lichten en stellen
zich daar opnieuw in het teken op. Hierna reikt de Cer\ Mr\ een door de A\
Mr\ tevoren aangestoken aansteker aan de 2e Opz\ . 
2e Opz\ Ontsteekt zijn licht en zegt: 

Wijsheid! 

De Cer\ Mr\ reikt de aansteker aan de 1e Opz\ 
1e Opz\ Ontsteekt zijn licht en zegt: 

Kracht! 

De Cer\ Mr\ reikt de aansteker aan de A\ Mr\ 
A\ Mr\ Ontsteekt zijn licht en zegt: 

Schoonheid! 

De A\ Mr\ en beide Opzz\ begeven zich naar de Zuivere Kubiek, waar de A\
Mr\ zich aan de oostzijde, de 1e en 2e Opzz\ zich respectievelijk aan de zuid-
zijde en de noordzijde daarvan opstellen. De A\ Mr\ reikte de gesloten passer
over aan de 1e Opz\ en de winkelhaak aan de 2e Opz\ Hij opent de Bijbel bij
het eerste hoofdstuk van het evangelie van Johannes, neemt de werktuigen



Rituaal voor de Graad van Leerling-Vrijmetselaar 

Elke loge heeft, binnen zekere grenzen, het recht om de Ritualen naar eigen
inzicht uit te voeren. Het is daarom mogelijk dat sommige Loges een Rituaal
gebruiken dat op een aantal punten afwijkt van het hieronder beschreven
Rituaal. Deze tekst is een weergave van het standaardrituaal:
OPENING DER LOGE 

De A\ Mr\ geeft één slag met de moker, die door de Opzz\ wordt herhaald en
zegt: A\ Mr\  Het is mijn voornemen te arbeiden in de graad van Leerling
Vrijmetselaar. 

Bbr\ Opz\ , helpt mij de Loge te openen. 
De Bbr\ blijven zitten. 

A\ Mr\ Br\ 2e Opz\ , wat is de eerste plicht van de Opzz\ in de loge? 
2e Opz\ Te zien of de Loge naar behoren is gedekt 
A\ Mr\ Doe u hiervan verzekeren. 
2e Opz\ Br\ Dekker, doe uw plicht. 

De Dekker opent de poort een weinig en kijkt of er geen oningewijden nabij
zijn. Hij sluit de poort. 

Dekker: Br\ 2e Opz\ , de Loge is naar behoren gedekt. 
2e Opz\ A\ Mr\ de Loge is naar behoren gedekt. 
A\ Mr\ Br\ 1e Opz\ , zijt gij Vrijmetselaar? 
1e Opz\ Al mijne Bbr\ erkennen mij als zodanig. 
A\ Mr\ Br\ 1e Opz\ , wat is de tweede plicht van de Opzz\ in de Loge? 
1e Opz\ Ons ervan te verzekeren dat alle hier vergaderde Bbr\ Leerling-
Vrijmetselaar zijn. 
A\ Mr\ Bbr\ 1e en 2e Opz\ , onderzoekt tot dat uw einde uw kolommen en
geeft mij daarvan bericht. 
In orde, Bbr\ . 

De Opzz\ verlaten hun plaats en lopen met geheven zwaard langs de kolom-
men om aan de opdracht te voldoen. Zij keren dan met neerwaarts gerichte
zwaarden terug in de houders en stellen zich in het teken. 

1e Opz\ In de Z\ kolom staan allen in het teken van Leerling-Vrijmetselaar. 
2e Opz\ Ook in de N\ kolom staan allen in het teken van Leerling-
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* Knight of St. John the Evangelist.
* Priest-Mason Degree of a Viceroy
* Princes-Mason Degree of Sovereign

De ridders van het Red Cross of Constantine komen bijeen in conclaven, de
ridders van de andere twee orden in commanderijen. 

Het Rituaal voor de installatie als Knight of the Red Cross of Constantine
draait om de geheime doctrine geassocieerd met het 'Labarum', de overwin-
ningsvlag met het rode kruis; het bouwstuk handelt onder meer over het
Romeinse College van Architecten. 

Het Rituaal voor de installatie als Knight of the Holy Sepulchre baseert zich
op de drie dagen tussen de kruisiging van Jezus Christus en zijn opstanding. 

Het Rituaal voor de installatie als Knight of St. John the Evangelist gaat over
de oprichting van de Johanniter Orde en geeft een christelijke uitleg van de
symbolieke graden en van die van het Heilig Koninklijk Gewelf. 

Het College van 'Priests-Masons' staat alleen open voor de ridders die vice-
voorzitter zijn van een Conclaaf. Ingewijden in deze graad krijgen de titel
'Eerwaarde Eusebius'. Dit wordt uitgevoerd in het Rituaal voor de
Consecratie van Viceroy. 

De Senaat van 'Princes-Mason' tot slot is alleen toegankelijk voor hen die
hebben gediend als voorzitter van een Conclaaf. De leden van deze graad stel-
len Keizer Constantijn voor. Dit Rituaal voor de troonsbestijging van de
sovereign besluit deze orde. 

Deze Orde stelt als eisen aan haar leden dat dezen lid zijn van de Royal Arch
en een gelofte af leggen te werken in naam van de Christelijke Drie-eenheid. 

De lokale afdelingen van deze Orde heten Conclaven. Het eerste Conclaaf in
Nederland werd in 1985 opgericht. In 1990 werden de Nederlandse en
Belgische Conclaven ondergebracht onder de Divisie Benelux, die rechtstreeks
valt onder het 'Grand Imperial Conclave' van de Orde. 

Inmiddels bestaat de Divisie Benelux uit een achttal Conclaven: 

* Aetas Aurea nr. 384, Leiden



* Corona Veritatis nr. 396, Bilthoven
* Roterodamum nr. 400, Rotterdam
* Brabo nr. 405, Antwerpen (Belgie)
* Flandria nr. 407, Terneuzen
* Non Nobis nr. 408, Amsterdam
* Constanter Fidelis nr. 422, Kampen
* Saintre Waudru nr. 434, Velaines par Celles (Belgie)

Het aantal leden van een Conclaaf is gelimiteerd. 

United religious, military, and masonic Orders of the Temple, and of St.John
of Jerusalem, Palestine, Rhodes, and Malta, of England, and the Provinces
overseas. 

In 1969 werd de eerste preceptory van deze orde in Nederland opgericht.
Deze orde is in Engeland, Schotland en de Verenigde Staten sinds de tweede
helft van de 18e eeuw bekend. Hierin wordt de ‘Tempelieren-traditie’ van de
Vrijmetselarij op een bijzondere wijze bewaard. De Orde kent drie ‘graden’:
die van ‘Knight of the Temple and the Holy Sepulchre (Knight Templar),
'Knight of St. Paul' en ‘Knight Hospitaller of St. John of Jerusalem, Palestine,
Rhodes and Malta (Knight of Malta). In de Graad Knight of St. Paul wordt
niet gewerkt, deze wordt bij communicatie verleend bij de installatie tot
Knight of Malta 

Het lidmaatschap van de Orde staat open voor Vrijmetselaren die het christe-
lijk geloof belijden, althans een gelofte willen afleggen op de Drie-eenheid, en
de graad van Ridder van het H:: K:: G:: hebben verkregen. Kandidaten die-
nen te worden voorgedragen door twee leden van de Orde. 

Eind 1998 was een tiental preceptories van deze Orde actief in Nederland: 

* Preceptory Oliver de la Marche (417), Leiden;
* Preceptory St. George's (486), Eindhoven;
* Preceptory St. Bernard de Clairvaux (503), Terneuzen;
* Preceptory St. Peter's (504), Leiden;
* Preceptory St. Maarten's (505), Groningen;
* Preceptory Toison d'Or (533), Zaandam;
* Preceptory St. Michael (540), Bilthoven;
* Preceptroy Taciturnus (548), Den Haag;
* Preceptory The Netherlands Body Guard (593), Leiden;
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* IX. Magus. Deze graad wordt alleen gehouden door de Supreme Magus, de
Senior Substitute Magus en de Junior Substitute Magus. De graad Magus
(Honoris Causa) kan worden verleend aan broeders die buitengewone toewij-
ding hebben betoond aan de doelstellingen van de Orde, maar er zijn bijzon-
der weinig broeders die deze eer te beurt vallen.

Ritualen

In de Vrijmetselarij wordt overvloedig gebruik gemaakt van ritualen, vastlig-
gende teksten, vol van symboliek, om bepaalde gebeurtenissen meer diepgang
te geven. Deze ritualen vormen één van de geheimen van de Vrijmetselarij.
Publicatie van deze teksten wordt door vrijmetselaarsorganisaties fel tegenge-
werkt. In het verleden heeft de Deense Grootloge met succes uitzending van
een televisieprogramma, waarin delen van inwijdingsritualen nagespeeld wer-
den, weten tegen te houden. De grootste Nederlandse vrijmetselaarsorde, het
Grootoosten heeft inmiddels aangedrongen om teksten van ritualen van deze
site te verwijderen. Al sinds het begin van de Vrijmetselarij zijn publicaties
verschenen met daarin (delen van) gebruikte ritualen. Op deze site heeft
Onderzoeksgroep Squin de Florian tot nu toe één van de meest volledige ver-
zamelingen van integrale teksten van ritualen bijeengebracht. 

De belangrijkste vorm van ritualen gebruikt door Vrijmetselaars zijn de inwij-
dingsritualen. Dat zijn de ritualen waarmee een kandidaat in de Vrijmetselarij
wordt ingewijd, of een Vrijmetselaar in een hogere graad of een andere orde
wordt ingewijd. In deze teksten staan symbolische achtergronden die in deze
graad of orde worden gebruikt, maar ook bijvoorbeeld de geheime wacht-
woorden, tekens en aanrakingen. Naast deze inwijdingsritualen wordt nog een
aantal ritualen gebruikt, de zogenaamde 'toegevoegde ritualen'. Dat zijn bij-
voorbeeld ritualen bij de opening van het werkjaar, de benoeming van een
voorzitter of bijvoorbeeld een rouwrituaal. De teksten van de verschillende
ritualen liggen in vrij grote mate vast; de verschillende loges kunnen in zeer
beperkte mate de ritualen een eigen invulling geven. In Nederland zijn slechts
enkele loges die een eigen versie van ritualen mogen gebruiken. Dat geldt met
name voor de Arnhemse Loge De Oude Landmerken en de Haagse Loge
Hiram Abiff. In Rotterdam is een loge die geheel in het Engels werkt en
gebruik maakt van een Engels rituaal, het zogenaamde 'Emulation Ritual'. 

Er zijn diverse ritualen waarbij exact beschreven staat wie wat zegt en/of doet
en in welk decorum. Veel te veel om te plaatsen. We beperken ons tot één
rituaal. Wie meer wil, kan de ritualen binnenhalen via www.stelling.nl



De Orde heeft negen graden. De eerste vier zijn gegroepeerd in de Eerste
Orde. 

* I. Zelator. De aspirant wordt in een kleurrijke en indrukwekkende ceremo-
nie aangespoord te beginnen met zijn zoektocht naar ware wijsheid. Alle han-
delingen van het College vinden in deze graad plaats.

* II. Theoricus. Het rituaal voor deze graad draait om de theoretische aspec-
ten van heiligheid in al zijn vormen. Onderdeel van het rituaal is een uitge-
breide lezing over kleuren.

* III. Practicus. Het rituaal in deze graad verwijst naar het spirituele aspect
van alchemie.

* IV. Philosophus. In deze graad wordt de leerling aangespoord zijn kennis uit
te breiden met een studie naar de diverse filosofische en heilige geschriften
van diverse religies.

De volgende drie graden, ook wel genoemd de Graden van Ingewijden zijn
ondergebracht in de Tweede Orde. 

* V. Adeptus Minor. Opname in deze graad is eerst mogelijk na een lidmaat-
schap van vier jaar in de Orde.

* VI. Adeptus Major. Deze graad is een bezinningsgraad en een voorbereiding
op de 7e.

* VII. Adeptus Exemptus. De laatste graad van de Tweede Orde is bedoeld
om de geest te verheffen in voorbereiding voor complete initiatie.

De twee graden van de Derde Orde worden door de 'Supreme Magus', de
hoogste leider van de Orde persoonlijk uitgereikt. De Derde Orde is het
bestuur van de Societas. 

* VIII. Magister. Deze graad wordt verleend aan actieve officieren van het
Hoofdbestuur. Daarnaast is er de graad Magister (Honoris Causa) die kan
worden verleend aan broeders die buitengewone inzet hebben getoond voor
de Orde. Als een bestuurder van de Orde aftreedt, valt hij terug in de graad
Magister (Honoris Causa).

Vrijmetselarij Vrijmetselarij30 27

* Saint Roman Preceptory of Installed Preceptors (599), Bilthoven.

Royal Order of Scotland 

In 1974 werd een ‘Provinciale Grootloge Nederland’ geconstitueerd, onder
gezag van deze Orde. In ons land worden ervaren Meester-vrijmetselaars tot
haar werkwijze uitgenodigd. Er zijn nu rond de 100 Nederlandse vrijmetse-
laars lid van deze Orde. Zij komen twee keer per jaar bijeen in Bilthoven,
welke bijeenkomst wordt gevolgd door een 'Broedermaal'. 

Het is een van de meest selecte graden, die in Schotland verleend wordt, ook
aan sommige verdienstelijke vrijmetselaren uit andere landen. In de 18e eeuw
bestond de R.O.S. uit twee graden (Heredom of Kilwinning en Rosy Cross).
Nu zijn ze samengevoegd. De graad behelst overigens een dubbele fase: de
overschrijding van de brug en de toelating van de kamer van Wijsheid.. In elk
kapittel wordt rechts van de Thirsata (de voorzitter) een zetel onbezet gelaten
en bekleed met koninklijke attributen: een hermelijnen mantel en een kroon.
Want de koning van Schotland wordt nog steeds als Grootmeester van de
Orde beschouwd. De Graad van Heredom of Kilwinning is opvallend christe-
lijk. Na de opening van het Grootkapittel wordt gebeden: ‘Almaight and ever-
lasting father, we thank Thee that Thou didst sendt into the world Thy dear
son, Who, after having set bright and glorious example for us to follow and
suffered for our transgressions on the Cross, rose on the third day triump-
hantly from the grave for our justification, and ascended into Heaven, thus
destroying death and restoring us to everlasting life. Be merciful to this
Candidate, and grant that he may serve Thee here as tot receive hereafter a
crown of joy. To Father, Son and Holy Ghost, One God, be all glory, honour
and power, now, henceforth and evermore. Amen.’ Het hele rituaal is in
archaïsch Engels opgesteld, en… op rijm. De Royal Order of Scotland, met
zetel te Edinburgh, heeft zich ook buiten Schotland ontwikkeld. Er bestaan
nu provinciale grootloges van de Royal Order in Engeland, de Verenigde
Staten, Canada, Australie, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore, Gibraltar,
Nederland, de Filippijnen, Barbados, de Bahamas, Jamaïca, Trinidad, Zuid-
Afrika, Kenia, Zimbabwe en Zambia. 

Holy Royal Arch Knight Templar Priests 

Ridders van de Tempel die bovendien voorzittend meester van een loge in de



symbolieke graden is (geweest) kan bovendien lid worden van de Knight
Templar Priests. Sinds een aantal jaren vindt de beoefening van deze graad
ook in Nederland plaats, in een drietal 'Tabernacles'. Eén van de Tabernacles
is het Vellus Areum Tabernacle nr 125, gevestigd in Nieuwgein. De hoofdze-
tel van deze orde is gevestigd in York. 

Er kunnen maximaal 33 Ridder-Priesters lid zijn van een Tabernacle. 

Deze Orde bestaat uit een 32-tal Graden, waarvan er slechts in ééntje gewerkt
wordt, de 32e, de overigen worden bij communicatie verleend. 

I° Funeral Master
II° Master of the Blue or Knight of Solomon
III° Most Excellent Master
IV° Excellent Mason and Master of the Veils
V° Sublime Master of Jacob's Wrestle
VI° Fugitive Mark
VII° Architect
VIII° Order of the Scarlet Cord of Knight of Rahab
IX° Knight of the Three Kings or The Balance
X° Knight of the North
XI° Knight of the South
XII° Knight of Patmos or Philippi
XIII° Knight of Redemption
XIV° Knight of Death or Elysium
XV° Knight of the Holy Grave
XVI° Knight of the Christian Mark
XVII° Knight of Bethany
XVIII° Knight of the Royal Prussian Blue
XIX° Knight of Eleusis
XX° Knight of Palestine
XXI° Knight of St. John the Baptist
XXII° Knight of the Cross
XXIII° Knight of the Black Cross
XXIV° Knight of the White Cross
XXV° Knight of the White Cross Torpichen
XXVI° Knight of the Suspended Cross of Babylon
XXVII° Knight of the Red Cross of Jerusalem
XXVIII° Knight of the Red Cross or Roseae Crucis
XXIX° Knight of the Triple Cross
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XXX° Grand Cross of St. John
XXXI° Made free from Harodim
XXXII° Holy Royal Arch Knight Templar Priest

Het rituaal voor deze laatste graad bestaat hoofdzakelijk uit passages uit het
Oude en Nieuwe Testament. Het is gebaseerd op de openbaringen van
Johannes en op enkele andere apocalyptische boeken. De Kandidaat stelt een
pelgrim voor, op weg naar het hemelse Jeruzalem. 

De Kandidaat wordt geleid naar een zevental kolommen, geplaatst in de vorm
van een driehoek. Bij elk van deze kolommen krijgt hij instructies en een
woord. Na enkele instructies moet hij met zijn Staf van Geloof een rots splij-
ten. 

Nadat hij de zevende kolom is gepasseerd wordt de Kandidaat tot de
Preceptor geleid, die hem ontvangt in de naam van de Grote Melchizedek. 

Societas Rosicruciana in Anglia

De Societas is in de tweede helft van de negentiende eeuw opgericht door een
tweetal Britse vrijmetselaars. De een beweerde in de archieven van de Engelse
Grand Lodge verschillende ritualen te hebben ontdekt, de ander zou van
nazaten van oude rozenkruisers in Duitsland de geheimen hebben doorgekre-
gen. 

Deze Orde presenteert zichzelf als een esoterische studievereniging, waarin
wordt teruggegrepen op de oude mythe van Christian Rosenkreutz. Het doel
van de orde is de eeuwige zoektocht naar kennis en wijsheid. 
De Orde wordt geleid door de Grand College in Engeland. In diverse landen
zijn plaatselijke afdelingen. In Nederland is een College, sinds begin jaren
negentig. Het aantal leden is onbekend, maar bedraagt niet meer dan enkele
tientallen. 

De Orde staat eigenlijk buiten de Orde van Vrijmetselaren onder het
Grootoosten. Het wordt niet beschouwd als voortgezette werkwijze en had
daarom ook geen toelating van het Grootoosten nodig. De Societas is echter
alleen toegankelijk voor Meester-Vrijmetselaren die aangeven te geloven in de
Christelijke Drieëenheid. 


