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Ten geleide

Het essay dat de lezer ter hand neemt werd geschreven door een vrijmetselaar 
die meer dan drie decennia actief is geweest, en die vandaag nog altijd deelneemt 
aan de werkzaamheden van enkele loges in het Nederlandstalige landsgedeelte 
van België. Het is niet de eerste keer dat hij over de vrijmetselarij publiceert1. Hij 
stelde zich de vraag: waarom nog eens schrijven over vrijmetselarij? Zo veel werd 
er wereldwijd al over geschreven en gepubliceerd. De lezer die niet tot een of andere 
maçonnieke organisatie behoort, kan zich voor de basisinformatie wenden tot uit-
stekende inleidende boeken. De Vrijmetselarij voor Dummies en andere Freemasons 
for Dummies zullen de geïnteresseerden voortreffelijk inlichten. 

Het voorliggende essay beantwoordt aan een ander oogmerk. De schrijver 
buigt zich over de ontstaansmythe en legende van de vrijmetselarij. Hij vraagt zich 
of die hang naar het legendarische niet ten koste gaat van haar wereld- en levens-
beschouwelijke inhoud. Het essay heeft dus een kritische inhoud. Het maakt komaf 
met de idee dat vrijmetselarij universeel is. De auteur betwijfelt of de datum 1717 
echt belangrijk is. In het jaar 2017 menen maçonnieke organisaties hun driehon-
derdjarig bestaan te moeten vieren. Maar wat valt er eigenlijk te vieren? Niet alleen 
is de auteur van mening dat er niet één geschiedenis van de vrijmetselarij bestaat, 
daar er vele gedaanten en vormen van zijn, daarenboven is het zijn opvatting dat er 
niet één vrijmetselarij kan bestaan. Hij is ervan overtuigd dat er noodzakelijk vele 
moeten bestaan. Toch neemt hij aan dat er eenzelfde oriëntatie aan het werk is in 
die verscheidenheid. Het voorkomt veel desillusie, en het stelt naast de droom de 
daad en de concrete werking. Dat blijft voor hem de waarde van het maçonnieke 
fenomeen, sinds het zich in de 18de eeuw in vele Europese landen en in Noord-Ame-
rika was beginnen manifesteren.

De tendens om mythe en legende een centrale plaats te geven, heeft het huma-
niteitsideaal en het streven naar universaliteit binnen de maçonnerie voortdurend 
parten gespeeld. Het heeft, nog onafhankelijk van de vele persoonlijke wrijvingen 
die tussen individuele maçons onvermijdelijk zijn ontstaan, geleid tot scheuringen. 
Het legde de basis voor nutteloze aanspraken op maçonnieke ordentelijkheid. Zij, 
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die ordentelijkheid, heeft een naam gekregen: regulariteit. Een andere naam ervoor 
is splitsing, of in typisch maçonniek jargon: uitzwerming. 

Het zal bekend zijn dat vrijmetselaarsorganisaties activiteiten vormgeven 
aan de hand van symbolen en rituelen. De auteur van dit boek argumenteert dat 
de meeste daarvan van betrekkelijk recente datum zijn. Wij tasten in het duister 
over het symbolische en rituele apparaat in de eerste twee decennia van de 18de 
eeuw. Maar vanaf het midden van die eeuw lijkt er bijna geen houden meer aan. 
Verschillende symbooltalen en rituele systemen, riten genoemd, zien de ene na 
de andere het levenslicht. Zij zijn allen door plaats en tijd bepaald. Daarom is het 
merkwaardig dat sinds de 19de eeuw onafgebroken wordt geruzied over het voorop-
gestelde oude karakter van de symbooltalen en de rituele systemen. Geleidelijk aan 
werd een ritueel traditionalisme de mainstream. Het leidde tot de uitsluiting van 
loges en van individuele maçons. Er kwamen processen van omdat men meende 
dat gevestigde reglementen waren overtreden. Het bracht verordeningen mee die 
de leden van loges moesten dwingen zich te conformeren aan de “oude plichten 
en gebruiken”. Ook daarvoor werd een woord uitgevonden: landmarken. Daardoor 
werd het moeilijk gemaakt om nog met helder verstand te onderzoeken of er toch 
ook geen domme rituele gebruiken en verlopen symbolen in de omloop waren 
en zijn, en zich af te vragen hoe oud nu eigenlijk de maçonnerie is die zich heeft 
getooid met woorden als universaliteit en humanisme.

Kortom, de auteur stelt zich de vraag of wat ooit zijn bestaansreden ontleende 
aan een specifieke tijdruimtelijke context, later niet werd ontkoppeld van de 
sociale, culturele en politieke evoluties. Eigenaardig omdat vrijmetselarij zoals die 
door de meeste maçons vandaag wordt beleefd in haar symbolische en rituele vorm 
van recente datum is, terwijl ze in haar wezenlijk wereldbeschouwelijke gezind-
heid veel ouder is dan de legenden die sinds 1723 worden verteld. De auteur ziet 
een symbolische en rituele hardnekkigheid aan het werk in de obediënties (dat zijn 
de overkoepelende maçonnieke organisaties binnen dewelke loges werken). Die 
hardnekkigheid zette een rem op wat de verdere ontplooiing van de maçonnieke 
zingeving had kunnen zijn. Hij wil tonen hoe een geschiedkundige vergetelheid, 
gevolg van de verering van legende, mythe en allegorie, een hypotheek heeft gelegd 
op wat een geactualiseerde vrijmetselarij naar haar wereldbeschouwelijke essentie 
zou kunnen zijn.

De auteur heeft beschouwende hoofdstukken afgewisseld met veel persoon-
lijke getuigenissen. Hij steunde zich op lezingen die hij in maçonnieke middens 
op geregelde tijdstippen heeft gegeven. Zij waren ingegeven door zijn praktijk als 
vrijmetselaar, maar tevens geïnspireerd door moraalfilosofisch onderzoek dat in 
een academische omgeving werd ondernomen.

Nog een woord ten geleide van de lectuur. De lezer kan om te lezen naar believen 
hoofdstukken uitkiezen. Een volgorde is er eigenlijk niet, met uitzondering van 
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hoofdstuk 2 dat de auteur aanraadt eerst te lezen. Lezers storen zich meestal aan 
eindnoten. Dat is bekend. Het is een goede strategie het lezen ervan over te slaan. 
Die eindnoten kunnen als een apart, chaotisch essay, worden geraadpleegd voor 
wie het echt nodig acht. Wat de lezer te moeilijk vindt, of zelfs onbegrijpelijk, kan 
hij gerust overslaan. Misschien dat het later nog eens aan de beurt kan komen. Het 
hoofdstuk over de Duitse vrijmetselaarsfilosofen maakt daarop geen uitzondering. 
Toch is het in het geheel van het essay niet helemaal onbelangrijk. Dat mag blijken 
uit het besluitende hoofdstuk. De auteur heeft de woorden die behoren tot het 
typische jargon van de maçonnieke organisaties in cursief gezet. In de vele over-
zichtswerken en op het internet vindt de lezer er de verklaring of vertaling van. 
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