
 

 

  

 
         Broederschap 

 

  Broederschap, moeilijk en eenvoudig woord, 

  Gemakkelijk geschreven, uitgesproken, 

  In deze wereld dagelijks verbroken, 

  hoog nagejaagd, altijd weer onverhoord. 

 

  Waar haar te vinden tussen jou en mij, 

  zeldzaam geheim en bovenmenselijk streven, 

  onder 't rumoer van ons zelfzuchtig leven 

  in een genadeloze maatschappij? 

 

  Broederschap, kleine tere plant, 

  zwijgend gebaar van 't hart in zeldzame uren;  

  binnen de stilte van de tempelieren 

  bloeit zij kwetsbaar, glimlachend, uit mijn hand. 
          (Willem Brandt) 

 

AM, ZW Zz en Bb,  

 

”De sterkte van een keten wordt bepaald door haar zwakste schakel. Zorg 

ervoor, dat jij die zwakke schakel niet bent.” 

Deze woorden, gesproken tot de zojuist ingewijde leerling, wanneer de 

broeders en zusters in de broederketen staan, vormen de grote boodschap 

met haar diepe betekenis, waarmee de jongste broeder of zuster de 

maçonnieke wereld ingaat. Sinds het begin van de vrijmetselarij zijn deze 

woorden duizenden malen gesproken en de meeste van ons hebben ze vele 

malen aangehoord en telkens weer werden wij er door verrast. 

Waar in het gangbare leven mannen en vrouwen tegenover elkaar staan, 

staan in de loge de broeders en zusters hand in hand naast elkaar in de 

broedercirkel. En ieder van ons is zich er daarbij van bewust, dat wij die 

zwakke schakel niet willen, niet moeten zijn. 

Het is hiermee, evenals met alle andere boodschappen die ons bereiken, 

als een appel op onze verantwoordelijkheid, dat de zwaarte van de 

betekenis voor ons soms verloren dreigt te gaan. Niet dat wij ze minder 

hoogachten, maar omdat de woorden niet meer zo levend voor ons zijn als 

de eerste keer toen wij ze hoorden. 

 



 

 

In het vervolg van dit bouwstuk wil ik een poging wagen om de 

broederschap der vrijmetselarij nader te verklaren. Allereerst wil ik u 

deelgenoot maken van het ontstaan van de huidige vrijmetselarij in 

Engeland en in tweede instantie wil ik het begrip ‘Broederschap’ proberen 

te duiden. 

 

De structuur en de werkwijze van de huidige broederschap genaamd 

'Vrijmetselarij' is voortgekomen uit de oude, middeleeuwse bouwloges 

van Engeland. Het begon vroeg in de 17e eeuw en kan misschien zijn 

begonnen toen operatieve loges welgestelde ‘patronen’ (noem hen 

‘donateurs’ of begunstigers) gingen toestaan. Ook anderen – vaak 

geleerden of leden van de geestelijkheid (clergy) - die niet waren 

geïnteresseerd om fysieke steenhouwers te worden, volgden hun 

voorbeeld. Men wilde lid zijn vanwege de geestelijke, sociale en culturele 

voordelen en contacten die het lidmaatschap van een ‘vrije’ loge met zich 

meebracht. Degenen die werden opgenomen met instemming van de 

operatieve metselaars, werden ‘vrije en aanvaarde metselaars’ genoemd.   

 

De wijze waarop onze huidige broederschap is opgebouwd en ingericht is 

navenant hetzelfde als in de vroege operatieve bouwloges.  In de 

overgeleverde literatuur van de operatieve bouwers lezen wij 

gedetailleerde beschrijvingen van de rechten en plichten van de 

werklieden en de kwaliteit van het geleverde werk, maar ook van de 

opleiding van nieuwe leerlingen. Nieuwe leerlingen moesten aan bepaalde 

eisen voldoen. Zij moesten kunnen lezen en schrijven, zij moesten gezond 

zijn van lijf en leden, een redelijke intelligentie bezitten en geboren zijn 

uit een wettig huwelijk van vrijgeboren ouders. Vergelijk dit maar met 

sommige vragen die gesteld worden door onze Commissie van 

Onderzoek. 

 

Voor de gehele leerperiode werd een contract aangegaan en de 

gebruikelijke leeftijd waarop dit gebeurde was veertien jaar; dit was in de 

middeleeuwen in Engeland de leeftijd waarop de betrokkene een 

rechtsgeldige verplichting kon aangaan. De duur van het contract was 

afhankelijk van het ambacht en bedroeg drie tot zes jaar, waarna alleen 

voor steenhouwers (metselaars) de weg naar verdere studie en functies als 

opziener en bouwmeester openstond.  

 

Om te laten zien dat het hem ernst was, deponeerde een leerling een bedrag 

als leergeld, dat in eerste instantie bedoeld was als schadeloos-stelling van 

zijn leermeester. De leermeester verplichtte zich vervolgens om de 

leerling in huis te nemen, hem te kleden en van kost en gereedschappen te 

voorzien en hem het vak te leren.  De leerling kreeg voor zijn werk een 

kleine,  jaarlijkse vergoeding. Mocht een leerling niet over de volledige 



 

 

leersom beschikken, dan kon worden afgesproken dat hij dat als gezel zou 

inverdienen door het doen van extra werk. 

 

De mondelinge overeenkomst werd bevestigd door een eed op de Bijbel 

en vervolgens aangemeld bij het bestuur van de bouwloge, dat vanaf dat 

moment als onafhankelijke getuige gold en waarop beide partijen een 

beroep konden doen wanneer een van beiden zijn verplichtingen niet 

nakwam.  

 

De betrokkenheid van de bouwloge met de nieuwe leerling werd formeel 

bevestigd en publiekelijk afgeroepen op de eerstkomende gezamenlijke 

bijeenkomst van de bouwloge, en vanaf dat moment viel de leerling onder 

de rechtsbescherming van de bouwloge. 

 

In de middeleeuwen fungeerden de broederschappen van de bouwloges 

als een soort plaatsvervangend familieverband van alle bouwlieden die 

meewerkten aan de bouw van een kathedraal of ander belangrijk 

bouwwerk. Men bleef soms wel twintig jaar bij elkaar. Dit gevoel van 

familie, vriendschap, je plichten kennen tegenover je broeders, is wat ik 

thans ook herken in de broederschap die ' vrijmetselarij' heet.  

 

Het bovenstaande overziend, is het mij duidelijk dat de operatieve 

steenhouwers uit de middeleeuwen een blauwdruk hebben neergelegd 

voor de vrijmetselarij zoals deze bij ons nu functioneert of, beter gezegd, 

moet functioneren. Bijna alle handelingen die toentertijd werden verricht, 

worden ook nu nog uitgevoerd. Zo hebben de protocollen van de 

middeleeuwse bouwloges de toon gezet om uit te groeien tot de huidige 

broederschap van vrijmetselaren. 

 

De nauwkeurige procedures van onze broederschap, die ondersteund 

worden door de Landmerken, zijn dus een overblijfsel van de gedragscode 

van onze operationele voorgangers. Ook zij wisten dat het voortbestaan 

van hun organisatie voor een groot deel afhankelijk was van de manier 

waarop de leden met elkaar omgingen. Broederschap stond bij onze 

voorgangers heel hoog in het vaandel. Maar zij hadden natuurlijk geen 

specifieke ritualen, zoals wij die thans hebben. De ritualen en rituelen van 

de huidige vrijmetselarij zijn tot ons gekomen vanuit andere bronnen.    

 

Als zijspoor, neem ik u even mee naar het oude Egypte, waarvan men 

beweert dat daar de oorsprong ligt van de mysteriën, rituelen en ritualen 

van onze huidige broederschap. Ik wil dan meteen maar vooropstellen dat 

inwijdingen niet tot Egypte en de vrijmetselarij beperkt zijn. Vrijwel elk 

volk uit zowel de voor-christelijke als de na-christelijke tijd was bekend 

met inwijdingen en mystieke rituelen. Om er maar een paar te nomen: de 

Romeinen, de Kelten, de Druïden in Brittannië, de Grieken, de Syriërs, de 



 

 

Hindoes, de Mayas’s, de Indianen in Amerika, enzovoort. Zij hadden allen 

tempels – of wat daar op leek – en riten met een systeem van opklimmende 

verplichtingen voor de ingewijden. Hiermee wil ik posteren dat de rituelen 

en ritualen van de huidige vrijmetselarij evengoed kunnen zijn 

voortgekomen uit de nalatenschap van bovenstaande volkeren. Van vele 

hebben wij waarschijnlijk een klein stukje ‘ritueel’ meegekregen. 

 

Terug naar onze tijd.  

Anno 2017 is een vrijmetselaarsloge-  zoals de Loge Ziggurat - een plek 

waar mannen en vrouwen, die op sociologisch, ideologisch en emotioneel 

vlak fundamenteel van elkaar kunnen verschillen, proberen elkaar op een 

vertrouwelijke wijze te ontmoeten in een besloten groep, buiten de 

burgerlijke maatschappij. Als dit lukt, kan men spreken van een ' 

broederschap' .  

   

Broeders en zusters gaan na hun inwijding door het leven als maçon of 

vrijmetselaar maar dat zijn zij enkel met de anderen samen. Hoe groter de 

verscheidenheid in het samenzijn, des te rijker kan de broederschap zijn. 

In onze broederschap streven wij allen naar een harmonieuze 

samenleving, waarbij wij zoeken naar wat mensen verbindt en waarbij wij 

proberen weg te nemen wat mensen verdeelt. De broederketen is daarbij 

voor ons belangrijk: het symbool van onze band met elkaar en met andere 

vrijmetselaren. Het symbool van de 'allen verbindende broederschap'. 

 

De vrijmetselarij stelt eisen, hoge eisen, aan de wijze waarop wij met 

elkaar dienen om te gaan. Een van deze eisen is om niet de ander je wil op 

te leggen of angstig weg te kruipen voor de als gevaarlijk ervaren ander, 

maar gehoor te geven aan de opdracht om je met de ander te verstaan. 

 

Van een levensbeschouwelijke vereniging die broederschap hoog in het 

vaandel heeft, mag je verwachten - meer nog dan in de profane wereld – 

dat daarbij een handelswijze gekozen wordt die persoonlijke schade 

zoveel mogelijk beperkt. Conflicten met emotionele componenten willen 

nogal eens leiden tot uitspraken die het woord ‘broederlijk' niet meer 

verdienen. De uitdaging voor wie zijn vrijmetselaarschap ernstig neemt, 

is niet over de ander te spreken in termen van strijd, van winnaars en 

verliezers, maar hem of haar in alle oprechtheid te verdedigen en de 

broederhand te reiken. Want, voor de vrijmetselaar die bezig is aan de 

arbeid aan zijn of haar ruwe steen, is de broederhand van de ander 

onmisbaar.  

Het begrip 'broederschap' schept dus zeker ook verplichtingen. Menselijke 

verhoudingen hebben de neiging van karakter te veranderen als gevolg 

van veranderende omstandigheden. Verschillen van inzicht kunnen 

uitgroeien tot conflicten. Op een gegeven moment kan het dan zelfs 

verstandig zijn om uit elkaar te gaan. 



 

 

 

Maçons beschouwingen zichzelf als niet-dogmatisch, maar sommigen 

houden vol dat niet-gelovigen niet in de vrijmetselarij thuishoren. En 

volgens velen dienen maçons zich te onthouden van gesprekken over 

politieke en religieuze thema's, maar naar de opvatting van weer andere 

vrijmetselaren – zoals mijzelf - zijn gedachtewisselingen daarover juist 

prima, zolang ze maar niet in twistgesprekken ontaarden.  

Want de broeder of zuster moet zich in de loge vrij voelen om zijn of haar 

- zorgvuldig geformuleerde en weloverwogen - opvattingen of gevoelens 

te verwoorden, zonder te hoeven vrezen voor onheuse of afbrekende 

kritiek. Dat betekent ook dat er over een broeder of zuster en diens 

opvattingen niet heimelijk gesproken mag worden. Als dat allemaal lukt 

is dat volgens mij ware  'broederschap'.  

 

Maar het kan ook wel eens faliekant mis gaan. Om aan te tonen wat ik 

hiermee bedoel wil ik u mee terug nemen naar de legendarische tempel 

van Koning Salomo. Die was voor zowel de tempeliers als voor de latere 

vrijmetselaars het mooiste voorbeeld van alle gewijde geometrie. De 

tempel van Koning Salomo werd geacht op een unieke manier in 

weerklank te zijn met de goddelijke harmonie van de hemel zelf; zijn 

lengte en breedte, hoogte en diepte waren geheel in overeenstemming met 

de verhoudingen die het heelal het liefste wilde. De tempel van Koning 

Salomo was de in steen geschreven ziel van God zelf. 

 

De reden dat de Tempel uiteindelijk toch werd verwoest, is dat alle 

deugden van de tempelgangers aanwezig waren, behalve 'broederschap'. 

De sfeer rondom de tempel werd verziekt door lieden die hun mede-

gelovigen niet zagen als broeders maar als concurrenten; zij bezaten 

eigenschappen als boosheid, jaloezie, hebzucht, ontrouw en 

moorddadigheid. 

 

Broederschap tussen vrijmetselaren betekent saamhorigheid in het reilen 

en zeilen van de vereniging als zodanig. Het betekent elkaar helpen en 

luisteren naar wat de ander zegt. Bij onze inwijding zijn wij er op gewezen 

dat wij klaar moeten staan voor een broeder of zuster die in nood verkeert. 

Dit betekent dat wij, zowel letterlijk als figuurlijk, de ander moeten helpen 

en steunen, elkaar moeten aanhoren, niet oordelen en al helemaal niet 

veroordelen. 

 

Ik nader het einde van mijn bouwstuk en ik vraag mij af of ik zelf wel eens 

de band van broederschap ervaren heb. Natuurlijk is het zo dat ik het fijn 

vind om een paar maal per maand met u allen samen te arbeiden, te praten, 

het rituaal op te voeren. Daarbij voel ik de band van broederschap die ik 

niet zo gauw zou voelen bij bijvoorbeeld een kaartclub, een sportclub of 

de kerk. Ik ben van alle drie lid geweest.  



 

 

 

De band van wereldwijde broederschap heb ik ervaren toen ik een aantal 

jaren geleden een tijd in Perth, West-Australië verbleef om het terminale 

ziekbed en de teraardebestelling van mijn oom mee te maken. Na afloop 

van de droevige gebeurtenissen, zocht ik een loge. Ik belde op om te 

vragen of ik kon komen visiteren en wat er daarna gebeurde voelde alsof 

ik thuis was gekomen. Ik werd van huis opgehaald, voorzien van de nodige 

attributen, in de tempel kreeg ik een plaats aangewezen in het O:. en wat 

er verder gebeurde is eigenlijk met geen pen te beschrijven. Het voelde 

alsof alle aanwezige broeders en zusters daadwerkelijk mijn welbevinden 

die avond hoog in het vaandel hadden. Ik heb er vrienden gemaakt voor 

het leven. Een van de iets oudere leden sprak een beetje Nederlands en 

toen ik haar vroeg waar zij dat geleerd had, vertelde zij mij dat zij een 

kleinkind was van Nederlandse grootouders die beiden lid waren geweest 

van de gemengde Loge Pythagoras in Buitenzorg, het huidige Bogor in 

Indonesië. Deze loge werd in 1922 gesticht door haar grootouders die 

toentertijd lid waren  van de Loge Rakoczy in Den Haag, mijn 

moederloge. Haar ouders en grootouders zijn in de Tweede Wereldoorlog 

omgekomen en na de capitulatie in augustus 1945 is zij door een 

Australisch gezin in Perth geadopteerd. Twintig jaar later, in 1965, heeft 

zij (samen met anderen) de loge in Perth opgericht ter nagedachtenis aan 

haar ouders en grootouders.    

 

Ik wil dit bouwstuk over ‘broederschap’ beëindigen met de bijna legen-

darische woorden van Br Paul-John Peters. Gewoon, omdat ik het 

eigenlijk wel met hem eens ben en ik het gevoel van echte  ‘broederschap’ 

zelf niet beter zou kunnen verwoorden. 

 

Ik citeer: 

De huidige vrijmetselarij staat bol van vrijblijvendheid, inefficiëntie en 

onprofessionele spontaniteit. Maar ik wil graag opgewekt en geestelijk 

gevoed na een comparitie weer naar huis gaan. Ik was moe, maar heb 

bijgetankt. Ik wil voelen dat een inwijding, een bevordering en een 

verheffing iets met me doet. Het moet de moeite waard zijn om 

vrijmetselaar te zijn. Elke keer is een verdieping! Ideaal, of utopie? Ik wil 

kunnen voelen dat iedere broeder gerespecteerd wordt om zijn specifieke 

eigenheid als individu. Ik heb jou iets te bieden, jij hebt mij iets te bieden, 

wij hebben elkaar iets te bieden. Het kost je niets, maar het voelt goed. 

Dat is mijn ideale loge van vrijheid, gelijkheid en broederschap.  

 

A:.M:., ik hoop dat ik hiermee aan uw opdracht heb voldaan. 

 

Zo moge het zijn. 
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