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De Schotse en de Engelse ritus in de gemengde vrijmetselarij in 

Nederland. 

 

De vrijmetselarij is bij de oprichting, een aantal eeuwen geleden, gebaseerd 

op drie beginselen: broederliefde, bijstand en waarheid.  Zij streeft ernaar 

mensen van goede wil bijeen te brengen, ongeacht hun afkomst of 

opvattingen. Dit doet men door mensen samen te laten komen en hen een 

stramien aan te bieden waarbinnen zij deze verheven beginselen kunnen 

trachten waar te maken. Dit stramien wordt ook wel een ‘ritueel’ genoemd en 

dit ritueel wordt uitgevoerd door middel van een rituaal.  

Er zijn vele tientallen vrijmetselaarsrituelen en-ritualen bekend. Ik zal het hier 

vanavond hebben over het Schotse en het Engelse rituaal in de gemengde 

vrijmetselarij in Nederland. Ook zal ik in het kort aanstippen hoe deze twee 

‘soorten’ van vrijmetselarij in Nederland zijn terechtgekomen.   

Het Schotse rituaal 

De naam ‘Aloude en Aangenomen Schotse Ritus’ is erg misleidend want er 

kan geen twijfel over bestaan dat de Schotse ritus niets met het geografische 

Schotland te maken heeft. Als systeem van hogere graden ontstond deze 

ritus in 1801 in Philadelphia en Charleston in de Verenigde Staten uit over-

wegend Franse invloeden en heeft zich vanaf 1804 onder meer in het 

intellectuele Franse milieu uit het rituaal van de Moderns verder ontwikkeld. 

Het is ontstaan tegenover een dominante Roomse kerk en het onderging al 

gauw een gedaanteverwisseling in de vorm van vele vervolggraden toen het 

werd verrijkt met nogal wat invloeden van een aantal esoterische stromingen 

die Frankrijk kent.   

De Schotse ritus telt 33 graden van inwijding.1 Deze ritus behelst een lange 

reis doorheen de grote tradities van de mensheid en bevat dan ook een hoog 

                                                           
1
 - Het kapittel van de graden van de blauwe vrijmetselarij die de eerste drie graden telt en beoefend wordt in 

     symbolische (graden)loges,  
  - het kapittel van de graden van de rode vrijmetselarij die de vierde t.e.m. de achttiende graad telt en beoefend 
     wordt in perfectie loges,  
  - het kapittel van de wijsgerige graden of zwarte vrijmetselarij die de negentiende graad t.e.m. de dertigste 
     graad telt en beoefend wordt in areopagi (verheven areopagus), en 
  -  het kapittel van de administratieve graden of witte vrijmetselarij die de eenendertigste graad (tribunaal), 
     de tweeëndertigste graad (consistorie) en drieëndertigste graad (opperraad) telt.  



gehalte aan syncretisme. Dit is in de godsdienstwetenschappen een term die 

verwijst naar het naar elkaar toegroeien van religieuze opvattingen, als een 

poging om uiteenliggende of tegengestelde geloven en religies met elkaar te 

combineren. De grote vragen van de mens worden vanuit diverse invals-

hoeken benaderd.  

Voorstanders zullen de universaliteit en de verscheidenheid van de Schotse 

ritus waarderen; kritische geesten merken op dat het om een ‘esoterische 

hutsepot’ gaat en dat het geheel amateuristisch overkomt. De rituele thema’s 

van de basisgraden worden in de vervolggraden nog verscheidene malen 

opnieuw doorgemaakt, telkens op een ander of hoger niveau van bewustzijn. 

Echter, de wezenlijke uitgangspunten van de vrijmetselarij zoals die in 1717 

bij de oprichting ervan zijn neergelegd, zijn slechts vervat in de eerste drie  

graden.2 

Een pluspunt van de Schotse ritus is dat het verschillende symbolen en 

cultuurtradities samenvoegt, wat deze ritus universeel toegankelijk en 

populair maakt.  

De belangrijkste kleur binnen dit gradenstelsel is rood, vandaar dat men het 

ook wel de ‘rode vrijmetselarij’ noemt. 

 

Het Engelse rituaal 

De ritus van de Grootloge van Engeland, oftewel ‘emulation rite’, is ontstaan 

na de hereniging van de Moderns en de Antients. Dit waren twee, elkaar 

bestrijdende, partijen die zich uiteindelijk in 1813 samenvoegden. Deze 

Engelse ritus bestaat uit de drie symbolische graden van Leerling, Gezel en 

Meester met de afsluitende zijgraad van de Holy Royal Arch (het Heilig 

Koninklijk Gewelf). Drie graden dus. Wie de graad van Meester heeft bereikt, 

kan zich in de Engelse ritus als een maçon in optima forma beschouwen.  

De symboliek die verwerkt is in de Engelse ritus steunt sterk op middel-

eeuwse vrijmetselaarsgebruiken. De ritus wordt veel gebruikt in de Britse 

vrijmetselarij en vele Europese reguliere loges, zoals de Grande Loge 

Nationale Françaises, de Reguliere Grootloge van België en het Grootoosten 

van Nederland.  

                                                                                                                                                                                                 
 
2 Een van de belangrijkste redenen dat het Nederlands Verbond van Vrijmetselaren er indertijd voor koos om door te 

   gaan in de eerste drie of ‘blauwe graden’ was, dat al die hogere graden alleen maar de aandacht kunnen afleiden  

   van wat de vrijmetselarij als haar meest wezenlijke doelen ziet. De hogere graden werden gezien als niet meer dan 

   ‘franje’. 

 



De belangrijkste kleur binnen dit gradenstelsel is blauw, vandaar dat men het 

ook wel de ‘blauwe vrijmetselarij’ noemt. 

Een andere benaming voor de Engelse ritus is Johannesvrijmetselarij.  

 
Gemengde vrijmetselarij in Nederland 

Dit gezegd hebbende, wil ik u vervolgens iets meer vertellen over hoe de 

gemengde vrijmetselarij in Nederland tot stand is gekomen. 

Op 4 april 1893 werd in Parijs de Grootloge La Grande Loge Symbolique 

Écossaise opgericht, later aangeduid als de Orde le Droit Humain. Op een 

paar kleine uitzonderingen na, was dit het begin van de toelating van 

vrouwen tot de wereldwijde vrijmetselarij.  

  

Negen jaar later, in 1902, werd de Engelse theosoof, activiste en voor-

vechtster van vrouwenrechten, Annie Besant, in Parijs in de Orde Le Droit 

Humain opgenomen en zij bracht vervolgens de gemengde vrijmetselarij over 

naar Engeland.  

In datzelfde jaar stichtte zij daar de eerste Engelse gemengde loge van Le 

Droit Humain, ‘Human Duty’ genaamd, die later op het gebied van theosofie, 

mystiek en het occultisme een grote naam verwierf. 3 

 

Annie Besant was toen reeds voorzitter van de in die tijd uiterst invloedrijke 

‘Theosofical Society’ in Londen, die zij binnen enkele jaren tot grote bloei 

bracht. Hoe het kwam is onduidelijk, maar Annie Besant hanteerde voor de 

oprichting van de loge ‘Human Duty’ niet de ritus zoals zij die in Parijs had 

ontvangen (dus niet de Schotse ritus), maar gebruikte de ritus van de United 

Grand Lodge of England en voegde daar de nodige theosofische elementen 

aan toe.   

 

Op 18 juni 1904, elf jaar na de oprichting van Le Droit Humain in Parijs, 

werden in Amsterdam de eerste leden van de Nederlandse afdeling van Le 

Droit Humain ingewijd. Hiervoor waren Annie Besant en nog enkele leden van 

de loge ‘Human Duty’ uit Engeland overgekomen. Zij wijdden, met mede-

werking van een broeder van een Nederlandse masculiene loge en twee 

zusters, die de inwijding in Engeland al hadden ontvangen, zes Nederlandse 

mannen en vier vrouwen in, die lid waren van het Theosofisch Genootschap 

in Amsterdam. Twee dagen later werden zij allen in de tweede en derde 

graad verheven. 
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 Voor zover ik heb kunnen nagaan, bestaat deze loge thans niet meer. 



 

Een jaar later – 1905 - werd de eerste gemengde loge in Nederland opge-

richt, Loge Cazotte in Amsterdam. In 1911 werd de tweede Nederlandse 

loge, de Loge Rakoczy, in Den Haag opgericht. De leden van zowel Cazotte 

als Rakoczy waren allen lid van het Theosofisch Genootschap in Amsterdam 

of Den Haag.   

De loges werkten volgens het Engelse rituaal dat Annie Besant vanuit 

Engeland had meegebracht. En, zoals gezegd, was dit rituaal het rituaal van 

de Engelse Grootloge met hier en daar Theosofisch getinte toevoegingen.  

  

Uiteenvallen van Le Droit Humain in Nederland 

In 1916 werd een nieuwe Nederlandse vertegenwoordiger van de Opperraad 

van Le Droit Humain aangesteld die het niet eens was met sommige delen 

van dit rituaal – hij wilde de theosofische aspecten eruit verwijderd zien en 

voor alle loges een eenheidsrituaal invoeren. Sommige loges gingen akkoord 

met dit eenheidsrituaal dat natuurlijk een kopie was van het Schotse rituaal 

zoals dat ook in Parijs door Le Droit Humain werd gebruikt.  

 

Echter, drie loges, nl. de loges Cazotte in Amsterdam, Rakoczy in Den Haag 

en Graaf van Welldone in Utrecht konden hiermee niet instemmen. Dat het in 

de winter van 1918 zo ver moest komen, dat deze drie vooraanstaande loges 

– waaronder de moederloge van Le Droit Humain in Nederland – zich 

gedwongen voelden om zich af te scheiden, is uit overgeleverde stukken door 

de leden van deze drie loges altijd gezien als een groot menselijk drama.  

 

Want, de loges hadden hun rituaal moeizaam opgebouwd in vele jaren van 

studie en het pas vastgesteld na herhaald empirisch en intuïtief onderzoek. 

Dit werk was bij lange na nog niet voltooid, daar zich telkens nieuwe vraag-

stukken voordeden. De vertegenwoordiger van de Nationale Raad beval hen 

nu al het opgebouwde af te breken, hun tegenwoordige arbeid te staken en 

het door de Nationale Raad verstrekte boekje bij hun verdere arbeid te gaan 

gebruiken. 

 

De drie afgescheiden loges die zich verenigden in het Nederlands Verbond 

van Vrijmetselaren, behielden het Engelse rituaal. Veel later, toen andere 

gemengde loges in Nederland werden opgericht, heeft zich een klein aantal 

aangesloten bij het gedachtegoed van het Nederlands Verbond en zijn ook zij 

het Engelse rituaal gaan gebruiken. Waarschijnlijk werd dit in later jaren ook 



in Le Droit Humain weer oogluikend toegestaan toen er een andere 

vertegenwoordiger van de Nationale Raad was aangesteld. 

Op het ogenblik wordt dit rituaal nog slechts door vier Nederlandse 

gemengde loges gebruikt, nl. de loges Rakoczy, Saint Germain en Phoenix in 

Den Haag en de loge Serapis in Naarden.  

 

Veel theosofische invloeden zijn bij de heruitgave van het Engelse rituaal van 

de gemengde loges na de Tweede Wereldoorlog eruit verwijderd, doch dat 

neemt niet weg dat de Engelse ritus nog steeds zeer gevoelig is voor mystiek 

en esoterie. Het feit dat er voorafgaand aan de arbeid in de tempel wordt 

gewierookt, is daar één aspect van. In Saint Germain en Serapis wordt 

gezongen. Er zijn mensen die daar helemaal niet van houden en alleen al om 

die reden nooit lid zullen worden van een gemengde loge met Engelse ritus. 

 

Verschillen in uitvoering van het rituaal 

Het lijkt mij goed om een paar aspecten aan te stippen, waarop het Engelse 

rituaal op markante punten afwijkt van de Schotse werkwijze van de 

gemengde loges in Nederland. Ik zal dat doen v.w.b. de kledingvoorschriften, 

de inrichting van de tempel en de opening- en sluitingsceremonie. Natuurlijk 

wijken de ritualen van inwijding, bevordering en verheffing ook sterk af, maar 

dit zou ik graag op een ander tijdstip met u willen bespreken.  

  

Om de gelijkheid en harmonie in de tempel te bewaren, houden de loges 

Rakoczy, Saint Germain en Serapis de kledingvoorschriften nauw in de gaten. 

Het voorgeschreven model witte japon dient door iedere nieuw ingewijde 

zuster te worden aangeschaft en zij dient tevens witte handschoenen, 

schoenen en kousen te dragen. Sieraden, afwijkende kleuren en tassen in de 

tempel zijn niet toegestaan. De mannen dragen een rokkostuum of – indien 

dit op financiële bezwaren stuit – een net donker kostuum met witte strik.  

 

Een logeavond is bijna altijd in forma in de tempel. Men kent in de Engelse 

ritus (in de gemengde vrijmetselarij) geen voorhofbijeenkomsten zoals bij ons 

in de Schotse ritus, tenzij er te weinig leden zijn om de tempelfuncties te 

vervullen of bij ledenvergaderingen.  

 

Het aantal officiersfuncties in het Engelse rituaal is groter dan in het Schotse.  

Het Engelse rituaal kent twee diakenen. De Eerste Diaken is de begeleider 

van de aspirant bij zijn of haar inwijding en de Tweede Diaken is de 



begeleider van de Leerling en de Gezel bij zijn of haar bevordering tot de 2e 

graad en verheffing tot de 3e graad. 

In de Schotse ritus worden deze functies meestal vervuld door de 

ceremoniemeester. 
 

Zo kent men in het Engelse rituaal een Binnen- en een Buitendekker, waarbij 

aangetekend wordt dat de Buitendekker een zeer belangrijke functie is. Als 

een meester vrijmetselaar alle functies in de tempel heeft doorlopen, inclusief 

die van Achtbare Meester, wordt hem of haar gevraagd de functie van 

Buitendekker te willen accepteren. Omdat het Engelse rituaal mystiek is, 

wordt gedacht dat alleen een zeer competente Meester de broeders en 

zusters in de tempel kan behoeden voor slechte invloeden van buitenaf. 

Uiteraard moet men dit symbolisch zien.4 

 

Bij het willen betreden van de tempel stuit men dus allereerst op de 

Buitendekker die de poort opent voor elk lid afzonderlijk: eerst de leerlingen, 

dan de gezellen en meesters en tenslotte de officieren van de Loge.  

Eenmaal in de tempel geeft men het Woord aan de Binnendekker en men 

gaat zitten. Gasten worden naar hun plaats gebracht door de 

Ceremoniemeester.  

De AM is te allen tijde de laatste persoon die de tempel betreedt (zelfs na 

de eventuele grootmeester) omdat hij of zij wordt gezien als de hoogste in 

gezag, nl. de vertegenwoordiger van Koning Salomo. Dat is tevens de reden 

waarom men de AM groet (en niet de ster of het alziend oog) telkens als 

men het Oosten passeert in de tempel.  

Bij binnenkomst is de tempel in het donker gehuld is, alleen het Eeuwig Licht 

brandt dat in het midden van de tempel vanaf het plafond hangt.  

 

De zuilen B en J staan buiten de tempelpoort 5 omdat deze bij de tempel van 

Koning Salomo ook buiten de tempelpoort stonden.  

 

In het noorden van de tempel staat een statige, lege zetel, met daarnaast 

een boeket bloemen. Een ieder is vrij om de lege zetel op zijn of haar eigen 
                                                           
4 Maar ik heb wel eens meegemaakt dat iemand mij na afloop van de comparitie in de tempel zei dat we die 

  avond geen goede buitendekker hadden omdat zij gevoeld had dat invloeden van buitenaf in de tempel 

  waren binnengeslopen. 
    
 
5
 Dat zij in de Loge Rakoczy binnen staan is een kwestie van ruimte. In het originele gebouw in de De Ruyterstraat 

   stonden de zuilen aan weerskanten van de poort, buiten de tempel. 



wijze te interpreteren. Sommigen zien de lege zetel als de plaats waar de 

OBd. H zit, anderen zien het als de plaats van een overleden, geliefde 

broeder of zuster. En weer anderen geven de plaats aan een geliefde die ziek 

is zodat deze persoon de goede invloeden van de tempel kan ervaren. 

Mystiek en esoterisch dus!  Jaren geleden heb ik mij eens verdiept in het 

onderwerp van de lege zetel; toen heb ik ontdekt dat de lege zetel beslist 

niets te maken heeft met de Theosofie. 

 

In de Engelse ritus wordt de tempelruimte gezuiverd door middel van het 

slaan van klanken op een gongspel dat, naar men zegt, de trillingen in de 

ruimte tot rust brengt. 

Korte tijd later wordt de ruimte gewierookt: 6 eerst de vier hoeken, dan de 

drie hoofdofficieren en tenslotte het altaar dat in het midden van de tempel 

staat. Dit geschiedt op orgelmuziek van Wagner uit diens opera Parsifal. Dit 

laatste uiteraard alleen in de Loge Rakoczy; de andere loges gebruiken 

andere muziek. De achterliggende gedachte bij het wieroken is dat men vindt   

dat er een zuiverende werking van uitgaat op het astrale lichaam en dat de 

wierook de zuivere en hogere emoties beïnvloeden en stimuleren. 

 De drie Lichten worden door de 1e Diaken vanuit het Eeuwig Licht aangereikt 

aan de drie hoofdofficieren die de Lichten op hun eigen pedestal ontsteken.   

 

Opstelling van de hoofdofficieren 

Het meest markante verschil in de inrichting van de tempel is echter de 

opstelling van de drie hoofdofficieren. In de Engelse ritus zit de 1e Opz in 

het westen bij de tempelpoort en de 2e Opz in het zuiden. De AM - die 

in het oosten zit – vormt samen met de 1e Opz één lijn, die van Wijsheid en 

Kracht. Als de loge geopend is, staan de zuilen van de AM en de 1e Opz 

recht overeind op hun pedestal. De zuil van de 2e Opz ligt dan horizontaal.   

De geheel andere opstelling van de drie hoofdofficieren in de Schotse en de 

Engelse ritus is iets wat mij altijd heeft verbaasd. Na onderzoek is mij nog 

niet geheel duidelijk geworden waarom dit zo is maar mijn zoektocht naar dit 

                                                           
6 Het wierrook is met veel zorg samengesteld en wordt bereid volgens een oud recept van Leadbeater. Het bestaat 

   voor het overgrote deel uit olibanum, benzoë en mirre. Ieder element van de samenstelling brengt een bepaalde, 
   positieve trilling teweeg die de zuivere en hogere emoties beïnvloeden en stimuleren. Olibanum zorgt voor een 
   rustige, stichtelijke atmosfeer en benzoë schoont de omgeving van zinnelijke gedachten. Tijdens de 
   wierookceremonie is het belangrijk dat iedere aanwezige broeder en zuster slecht één positieve gedachte vasthoudt 
   zodat deze versterkt kan worden en een gunstige uitwerking zal hebben op het verdere verloop van de arbeid. 
 
 



aspect van de vrijmetselarij gaat onverminderd voort. Een bevriende broeder 

van een masculiene loge heeft geprobeerd het mij als volgt uit te leggen: 7 

 

“Wat er speelt zijn verschillen in symboliek: De Engelse werkwijze is 

centrumgericht, d.w.z. dat de broeders en zusters naar het middelpunt van 

de loge gericht zijn en daar ook de handelingen plaatsvinden (denk bijv. aan 

de Royal Arch maar ook aan het altaar dat in een Engelse loge in het midden 

van de tempel staat).   De Schotse werkwijze is lineair, d.w.z. uitdrukking 

gevend aan een progressie vanuit het Westen naar het Oosten, waarbij het 

profane Westen zich buiten de tempelpoort bevindt en het transcendente 

Oosten zich achter de AM; de loge symboliseert hierin slechts een stukje 

van de totale weg (die eerder begint en buiten de loge verder gaat). In die 

zin is ook de symbolische rol van de Opzz. anders.” (einde citaat) 

 

Als alle voorbereidselen zijn voltooid en de LGM het Bv. d. HKop 

het altaar heeft geopend, verklaart de AM de loge voor geopend. 

Vervolgens wordt de presentielijst gelezen, de notulen van de vorige 

bijeenkomst worden behandeld en alle ingekomen stukken en mededelingen 

van de afgelopen veertien dagen worden gelezen en besproken. Daarna volgt 

de hoofdarbeid van de avond. 

 

Na afloop van de werkzaamheden wordt de loge gesloten en verlaat de 

AM als eerste de tempel. Op dit tijdstip is de tempel wederom in het 

donker gehuld, met uitzondering van het Eeuwig Licht dat altijd blijft 

branden. 

 

Achterliggende gedachten Schotse en Engelse ritus 

Bbr en Zzr, nu ik u heel summier heb uitgelegd hoe een logebijeenkomst 

in de Engelse ritus in de gemengde vrijmetselarij verloopt, wil ik graag enige 

achterliggende gedachten over de Schotse en Engelse ritus met u delen.  

 

Ik baseer mij daarbij op de Schotse ritus die gebruikt wordt door de meeste 

loges van Le Droit Humain en de Nederlandse Grootloge der Gemengde 

Vrijmetselarij, en de Engelse ritus, zoals die nog steeds in de Loges Rakoczy, 

Saint Germain en Serapis toegepast wordt. 

 

                                                           
7
 Br. Jan den Ouden. 



In de Schotse ritus is de relatie met de OBd. H onpersoonlijk. De 

vrijmetselaar gebruikt er wetmatigheid. Er is orde en als je die orde kent, kun 

je in overeenkomst met die orde handelen. Ik geef een voorbeeld: nadat de 

lichten om het tabl ontstoken zijn en het Bv.d. HK is geopend, vraagt 

de AM “Hoe laat is het?” Het antwoord is: “Volle middag.” Dan zegt de 

AM: “omdat het volle middag is ……open ik deze loge, in naam van de 

OBd. H.” De loge is geopend en als de rest van de ritus volgens de 

regels verloopt, dan is het resultaat ook zeker, zelfs de zegen. Dit is een 

voorbeeld van een onpersoonlijke relatie met de OBd. H. 

 

In de Engelse ritus is de relatie met de OBd. H persoonlijk. De  

OBd. H wordt aangesproken, zijn zegen wordt gevraagd- nee, 

afgesmeekt - en er wordt gezworen in Zijn tegenwoordigheid. Een voorbeeld 

van de Engelse ritus: de AM zegt: “Aldus sta ik hier. Laten wij, nu onze 

loge behoorlijk is gevormd, alvorens ik haar geopend verklaar, de zegen van 

de OBd. H afsmeken op al onze ondernemingen.“ Alleen door de 

OBd. H persoonlijk aan te spreken kan aldus de loge voor geopend 

worden verklaard. Niets is of gaat als vanzelfsprekend, er is geen zekerheid 

maar afhankelijkheid. Dit is een voorbeeld van een persoonlijke relatie met 

de OBd. H. 

 

Nog enige markante verschillen: In de Schotse ritus zijn bij binnenkomst de 

drie hoofdofficieren reeds in de tempel aanwezig. Dit duidt op orde. De 

samenspraak tussen de AM en de Opzz maakt die orde manifest: de  

beide Opzz zitten in het westen om de weg te wijzen naar het Licht en de 

AM is in het oosten geplaatst om te getuigen van het Licht. Als je deze 

lichtorde kent, kun je het ook concentreren binnen je eigen wereld en zo het 

tableau verlichten waarop de weg naar het Licht is aangegeven. Daarna 

worden de drie grote lichten op het altaar zichtbaar. Het is dan volle middag, 

de tijd dat de loge geopend kan worden. 

 

De relatie met de OBd.H is in de Engelse ritus mystiek van aard en 

speelt zich af buiten de werkelijkheid. In het rituaal is de OBd. H veel 

dichterbij en wordt de kandidaat voor inwijding als vrijmetselaar herboren. 

In de Schotse ritus is de relatie met de OBd.H rationeel van aard. De 

dagelijkse werkelijkheid wordt binnen het rituaal gebracht en vormt een 

spanningsveld tussen die werkelijkheid en de Goddelijke orde. De kandidaat 

leert zichzelf te ontdekken en hij leert zich een doel te stellen. 



 

Uitleg en gebruik van het rituaal 

Hieruit volgt dat de arbeid in de ‘blauwe loges’ (Engelse ritus) altijd 

gerelateerd moet zijn aan het rituaal van de graad waarin gewerkt wordt. Om 

een voorbeeld te noemen: stel, u bent Meester en u schrijft een bouwstuk 

over uw reis naar de oudheden van Egypte, dan dient u daarin te vermelden 

hoe uw bevindingen gerelateerd zijn aan het feit dat u vrijmetselaar bent. 

Het bouwstuk dat opgeleverd wordt als ‘proeve van bekwaamheid’ voor het 

verkrijgen van een hogere graad (die van gezel en meester) dient uitsluitend 

te gaan over aspecten van het rituaal en hoe die gerelateerd zijn aan het 

persoonlijk leven als vrijmetselaar van de kandidaat. Een algemeen bouwstuk 

over het schoolsysteem in Nederland, de geschiedenis van het koningshuis of 

over de tewerkstelling van asielzoekers in het Westland, is ondenkbaar in een 

gemengde loge die werkt volgens de Engelse ritus. 

 

Het rituaal van de blauwe graden bevat een rijkdom aan symboliek en 

filosofische gedachten. Men stuit telkens weer op parallellen tussen de 

ritualen en b.v. de Griekse filosofie en Egyptische denkwijzen. 

Hieruit volgt dan meteen de opmerking van vrijmetselaren die de Schotse 

ritus aanhangen, dat blauwe loges zijn blijven hangen in de oudheid en niet 

met hun tijd zijn meegegaan. Echter, de blauwe loges zelf zullen dan zeggen 

dat deze zienswijze een kwestie van interpretatie is. Voor de blauwe loges is 

vrijmetselarij een voortzetting van de enig ware vrijmetselarij zoals dit in 

1717 bij de oprichting ervan is gedeclareerd. Men wil helemaal niet 

vernieuwen of een populaire ‘beweging’ zijn.  

Dat neemt niet weg dat alleen de Schotse ritus erin is geslaagd zich in alle 

westerse culturen te ontwikkelen.  

 

Samenvatting 

Samenvattend zou men dus kunnen zeggen dat de Schotse ritus de nadruk 

legt op zelfwerkzaamheid, op het “op u komt het aan”. Hier wordt de 

vrijmetselaar geleerd een doel na te streven, dat via verschillende stappen is 

te bereiken om zich dan bewust te worden van hetgeen bereikt is. 

De Engelse ritus legt de nadruk op de dienende functie. Het maakt de maçon 

bewust van zijn voorrechten als vrijmetselaar. Hij leert te luisteren, aan te 

voelen en een zintuig te ontwikkelen waarmee hij kan begrijpen wat er in het 

grotere verband van hem wordt verwacht. 

 



De uitgangspunten van de twee riten zijn als het ware twee verschillende 

accenten in het bewustwordingsproces dat wij in onze ontwikkeling 

ondergaan. Enerzijds zelf besluiten leren nemen en verantwoordelijkheid 

leren dragen voor je eigen handelen (Schots) en anderzijds het zich deel 

voelen van een groter geheel en zich aanpassen aan de wensen en 

behoeften die vanuit die gemeenschap bestaan (Engels).  

 

Gezien het voorafgaande is het goed dat beide ritussen bestaan en het is 

verhelderend om op z’n tijd ook eens kennis te maken met de andere ritus. 

Het visiteren bij een loge die een andere ritus heeft, kan daarom bijzonder 

heilzaam en leerzaam zijn. 

Maar, omdat beide riten een verschillend uitgangspunt hebben, moeten zij 

zeker niet vermengd worden, want ze hebben beide een eigen functie. Als 

men dus onderdelen van de ene ritus probeert in te passen in een andere – 

b.v. omdat men het zo mooi vindt – dan is men verkeerd bezig. Het is de 

taak van vooral de AM om er voor te waken dat dit niet gebeurt. 

 

Hoe het ook zij, verschillen of afwijkingen in de gebruikte ritualen en rituelen 

zorgen ervoor dat de gemengde vrijmetselarij niet een statische groep 

mensen is, maar een organisatie die te maken heeft met zienswijzen die voor 

velerlei uitleg vatbaar zijn. Met andere woorden, het zijn de diversiteit en 

verschillen tussen de loges, die de vrijmetselarij tot een boeiend geheel 

maken. 

 

Ik heb het in dit bwst gehad over twee verschillende interpretaties van het 

gedachtengoed van de vrijmetselarij zoals die opgericht is in Engeland in 

1717. Daarbij heb ik alleen sommige overeenkomsten en verschillen 

benadrukt in de gemengde vrijmetselarij in Nederland. Hoe het er aan toe 

gaat in de masculiene loges, is mij niet bekend. 

Tevens is het zo dat ik niet alle aspecten van de twee soorten vrijmetselarij 

heb kunnen behandelen; daar is het onderwerp te omvangrijk voor. Echter, 

mocht u nog vragen hebben, dan ben ik bereid deze te beantwoorden, mits 

ik daarop zelf een antwoord kan geven.  

 

Ik heb gezegd en zo moge het zijn. 
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