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Schets van de ûeschiedenis der Heden'" 
daagsche Vrijmetselarij, en een verslag 

der vorming van den Opper=Raad 
van de "Algemeene ûemeen= 

schappelijke Vrijmetselarij." 

Br.·. Yarker, merkt op, in zijn werk over de Be
spiegelende Vrijmetselarij, dat men zeer goed kan voor
opstellen, dat er bij al de beschaafde volkeren van de 
Oudheid, een esoterische vorm van religie en eene 
esoterische uitlegging daarvan bestaan heeft, en bij de 
beschrijving van de exoterische geschiedenis van de 
moderne Vr:. M.·. is het van belang te bedenken, dat 
daarachter ook eene esoterische geschiedenis ligt -
de geschiedenis van den groei eener beweging, die 
ten doel had, den geestelijken vooruitgang van de mensch
heid te bespoedigen. 

Tot een beter begrip van het esoterisch aanzicht der 
Vr.·. M:. moeten de Broeders trachten te komen, opdat 
zij naar behooren toegerust zullen zijn voor den dienst 
dezer beweging in de toekomst; maar evenals het 
in alle zaken noodig is het esoterische gedeelte door 
het exoterische gedeelte te benaderen moet deze ver
handeling dienen, als een eerste inleiding ten dienste 
van hen, die nu nog onbekend zijn, met de uiterlijke 
ontwikkeling van de maçonnieke wetenschap. 

Daarom de vraag buiten beschouwing latende in 
hoeverre de moderne Vr.·. M.·. mag beschouwd worden, 
als eene vage weerkaatsing van de oude Mysteriën 
in Indië, China Japan, Egypte, Griekenland, Rome enz. 
- eene vraag die het zorgvuldigste onderzoek waardig 
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is - kunnen wij de eerste teek enen van de Broeder
schap in de hoog geestelijke en verstandelijke be
weging van de eerste Middel-Eeuwen zoeken. Merk
waardig genoeg echter is de lijn van ontwikkeling 
duidelijk aangegeven in de geleidelijke opkomst van de 
handelsgilden, zoo als de Romeinsche Bouwgilden, en 
de Steinmetzen of steenmetselaars van Duitschland, en 
het is door deze, in het bizon der de laatste, dat wij tot den 
oorsprong der hedendaagsche V r:. M.·. komen. Br:. Oliver 
zegt in T/ze Antiquz'ties of Freemasonry etc., fro1JZ t/ze 
Cnation of tlte world, dat Mozes, was Grootmeester, 
Jozua, gedeputeerd Grootmeester, en Aholiab en Bezalël 
Groot-opzieners, aldus aan onze Broederschap een ver
leden gevende, dat zich uitstrekt, tot het tijdvak be
schreven in het oude testament; maar gelukkig hebben 
latere schrijvers geaarzeld dergelijke aanspraken op den 
voorgrond te stellen; en. kortelings gedaan onderzoek 
aangewakkerd door een geest van geschiedkundige be
oordeeling, heeft de neiging doen geboren worden, om 
een ruimer programma en een nauwkeuriger onderzoek 
te huldigen. In deze eerste ambachtsvereenigingen dan 
zijn de kiemen te vinden van het tegenwoordige stelsel. 
Werklieden, die hetzelfde beroep uitoefenden, vormden 
vereenigingen, tot hunne wederkeerige bescherming, en 
tot betere regeling van hun werk; ieder ambacht had 
zijne vakgeheimen, welke verborgen gehouden moesten 
worden voor degenen, die geen aanspraak hadden, 
er in te kunnen deelen; en bepaalde organisatie bleek 
den eenigen weg te zijn om zulke voorrechten, als 
waarvan sprake is, te handhaven en van kracht te 
doen zijn. De groote geestdrift voor de bouwkunst die 
de 13 de en 14 de eeuw kenmerkt, toont ons onze eerst' 
schrede bij het nasporen van den oorsprong der modern . 
Vr.'. M: .. De bouwers vormden zich tot eene groote 
Broederschap, of misschien verscheidene Broederschap 
pen, en wanneer zij bezig waren, met het bouw ' 11 
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eener groote kathedraal, klooster of kerk, vormden zij 
Loges, ~amengesteld uit meesters in het vak, gezellen 
en leerlIngen. Het schijnt ook, dat zij herkennings
teekens hadden en geheime plechtigheden, en tezamen 
werd~n gehouden door zekere gilde-wetten, voor welke 
verplIchte naleving ieder lid door een eed verbonden 
was, en :vaarin hunne voorrechten en verplichtingen 
nauwkeung waren beschreven 1). Deze Lorres hadden 
hun oorsprong iu Duitschland en tengevol;e van het 
grootste aandeel dat de kloosters in het bouwen had
den, vinden wij ook dat de monniken zich voerrden 
bij de vereenigingen, waarvan zulke Loges afhankelijk 
war.en. Aan deze laatste omstandigheid mogen wij mis
schIen ~et gedeeltelijk godsdienstig karakter van de 
vergadenngen, en het betrekkelijk hoog ontwikkeld 
standpunt d~t zij handhaafden, toeschrijven. Hier kan 
e~en aangestIpt worden dat de eigenaardige bouwtrant 
Ultgevonden en aangewend door deze bouwers, "Gothisch" 
genaamd wordt. . 

Sedert een vroeg tijdperk hadden in Engeland de 
bouwmetselaars vereenigingen, in welke een of twee 
gebruiken schijnen overeengestemd te hebben met 
die, welke i.n de tegenw.~ordige Loges gangbaar zijn, 
~n er valt l11e~ a~n te tWIJfelen, dat deze vereenigingen 
In nauwe verbIndIng stonden met, en eenirre van hunne 
gebruiken afleidden van, de Duitsche B:oederen De 
werk~lijke aard echter van deze vereenigingen als half
geheIme genootschappen, berooft ons van veel schrif
telijke getu.igenis, welke anders beschikbaar zou zijn, 
en de pogl?gen gedaan om maçonnieke oorsprong te 
ontdekken lil zekere geschriften, die het eigenaardig 
kenmerk dragen van eene oppervlakkige gelijkenis met 
de hedendaagsche methode, kunnen een kritisch denk
vermogen moeilijk overtuigen. Een van de voornaam-

1) Findel, Geschiede1tis der Vrijmetselarij. 
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ste van deze geschriften is bekend als het Hani:v~n 
gedicht in de Reaius manuscripten van het Brztzslz 
Museum, gedateerd omstreeks 1320. In dit gedicht, 
dat zeven-honderd vier en negentig regels oud-Engel
sche poezie bevat, vindt men zekerlijk een schijnbare 
gelijkenis met de "Algemeene voorschriften" van de 
tegenwoordige vereenigingen. 

" . . . . door een grondige kennis der geometrie 
ontstond eerst de kunst der metselarij". 

Maar het zou nauwelijks veilig zijn, tot het besluit te 
komen, dat dit gedicht op dat tijdstip het bestaan v!1n eene 
VriJ'metselariJ' zooals die nu beoefend wordt, aandUIdt. Een 

, C " ander geschrift is dat, bekend als "The Y ork harter , 
hetwelk bekend maakt dat Prins Edwin van Engeland, 
eene vergadering bijeenriep van Vrijmetselaars te Vork, 
in het jaar 926, en hetwelk eene reeks "Algemeene 
V oorschriften" bevat. Maar hier weer doet de inhoud 
van het "Charter" vermoeden, dat het jaartal veel 
jonger is, en de op maçonniek gebied het meest be
voegden zijn het eens in het verwerpen van hare ge
tuigenis. "The Matthew Cooke Mss.," echter, behoorende 
tot het begin der I 5 de eeuw, wordt algemeen beschouwd 
als een onvervalscht geschrift, en vele van onze ge
bruiken worden gezegd rechtstreeks af te stammen van 
dit geschrift. Op een later tijdstip dateerende van af 
het manuscript, in bezit van de Groot-Loge van Eng~: 
land van 1583, wordt het schriftelijk bewijs sterker, en ~IJ 
vinden dan vele geschriften met algemeen voorschnf
ten, toespraken enz. - waarop onze tegen::voordige 
alaemeene voorschriften, en toespraken schIjnen ge
gr~nd te zijn en wel~e heenwijzen op het bestaan van 
eene Broederschap in bijzonderheden overeenkom ende 
met de hedendaagsche Vrijmetselarij 1). 

1) History of the A/lcient alld Holtorabie !mtentity of Free al/(( Ac
cepted Maso1ZS, and concordant Orders, wntten by a board of EdItors. 
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Wij hebben gezegd dat door middel van de bouw
corporaties het ontstaan der be'Staande maçonnieke 
Broederschap nagegaan kan worden, maar indien wij 
stilstonden bij dit punt, zouden wij slechts het meest 
onbeteekende kenmerk van de geschiedenis hebben aange
duid. Want hoewel het meer dan gewone kennis ver
eischen zou, om door het doolhof der Oudheid de mystieke 
zijde der natuur te volgen, die tot ons gekomen is in ver
draaide vorm door Broederschap na Broederschap van 
zoekers naar de waarheid, toch is er van het begin 
der Christelijke jaartelling af door geheel Europa heen 
getuigenis dat vele geheime genootschappen hebben be
staan, die ongetwijfeld deel uitmaken van dezelfde be
weging, en aan welker bestaan wij onze eigene verschul
digd zijn. Het is aan weinig twijfel onderhevig, dat 
vele van deze corporatiën, geleid door mannen van 
diep geestelijke kennis, in het bezit waren van vele 
verborgen natuurfeiten, dat zij zekere geestelijke ken
nis hadden verkregen, welker openbaring verhin-. 
derd werd door de algemeene staat van onwetendheid 
op dat tijdstip en vandaar de geheimhouding die in 
acht genomen werd. Het is onmogelijk hier eene op
somming te geven van dergelijke corporaties en de 
lezer wordt verwezen naar Mevrouw Cooper-Oakley's 
bewonderenswaardige verhandeling 1), maar wij kunnen 
hier een of twee van de voornaamste vermelden . In de 
vroegste eeuwen wordt gewag gemaakt van sekten, zoo
als de Manicheeërs 2) Magistri Comacini, ::'èholastieken 

1) Traces of a Hidden Tradition iN Masomy and Mediceval 
Mysticism. Introduction. 

2) Het is een belangwekkend feit, d,lt Manes genaamd werd 
"de zoon der weduwe" en de Manicheeërs waren bekend als "de 
Kinderen der Weduwe", en als zij die den Grooten Bouwheer 
des Heelals vereerden. Vele kruisvaarders werden opgenomen in de 
Mysterieën van de "Kinderen der Weduwe" en wijdden bij hunne 
terugkomst anderen in. Zie verder Mevrouw's Cooper Oahley's 
Hidden Tradition in Masonry p.p. 36-39. 
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en de "Ridders van Rlzodes en Malta", en naarmate de 
ti~d vor?ert schijnt de mystieke beweging sterker en 
UItgebreider te worden. In de 12de eeuw, zien wij het 
eerst dat machtige lichaam der Tempelier-Ridders in 
h~t openbaar te voorschijn treden, en zonder twijfel 
1~ldt de moderne Vrijmetselarij veel van hare symbo
hek van deze Orde af. In Engeland vormden in de 
13 de eeuw de Lollads eene eenigszins o-ewichtio-e sekte . d d 0 0 , 
en 111 e 14 e eeuw bemerkt men in Duitschland meer 
levendigheid in de mystiek, waarmede verbonden zijn 
de namen van Johann TauIer, en Christiaan Rosenkreuz 
de voorlooper, zooal niet de stichter van de orde de; 
Rozenkruisers. Wat de oorsprong van deze laatste 
Broedersc~ap: betreft, kan er ook maar weinig met 
nauwkeungheld vastgesteld worden. Eenige schrijvers 
meenen dat zij het eerst het licht zag in de 14 de eeuw' 
in elk geval schijnt zij niet algemeen bekend te zijn o-e~ 
weest voor het beg·in der 17 de eeuw. Hoe dat dan oOok 
zijn moge, er schijnt een zeer nauw verband te bestaan, 
tussche~~ de Rozenkruisers en de Vr:. M:.; nog eens 
weer .wljzende op de schakel, tusschen de mystieke cor
poraties door alle eeuwen heen in verschillende streken. 1) 

In de IS de eeuw, vinden wij de Tratres Lucis, een 
ltaliaansch mystiek lichaam, de Platonic Academy en de 
S.0ciety of the Trowel. Later begon een Spaansch mys
tJ~k ~enootschaf? genaamd de Quietisten gesticht door 
Mlchael de Molmos (1627-1696) eenen groot invloed 

1) De lezer wordt hier verwezen, naar een zeer belangwekkend 
werk. doo~. Mrs. Pott. genaamd ((Francis B acon atld his Secret Society" 
waann ZIJ. krachtig de l!leening op den voorgrond plaatst, da t 
Sir. FranCIS Baco~l d~ s.~lchter .kan geweest zijn van de Rozen
krUisers, en waan~. ZIJ zIJn onfeilbare band met de Vrijmetselarij 
aantoont. I?aar WIJ mo?en .. vero.-?-derstellen, dat de vereeniging 
v~.el ol~de~ IS dan Bacon s tiJd bliJft het hoogst waarschijnlijk, dat 
hiJ beZig IS geweest er hervorming in te brengen. 

De moderne Rozenkruisers-vereenio-inO" werd opo-ericht in 1867 
te Londen en werkt in 9 graden. "" "' 
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uit te oefenen over de g~dachte van dat tijdvak, terwijl 
volgende aanhangers zijn: Fénélon en Madame de 
Guyon. Onder verdere Broederschappen kunnen wij 
noemen, de Asiatz"sche Bruder, mogelijk een zijtak 
van de Rozenkruisers, de Martinisten en de Theosofische 
Vereeniging, gesticht te Londen in 1767 door Chas
tamer, een mystiek maçon. Dat al deze vereenigingen 
op de eene of andere wijze met de Vrijmetselarij in 
ve~?a?d stonden, of dat de hedendaagsche Vrijmetse
larIj m haar geheel uit dezelfde bron ontspringt als 
zij, zal duidelijk worden aan allen, die de moeite willen 
nemen, het onderwerp te onderzoeken; en wij zien dan, 
dat. terwijl de moderne V.'. M.·., tenminste wat de eerste 
graden betreft, eenige van hare gebruiken van de 
bouwcorporaties schijnt te hebben overgenomen, zij in 
werkelijkheid een deel is van de eene o-roote mystieke 
?eweging welke haar oorsprong vindt~ in de ernstige 
Ijver van denkende mannen, om de ééne groote Waar
heid te zoeken 1 "Ik meen" heeft een geleerd Broeder 
gezegd, I) "dat onze symboliek gedeeltelijk tenminste 
tot ons gekomen is, van de Tempeliers, dus Roomsch is 
hoewel diep gekleurd door Gnosticisme, terwijl later the 
Lollards (veronderstelde opvolgers van Manicheeërs en 
die slechts ééne waren van de vele Godsdienstige 
politie~e corp.oraties, waarvan Europa was overstroomd) 
mogelIjk eeUlge van deze leeringen invoerden of weer 
deden herleven . . . . . 
•.... Eene zaak is zeker. dat voldoende verklaring 
van onze symboliek alléén verkregen worden, door de 
studie van Oostersche, Kabalistische, Hermetische, Py
thagoreesche, Gnostiscne mystiek". 

De Geschiedenis der Vrijmetselary in Engeland weder 
opnemende zooals wij haar naspeuren door de Bouw-

1) Handelingen van de Loge Quatuor CorOliati No. 2076 III PI. I 
aangehaald door Mevr. Cooper-Oakley, blz. 34. 
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corporaties heen, vinden wij, dat het woord Vrij-Met
selaar (voor het eerst voorkomende in Stat. 25 Ed. I. 1350) 
beteekent een Vrije Steenenmetselaar, iemand die werkte 
in losse steenen. bij onderscheiding van den ruwen met
selaar, die meer de wallen van ruwe blokken bouwden 1). 
Het is waarschijnlijk dat later het woord Vrij duidt op 
het feit, dat de metselaar "vrij" van zijne gilden was, 
in de beteekenis van een vrij man van de stad Londen 
of andere steden. Trapgewijze nu begint de Broeder
schap zijn uitsluitend werkmanskarakter te verliezen, 
het lidmaatschap hield op uitsluitend beperkt te zijn, 
tot hen, die werkelijk werkten als metselaars en in 1646, 
werden twee niet-metsel aars-Eli as Ashmole, en kolonel 
Mainwaring. tot de Broederschap toegelaten als "aange
nomen" Maçons. Sedert dien, maken wij gebruik 
van de uitdrukking "Vrije en aangenomen Maçons, 
en de Vrijmetselarij treedt in het proces van hervor
ming van "werkdadige" tot "bespiegelende". De oor
zaken van deze nieuwe verandering kunnen gedeeltelijk 
worden gezocht in de klimmende levenskracht van de 
Hervorming en gedeeltelijk in den invloed, uitgeoefend 
op het gemoed van het volk, door het verschijnen van 
eenige zeer merkwaardige werken over mystiek. Onder 
de laatste maken wij in het bizonder gewag van de 
Alchimistische en Rozenkruisers geschriften van Dr. 
Robert Fludd, M. D. uit Oxford, die in zijn Fama 
Fraternitatis en Tractatus Theologico-Philosopht'cus be
langstelling in deze onderwerpen door geheel Engeland 
opwekte. Bovendien geeft Dupuy, in zijn "Traites con
cenzant l' Histoire de France' , , een uitvoerig verhaal 
van de gewoonten van de Tempeliers, onder den titel 
van "Geschiedenis van de veroordeeüng van de Tempe
liers", waardoor een verlangen ontstond, om deze be
roemde orde wederom te herstellen. Maar misschien 

1) History of Freemasonry alld concordant Orders blz. 750. 
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is de grootste stoot tot de "bespiegelende" Vr.·. M.·. 
wel gegeven door het onafgemaakte werk van Bacon 
getiteld, New Atlantis, hetwelk zooals Findel 1) op
merkt, "onmiskenbare toespelingen bevat op de Vr.·. M.·." 
en inderdaad zijn er vele Broeders, die aannemen dat 
de Vr.·. M:. rechtstreeks het gevolg van Bacon's werk was. 
In de inleiding van New Atlantis merkt de geestelijke 
van het huis Bacon, Rawley, op: "Deze fabel verzon 
mijn heer met de bedoeling daarin een model of be
schrijving te leggen van een genootschap ingesteld om 
de vertolking de natuur te verklaren, en tot voortbren
ging van groot en bewonderenswaardig werk ten bate 
van de menschheid, onder den naam van Salomons 
Huis of het college van zes dagen werkens .... , en 
degenen die daar belang in stellen, zullen goed doen, 
de wonderbaarlijke beschrijving van dat college te 
onderzoeken" . 

Op dezen weg begon het denkbeeld van eene nieuwe 
menschlievende vereeniging sterk te ontwikkelen onder 
hen, die in deze riching hunne belangstelling richten. 
Het was dan ook onder dezen aandrang dat er eene 
algemeene vergadering van Metselaars plaats vond in 
1663, waarbij de oude Catechismus werd nagezien, en 
eene reeks nieuwe statuten werden aangenomen. 

De herbouwing van Londen na den brand, het bouwen 
van de St. Palliuskerk, en het patronaat van Sir Christopher 
Wren, hielden de belangstelling in de beweging gaande 
en eindelijk werd er een formeel besluit uitgevaardigd, 
dat de voorrechten der metselaars niet langer beperkt 
zouden blijven tot de "werkdadige" metselaars 2). Van 
dien tijd af, werd de "werkdadige" metselaar, een zinne
beeldige bouwer, "werkzaam bij de oprichting van den 
eenen, onzichtbaren, eeuwigen tempel van het hart en 
van den geest." 

1) Geschiedenis der Vri/metselary. 
') Encycloj}(Edia Britamtica. Art. Freemasonry. 
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De nadering van de politieke verwarring in de laatste 
helft van de 17 de eeuw, bracht het werk, van de ver
schillende Loges, die over Engeland verspreid waren 
O"eheel in wanorde, en er wordt verhaald, dat de invloed 
~an de leiders der Vereeniging zöó gering was, dat 
aan verschillende kroegen bordjes hingen, waarop stond 

"Hier kan men Vrijmetselaar worden voor 12 shillings". 
Maar in 1717 werd eene poging aangewend tot her

leving van de afnemende krachten der Broederschap, 
en de goede uitslag daarvan ziet men in den tegen
woordigen bloeienden toestand van de Vr.· .).\11.'. over de 
geheele wereld. Op aandrang van James Anderson, D. 
D., Predikant van de Schotsche Presbyterische kerk in 
Piccadilly, Londen, en John Theophilus Desaguliers, 
L. L. D., 1) vereenigden die vier Londensche Loges, 
bekend als "The Goose and Gridiron", "The Crown Ale
house", "The Appeltree Tavern", en "The Rummer 
and Grapes Tavern", vergaderd in Charles St. Covent 
Garden, zich tot één Groot-Loge en hoewel de geest 
en de oorspronkelijke wetten van de Broederschap 
werden nagekomen, behielden zij de praktische met
selarij alleen in de symboliek. Verslagen werden onder
zocht, nauwkeurige onderzoekingen ingesteld, waarvan 
ons tegenwoordige ritueel het resultaa~ is; terwijl in 
1723 Dr. Anderson na een nauwkeung onderzoek, 
voor het eerst de "Grondwetten der Vrijmetselaars" 
samenstelde, waarover een comité, van 12 of 14 Broe
ders een gunstig rapport uitbracht. Bijgevolg werd 
Anderson's verzameling uitgevaardigd, en deze vormt 
de basis van de grondregelen, die nu nog bij de Groot 
Loge van Engeland in gebruik 7ijn. 

1) Dr. Desaguliers, in 1683 in Frankrijk geboren, was opgevoed 
in de Christelijke kerk, studeerde te Oxford en kreeg een zet~~ 
in de proefondervindelijke wijsbegeerte .aan die Hoo~eschoo~. HIJ 
gaf uit: A Course of Experimental Phtlo~ophy, A DzssertatlOll on 
Elettricity/ hij was lid van the Royal Society. 

II 

Het is van gewicht, te doen uitkomen, dat in deze 
wetgevingen, verschil in geloof en landaard geheel was 
uitgesloten, zoodat mannen van elk. geloof en elk land 
in staat zouden zijn zich aan te slUlten. . 

De nieuwe Groot-Loge werd echter ook met toege
staan haar loopbaan ongestoord te vervolgen, want de 

. Y orker Loge meende, dat zij alléén aanspraak kon 
maken op het hoogste gezag. Die aanspraak was ge
baseerd op het charter dat in hun bezit was en het
welk vermeldde zooals reeds gezegd is, dat Prins Edwin 
van Engeland eene samenkomst van Vr.·. M.·. bijeenriep 
te Vork in 926 aldus hare oude afkomst aantoonende; 
gedeeltelijk op hun afkeer van de nieuwi~?eden die de 
nieuwe Groote-Loge invoerde en gedeeltehJk omdat het 
nieuwe lichaam charter had uitgereikt, en in een district 
hetgeen Vork als zijn eigen beschouwde. 1) 

Om deze aanspraak kracht bij te zetten, formeerden 
de Y orker Broeders zich in r 72 5 tot de "Groot-Loge 
V an creheel EnO"eland" zichzelve de "Oude" noemende, 

b b 

en spottend de leden van de andere Groot-Loge, met 
toespeling op de nieuwigheden, als "modern" te.rug
wijzende. In r 8 r 3 werd de strijd gelukkig tot een emde 
gebracht, door de pogingen van de Hertogen van Kent 
en Sussex, de wederzijdsche Groot-Meesters, en de Ver
eenicrde Groot-Loge van Oude, Vrije en aangenomen 
Met~elaars van Engeland, heeft sedert dien tijd de zaken 
der V ... M.·. bestuurd. 

Voordat wij de Engelsche V.'. M ... verlaten moet er 
terloops worden opg'emerkt, dat .. er w~t Ierland b:~re.~t, 
heel weinig inlichting te verknJgen IS. WaarschlJnhJk 
werd op dit eiland in het jaar r730 voor het eerst de 
bespiegelende V ... M ... ingevoerd, en de Engelsche grond
regeling door de nieuwe Groot-Loge aangenomen, heeft 

1) Chamber's E71cyc!oj)(Edia, Art. Freemasons, waarin de V.'. M.·. 
op een hoogst onvoldoende wijze behandelt wordt. 
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sedert dien tijd ook de Iersche Vrijmetselarij bestuurd. 
In Schotland echter bestaat er een neiging de oorsprong 
van de V.·. M.·. terug te voeren, tot eenige "vreemde 
Metselaars die in Schotland kwamen, in de 12 de 

eeuw om de abdijen van Holyrood, Kilwinning en Mel
rose te bouwen" 1) en in elk aeval bestonden er in 
1598 drie Loges. "Edinburgh N o~ 1." "Kilwinning and 
Stirling", en de moeder-Loge, Kilwinning No. 0", 
heeft waarschijnlijk de oudste brieven van alle in het 
Vereenigd Koninkrijk. Hoe dit ook zijn moge in 1736 
werd de Groot-Loge van Schotland inaesteld en zij 
bloeit nog. b , 

De tegenwoordige toestand der V:. M.·. onder het be
stuur van de Groot-Loge van Engeland zal ons een 
denkbeeld geven van den groei der beweging sedert 
17I 7 . Er bestaan nu 2435 Loges in de boeken der 
Groot-Loge, waarvan er 538 in Londen zijn, 141 I in 
het land en 486 in de kolonieën en vreemde landen. 
Azië heeft ongeveer 150 Loges, Bengalië 48, Bombay 
22, Burma I I, Madras 27 en de Punjab 24. Het is 
moeielijk om met zekerheid het aantal Broeders op te 
geven, die tot de Groot-Loge behooren, maar in Enae-
land all één zijn er meer dan 200.000. b 

Wanneer wij ons thans wenden naar Frankrijk - want 
het is in dit land, dat wij den oorsprong moeten zoeken 
van de Orde, onder welk gezag de Dharma en haar 
zuster-Loges werken - zoo vinden wij dat de eerste 
maçonieke Loge in 1725 gevestigd werd te Hurre's 
Tavern, door Lord Charles Radcliffe, Graaf van Der
wentwater, handelende met volmacht van de hervormde 
Groot-Loge van Engeland. In het begin waren de 
Loges, die zich begonnen te vormen, beperkt tot den 
adel, .maar de beweging spreidde zich spoedig uit, tot 
de MIddenklassen en langzamerhand verkreeg de Vrij-

1) Chamber's Encyc!ojJaedia, Artikel Freemasonry. 
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metselarij er vasten voet. In 1736 werd Lord Harnouester 
tot Groot-Meester gekozen van de Loges, die toen be
stonden, en ofschoon in de volgende jaren Lodewijk 
XV, en Paus Clementinus XII (in de bul In Emi
nentt') iedereen met hun vloek vervolgden die leden 
van de Broederschap waren, scheen juist hun vloek de 
uitwerking te hebben, dat het aantal candidaten voor 
de aanneming zeer toenam. Omstreeks 1750 voerde 
een Schot, Michael Andrew Ramsay, eene serie graden 
boven de bestaande drie in waarin tot dusver gewerkt 
was, en deze vonden in Frankrijk een vruchtbaren 
bodem. In 1743 vaardigde de "Grande Loge Anglaise 
de France" (de naam van de Fransche Groot-Loge) de 
eerste Fransche Constitutie uit en veroordeelde uitdruk
kelijk de nieuwe invoering van deze hoogere graden, 
maar deze laatste waren ingevoerd om te blijven. In 
1755 herdoopte deze Groot-Loge zich zelve tot Groot
Loge van Frankrijk en een nieuw boek met "Algemeene 
V oorschriften" werd aangenomen waarvan een der ar
tikelen eischte, dat iedere candidaat gedoopt moest 
zijn, en ten laatste schijnen ook nog eenige van de 
nieuwe hooge graden erkend te zijn geworden. In 1758 
werd een nieuw stelsel ingevoerd hetwelk 25 graden 
kende en toen de Groot-Loge het ongunstig beoor
deelde, verbonden de voorstellers van dit systeem zich 
in 1766 tot de "Grande Loge Nationale de France". 
Deze orde ontving den naam van "Rites Heredom" , of 
Ritus der Volmaking en werd eenmaal genoemd, de 
Orde van Kilwinning, (in verband met de schotsche 
Loge van dien naam), en het is merkwaardig dat de 
uitvaardiger van dit stelsel, Ramsay, waarschijnlijk 
het plan had er propraganda voor de Jacobijnen mede 
te maken, in de hoop geld en levendige sympathie er 
door te krijgen voor den kroonpretendent, Prins Karel 
Eduard, wiens naam terrecht of ten onrechte in ver
band wordt gebracht met de stichting van een Kapittel 
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van hooge graden te Arras in Frankrijk. In I773 werd 
de "Grande Loge Nationale" het "Grand-Orient" van 
Frankrijk, en in 1787 vereenigde zij zich met eene 
orde van de Rozenkruisers, die naast haar gestaan had, 
wat betreft het toekennen van de hooge graden. Eene 
dergelijke handelwijze volgde de andere Groot-Loge - de 
Grande Loge de France - en dit is in het kort de toe
stand van de Vrijmetselarij vóór de Fransche Revolutie: 
twee voorname Groot-Loges en eene uitgebreide ver
warde massa van orden, aanspraak makende op het 
recht, om alle soorten van graden toe te kennen. Ge
durende de Revolutie stond ' het maçonniek werk na
genoeg stil, maar ofschoon de Groot-Loge genoodzaakt 
was op te houden te bestaan, hield het Grand-Orient 
het vol in het leven te blijven en toonde het eenige 
teekenen van bedrijvigheid. In 1796, nadat de woede van 
den revolutionnairen storm voorbij was, kwam de Groot
Loge weer opnieuw te voorschijn; maar in 1799 smolten 
.de twee Groot-Loges in één en in 1801 werd een nieuw 
boek van Algemeene Voorschriften uitgevaardigd. 

De 25 graden, die zooals wij reeds hebben mede
gedeeld bij de Fransche maçonnieke lichamen waren 
aangenomen, waren in Amerika tot 33 aangegroeid en 
de eerste Opper-Raad, de naam van het besturend 
lichaam, verschijnt te Charleston. De nieuwe Orde 
werd genoemd "Oude en Aangenomen Schotsche Ritus" 
en werd in Frankrijk ingevoerd door de Grasse-Tilly die 
beweerde buitengewone macht te bezitten. Hij riep eene 
Opper-Raad in het leven en vormde een Groot-Loge, 
onder den titel van "Grande Loge Générale Ecossaise 
de France". Het is raadzaam hier op te merken, dat 
het woord Sclzotsch, in geenen deele de afkomst van 
den Ritus aanduidt. Het gebruik van het woord is 
naar alle waarschijnlijkheid toe te schrijven aan het 
verlangen, om de orde eenigszins te verbinden met de 
Schotsche Vrijmetselarij, als een bewijs van hare hooge 
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afkomst, ofschoon het een feit is, dat het Ramsay is 
geweest, die de hoogere graden te Parijs uitvond. Dit 
nieuwe lichaam bedreigde natuurlijk het bestaan van 
het Grant-Orient, maar door de inspanning van twee 
beroemde maarschalken van Napoleon, Masséna en 
Kellerman, die de hoofden waren van de twee Orden, 
vond de vereeniging van de twee lichamen plaats op 
den 3den December I804, daags na de kroning van 
Napoléon tot Keizer van Frankrijk. Om verschillende 
redenen was deze vereeniging kort van duur en op
nieuw werd de Opper-Raad een onafhankelijk lichaam, 
met haar "Grande Loge Générale Ecossaise," en tot op 
den huidigen dag, bestaan deze lichamen naast elkander 
ieder werkende met 33 graden. 

Verscheidene jaren overspringende, waarin de Orde 
van de Tempeliers, en de orde van Misraïm van 19 
graden werd opgericht, komen wij aan het jaar 1877, 
dat eene gewichtige wijziging zag in het eerste artikel 
van de Fransche Constitutie van het Grant-Orient. Tot 
dusver had dit artikel een geloof te kennen gegeven 
in het bestaan van God, en in de onsterfelijkheid der 
ziel, maar zoodanig waren de invloeden die werkten, dat 
eene conventie, die in dat jaar gehouden werd, voor 
de weglating van dat geloof stemde. Deze houding is 
sedert dien gehandhaafd geworden en mag beschouwd 
worden, als de hoofdoorzaak, dat het Grant-Orient bij 
bijna alle maçonnieke lichamen over de wereld niet 
erkend wordt. In dit verband echter, is het van belang 
te doen uitkomen, dat de Opper-Raad van Frankrijk 
zich geheel van deze stap afscheidde, en op eene samen
komst van al de Opper-Raden der wereld (ofschoon 
alle geene afgevaardigden zonden) gehouden te Lau
sanne, in Zwitserland in 1875, werd een programma 
opgesteld, waarvan men eenige van de artikelen kan 
vinden in de "Verklaring der Doeleinden" van de 
"Dharma" Loge. 
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N u komende tot het rechtstreeksche verhaal van de 
oorzaken die tot ons eigen bestaan hebben geleid, vin
den wij dat omstreeks 1879 verscheidene Loges .. onder 
het oppergezag van de Opper-Raad van FranknJk, on
voldaan met hun toestand, in opstand kwamen tegen 
haar gezaa en een nieuw lichaam organiseerden ge
naamd "La Grande Loge Symbolique Ecossaise de 
France" hetwelk veel steun ontving van het Grand
Orient, 'altijd gereed het vuur der muiterij in het 
lichaam van zijn mededinger tot eene vlam aan te 
blazen. Eene van deze in opstand gekomen Loges heette, 
"Les Libres Penseurs" en hield hare bijeenkomsten te 
Pecq' een dorp in het departement Seine et Oz"se:. Op 
den 25 sten November 1881, stel~en 7 meeste: VnJm:t
selaars van deze Loae voor Mejuffrouw Mana DeraIs
mes eene talentvolle Fransche schrijfster, die eene 
bela~grijke rol had gespeeld in humanitaire :n .. femi
nisten questies, toe te laten tot de mysteneen ~n 
voorrechten van de oude Vrijmetselarij. En aleer m 
nadere bizonderheden te treden, wat deze nieuwe afwij
king betreft, zullen wij eene korte beschouwing van de 
betrekkina van vrouwen tot de Vr.·. M:.laten voorafgaan. 

De m:este maçonnieke lichamen, vooral die van 
Engeland, hebben altijd de aanneming ~an vrouwen t<?t 
de Vr.·. M:. geweigerd. Zulk een aannemmg beweren ZIJ, 
zou eene schending zijn van de Orde kenmerken van 
de Broederschap welke de grondslagen zijn van den 
opbouw. Het mag worden toege&"eve? dat zoover de 
"werkdadige" zijde betreft de UltslUltmg der vrouwen 
recht van bestaan heeft. Wij kennen geene voorbeelden 
waarbij vrouwen werden toeg~laten. tot de geleder.en 
van de werkdadige bouwvereenmgen 111 de vroeg~ MId
deleeuwen en daar de moderne Vr:. M:. gedeeltelijk van 
deze haar oorsprong afleidt kunnen wij aannemen voor 
zoover als dit betrekking heeft op het voorafgaande, dat er 
voor de vrouwen geene plaats in onze maçonnieke Loges is. 

i 
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Maar zooals wij reeds hebben doen uitkomen, en 
zooals waarlijk algemeen wordt toegegeven door Bro~
ders, die zorgvuldig hunne wetenschap bestudeeren, IS 

het standpunt geheel veranderd, indien wij ons wenden 
naar de "bespiegelende" zijde der Vr.·. M.· .. In de ~ude 
Mysterieën, waaruit de hier boven beschreven mystieke 
vereenigingen zijn voortgekomen, werden vrouwen on
belemmerd toegelaten en werden in alles ingewijd op 
dezelfde wijze als de mannen. . . 

Dit als waarheid aannemende, eene waarheid die ge
makkelijk nagegaan kan worden in de al&"emeene 
werken over dit onderwerp, zou de verandenng van 
Werkdadige Vrijmetselarij in Bespiegelende Vrijmetse
larij de voorlooper geweest moeten. zijn tot de toelati~g 
van vrouwen, want de gedenkschnften van de oudheid 
geven genoeg gezag daartoe. Inplaats van dit te doen 
bleef de gewoonte van de werkdadige bouwvereeni
ginaen behouden en heden vinden wij van een geleerd 
Bro~der A. G. Mackey de volgende verklaring over . 
dit onderwerp 1). 

"De tegenwerping, zoo vaak gedaan door de schoone 
sekse, dat hun zoo ongalant mogelijk, eene opname 
in onze orde en de kennis van onze geheimen ge
weiaerd wordt, is het best te beantwoorden met een 
ver~ijzing naar het oorspronkelijk :verkdadige karakter 
van onze instelling. Dat vrouwen met toegelaten wordt 
deel te nemen aan onze eerediensten en plechtigheden 
is zeker waar. Maar het is niet, omdat wij haar on
waardia en onbetrouwbaar oordeelen of haar geen ver
stand ~enoeg toe kennen onze beginselen te begrijpen 

b d' of het hart om die te waardeeren ; maar eenvou Ig om-
dat in de ware organisatie van de metselarij, de 
man alléén de plichten kan vervullen die zij ons inprent, 
en het werk kan ten uitvoer brengen dat zij oplegt. 

1) A Lexicon of Freemasonry, Ioth Ed. blz. 373. 
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"Vrije en bespiegelende Metselarij i~ slechts een~ toe
passing van de kunst der werkdadige metselanJ op 
zedelijke en verstandelijke doeleinden". 

Wij laten het aan onze lezers over, over de waarde 
van deze uitlegging te oordeelen. 

Maar ten spijt van de uitsluiting der vrouwen door de 
stichters der moderne V.'. M.·. zijn de eerste niettemin lid 
geworden van Orden, die geheel of gedeeltelijk van het
zelfde karakter waren, en inderdaad nemen twee of 
drie Groot-Loges op het vasteland van Europa regel
matig vrouwen in hunne gelederen op. l?e eerste ver
melding van de aanneming eener vrouw m de V:'', M.·. 
zelf is die van Elisabeth St Leger, dochter van Viscount 
Doneraile en onlangs gedaan onderzoek toont aan dat 
zij omstreeks 4 jaar ingewijd was vóór het onstaan van 
het Groot-Oosten van Engeland, omstreeks 1713. Er 
wordt algemeen ondersteld dat nieuwsgierigheid haar 
dreef om de plechtigheid van de inwijding bij te wonen 
en dat zij, terwijl zij wilde ontvluchten, ontdekt werd 
door den dekker. Toen de leden vernamen wat er ge
beurd was, besloten zij, als eenig middel om zich van 
haar stilzwijgen te verzekeren, haar in te wijden, ~~t
geen gedaan werd. Echter is dit nu alles waarschiJn
lijk fantasie, maar het blijft ~en fe~t, .dat de dame 
ingewijd werd. In Engeland metteml11 IS g~en plaats 
voor vrouwen in de Loge gevonden, en WIJ moeten 
ons tot Duitschland wenden, naar hetgeen de eerste van 
de moderne voorbeelden van het opnemen van vrouwen 
in geheime vereenigingen van dezen aard schijnt t~ zijn .. 

Tengevolge van den pauselijken bul hz Emtne'!.ü 
tegen de Vrijmetselarij (in 1738) ontstond, vermoe~e~lJk 
te Keulen eene Broederschap genaamd "Vereemgmg 
van de Mo~pen" 1) waarvan alle leden Roomsch Katholiek 

1) Misschien van het Duitsche woord Mops, een soort Buldog wiens 
deugden gehechtheid en trouw zijn. 
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waren, en waarin het woord van eer den eed verving. 
Het schijnt dat dit lichaam eenvoudig Vrijmetselarij 
was, onder eene andere naam met onbeteekenend af
wijkende voorschriften, ten doel hebbende een pause
lijken ban te vermijden. In ieder geval werden vrouwen 
in 1776 tot deze orde toegelaten. Omstreeks 1742 
richtte Chambonnet een orde, genaamd La Félzcité, op, 
waartoe vrouwen werden toegelaten, en welke gedeel
telijk van maçonnieken aard was. Maar zij stierf spoedig 
uit, daar zij op eene wanordelijke wijze bestuurd werd. 
In 1774 echter besloot het Groot-Oosten van Frankrijk 
om eenige voorzieningen voor vrouwen te maken, en 
stelde in wat bekend is onder den naam van Maçon
nerie d' adoption, terwijl de Loges genoemd werden 
"Loges d' adoption". En ofschoon dit nieuwe stelsel 
slechts weinig gelijkenis toont met de eigenlijke Vr.·. M.·. 
verdient het toch eene terloopsche opmerking in deze 
verhandeling. Het bestaat uit vier graden (I) Leerlingen, 
(2) Gezellen, (3) Meesteres, (4) Volmaakte Meesteres en 
de officieren der Loge zijn: een Groot-Meester en een 
Groot-Meesteres, een Redenaar, een Inspecteur en In
spectrice, een Bewaarder en Bewaardster, een Geleider 
en eene Geleidster. 

De Inspectrice komt overeen met onzen I sten Opziener 
en de Bewaarster met onzen 2 den Opziener. 

De symboliek doelt op de verzoeking in het paradijs 
en den bouw van den Toren van Babylon. Eertijds had 
de orde vertakkingen over het geheele vasteland maar 
nu is hare bedrijvigheid tot Frankrijk beperkt. Wat 
betreft de positie van onze eigene orde (Algemeene 
Gemeensclzappelfjke V.' . M.·.) tot zulke Loges mogen 
wij aanhalen Hoofdst. III Sec. 14. Art 5 I, van onze 
grondregels, hetwelk zegt, dat Loges onder dit gezag 
onder geene voorwaarden, zelfs niet als bezoekers, Broeders 
mogen toelaten, behoorende tot Adoptie Loges, welke 
geene behoorlijke maçonnieke Loges zijn, noch erkend 
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wordt door een Maçonniek Gezag in de wereld. Weder
om in I779 werd door Cagliostro, wiens karakter het 
onderwerp van zoo menig geschilpunt is geweest, in
gevoerd wat hij noemde, "de Ritus van de Egyptis<;he 
Metselarij" , waarvan hij het hoofd was, met ~en titel 
"Groot-Cophta" terwijl zijne vrouw "Groot-Koptm" was, 
en de leden waarschijnlijk over drie graden verdeeld 
waren. Zoowel mannen als vrouwen werden toegelaten, 
maar er was een gering uiterlijk verschil in de plechtig
heden, en de plaatsen waar de Loges gehouden werden, 
waren geheel van elkander gescheiden. 1). 

Nu wij een paar voorbeelden hebben gegeven van 
corporaties waarbij vrouwen werden toegelaten - e~ 
er zijn er ongetwijfeld nog vele anderen - mogen WIJ 
terugkeeren tot ons verhaal van de geschiedenis van 
onze eigene Orde. Toen het voorstel van de zeven 
Broeders van de Loge "Les Libres Penseurs" om 
Mejuffrouw Deraismes in te wijden, wa: go~dgekeurd, 
vond de inwijding plaats in tegenwoordigheid van ~en 
erroot aantal Broeders, uit alle streken, zonder tWijfel 
~angetrokken door nieuwsgierigheid, op den I4den J~n
uari I882. De Achtbare Meester Br.·. Houbron zm
speelde op het beginsel van een Vrijmetselaar in een 
Vrije Loge, terwijl iedere ~oge een ze~~bestuur heeft. 

"Het is krachtens dit begmsel, dat WIJ op den voor
grond ereplaatst hebben", zeide hij, van dit beloofde 
recht ~u verkeerd begrepen door hen die het voort
brachten, dat wij een proef nemen, welke ongetwijfeld 
ons oprecht verlano'en naar Goede Gedachten, Goede 

b d' Woorden en Goede Daden, zal rechtvaar 1gen. 
De inwiJ' diner van Mejuffrouw Deraismes lokte na-

b • 

tuurlijk over deze ongelukkige Loge een vonlll~ van 
schorsing uit, maar het zaad was alreeds gestrOOId, en 
toen zuster Deraismes in het eerst aarzelde de voor-

1) Mackey A Lex icon of Freemasonry, blz. 45 , 46. 
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rechten aan te nemen die zij verkregen had, werd zij 
ten laatste overtuigd aldus te handelen, door den hui
digen Groot-Redenaar van den Opper-Raad, Dr. Georges 
Martin, een broeder die nadat hij zijne eerste jaren 
aan het politiek leven gewijd had, zich langzamerhand 
heeft gewijd aan de bevordering van de zaak der Ge
meenschappelijke Vrijmetselarij met een ijver welke · 
weinigen van ons mogen hopen te kunnen overtreffen. 
Op den I4 den Maart en den I ste en 4 de April, 1893 
werden 17 candidaten ingewijd, bevorderd en verheven, 
en den grondslag voor den nieuwen symbolieken tempel 
was geheel gelegd. Eene grondregeling werd aange
nomen en als motto koos de nieuwe Loge "Le Droit 
Humain" in tegenstelling met het motto "Les Droits 
de l' homme" . Op deze wijze kwam het eerste Vereenigd 
maçonniek lichaam in Frankrijk tot stand onder den 
naam van "Grande Loge Symbolique Ecossaise, Le Droit 
Hunzain". Tot voor enkele jaren verleende deze nieuwe 
Broederschap, die steéds in leden toenam, alleen de drie 
eerste graden, maar in I900 bleek het noodig speciaal 
om de beweging in vreemde landen te bevorderen, om 
de reeks van 33 graden, van de Oude en Aangenomen 
Schotsche Ritus, aan te nemen . 

Een Opper-Raad van de Algemeene Gemeenschap
pelijke Vr.·. M.·. werd dienovereenkomstig gevormd door 
eenige Broeders, die in het bezit van den 33sten graad 
waren, met rechtspraak over al de Gemeenschappelijke 
maçonnieke lichamen in de wereld, en onze manier 
van handelen is v~ndaar ook analoog met die van alle 
andere Opper-Raden. Het is misschien raadzaam, om hier 
terloops mede te deelen, dat de gezaghebbende ritualiën 
van al de Loges binnen Britsch en Nederlandsch gebied, 
die zijn, van de Schotsche Vr.·. M.·., oorspronkelijk be
hoorende tot de "Groot-Loge van Schotland". Ofschoon 
tot op zekere hoogte een verschil makende met de 
Fransche Ritualiën, toont het niettemin eene nauwe ge-
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lijkenis met de ritualiën voorgeschreven door de Groot 
Loge van Engeland en deze werden aangenomen, met 
eenige wijzigingen, als meer geschikt voor de bedoe
lingen, om nauwer in betrekking te kunnen treden met 
de orde van Vrij melselarij , met welke de Gemeenschap
pelijke Vrijmetselarij op Engelsch grondgebied waar
schijnlijk in contact zou komen 1). 

Een woordt dient nog gesproken te worden wat be
treft de Beginselen, welke behooren bij de goedge
keurde Engelsche en N ederlandsche Voorschriften. In 
Frankrijk bestaat tegenwoordig de neiging in onze 
Broederschap om met het Godsdienstig element te breken, 
en de groote meerderheid der Broeders, alsook die van 
onze eigene Orde, nemen een ietwat materialistische 
houding aan. De Commissie van Samenstelling der Voor
schriften, zoowel in Engeland als Nederland echter, zag 
in, dat in verschillende landen, verschillende methoden 
moeten aangewend worden en heeft consequent gesteund 
het hoog houden in het geloof voor ons, in het eene 
scheppende beginsel, onder den naam van den "Grooten 
Bouwheer des Heelals" , 

Op dit tijdstip zijn er I 7 Loges, welke staan onder 
den Opper-Raad van Algemeene Gemeenschappelijke 
Vrij -metselarij, twee anderen zijn voor het oogenblik 
sluimerende. Twee van deze Loges zijn te Parijs, 
drie in de provincies, eene in Londen en eene te 
Cayenne en er bestaat alle rede om onder het bekwame 
bestuur van den president der Opper-Raad en Dr. Georges 
Martin een grooten vooruitgang tegemoet te zien. ~) 

Zuster Maria Deraismes is overleden, maar haar werk 
heeft haar overleefd en wordt voortgezet door een groep 

1) Er mag aan toegevoegd worden dat alle teekens volkomen 
eender zijn, als die van andere Engelsche Loges. 

~) In den laatsten tijd is het aantal van deze loges zeer ver
meerderd. 
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ernstige en toegewijde werkers, die de Vrijmetselarij 
beschouwen als de kern voor het verspreiden van alge
meene Broederschap. 

Wat betreft de toestand der Vr:, M.·. in andere lan
den, zoo kan worden medegedeeld, dat de beweging in 
Duitschland van het begin af den steun ontving van 
de hoogere klasse van de bevolking (omstreeks 1733-40, 
toen de Groot-Loge van Engeland een rechtsbrief voor 
Buitenlandsch Groot-Meester uitvaardigde). Frederik de 
Groote evenals vele vorsten van Duitsche staten waren 
leden van de Broederschap. De hooge graden kwamen 
echter spoedig tot stand onder de bescherming van 
een "groot-lichaam genaamd "de Illumenati", welks 
geschiedenis buitengewoon interessant is en hetwelk 
onder den Ritus der Strikte Observantie, en als Tem
pelier-genootschap werd ingevoerd. Verder had de oor
spronkelijke Loge spoedig te strijden met mededingende 
Groot-Loges en tegenwoordig zijn er drie Groot-Loges 
te Berlijn alleen. 

Het mag nog vermeld worden dat Lessing, Fichte, 
Herder en Goethe allen leden van de broederschap 
waren; Goethe heeft eenige maçonnieke gezangen bij
gedragen. In Oostenrijk werd de eerste Loge in 1742 
opgericht en keizer Frans I was lid van de Broederschap. 

In Rusland toont het jaar 1731 de invoering van de 
Vr:. M.·. aan, en merkwaardig genoeg bloeide in zulk 
een land de beweging. Maar den 12den Augustus 1822 
werd aan al de Loges bevolen te sluiten, en de oprich
ting van andere verboden en "sedert dien tijd is de 
Vr.'. M.·, in Rusland sluimerende". In Zweden kreeg de 
Vr.·, M.·, vasten voet omstreeks 1736, en was in 1746 in 
eenen bloeienden toestand, terwijl in 1762 de koning 
zich zelve beschermheer van al de Loges verklaarde. 
In ltalie veroorzaakte de pauselijke oppositie de bewe
ging aanmerkelijken tegenspoed, maar in 1862, toen de 
Vr:. M:. nagenoeg opgehouden had te bestaan, vormde 
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Garibaldi een Groot-Oosten, hetgeen nu in zeer bloeiende 
omstandigheden is. Wij vernemen met groote voldoening, 
dat een gr~ot aantal van de Italiaansche Loges gunstig 
gestemd zlJn, tot de toelating van vrouwen in hunne 
gelederen en er schijnt in Napels reeds eene Loge te 
zijn, die beide seksen aanneemt. 

De Groot ~oge van Spanje werd gesticht in 1729; 
maar evenals 111 Italië was de pauselijke tegenstand ver
schrikkelijk .. Niettemin is de beweging nu flink gevestigd 
en neemt belde seksen onder dezelfde voorwaarden aan. 
In alle andere Europeesche landen, uitgezonderd Turkije 
en .?e Poolstreken, heeft de Vrijmetselarij een aan mer
kehJken aanhan2", maar het is onmoaeliJ'k in deze cyeringe 
b h· ~ b b 

esc lkbare plaatsruimte de geschiedenis van alle landen 
te geven. Men zie daarover uitvoeriger werken. 

Nu terugkeerende tot Amerika vinden wij daar een 
heele reeks van Groot-Loges van verscheidene Orden. 
De Onafhankelijkheidsoorlog scheidde de Amerikaan
sche Loges van Engeland en in elke staat bestaat eene 
onafhankelijke Groot-Loge. De Vr.·. M.·. was er meer of 
~ind.er geluk~ig evenals in andere landen en op zeker 
tIjdstip bedrelgde de uitzetting van een man genaamd 
Morgan, die de boosaardigheid had, om de geheimen 
van de Vr.·. M.·. in een weekblad bloot te leggen, haar 
geheele bestaan. 
. Een hevige storm van verontwaardiging barstte los 
111 al d: Staten en de verkiezingen werden nagenoeg 
geheel Uitgevochten tusschen maçonnieke en anti-maçon
nieke partijen. 

Er is echter nog een andere instelling in Amerika 
waarnaar verwezen moet worden. In 1855 konden de 
vrouwelijke betrekkingen van Vrijmetselaars tot een 
zekere graad toegelaten worden, welke waren "De Vrij
metselaars-Dochter" en "De Verwantschaps-Graad". Deze 
twee graden werden opgedragen aan Mr.'. Vrijmetselaars 
en hunne vrouwelijke betrekkingen. "De Heldin van 

I .... 

Jericho" en "De Goede Sameritaan" waren graden die 
alleen opgedragen konden worden aan maçons va~ de 
Royal-Arch en hunne vrouwen en dochters. Maar in 
1850 richtte Robert Morris de orde van "de Ster van 
het Oosten" op, tot de welke maçons en hunne vrou
welijke betrekkingen konden behooren. In 1866 begon 
de orde bepaalde organisatie aan te nemen en een 
Groot-Kapittel werd te New Vork gevormd. Een vast
gest~ld Ri.tuaal is n~ in gebruik en er zijn 21 Groot
Kapittels 111 verscheldene streken van de Vereeniade 
Staten, met rechtsmacht over + 50.000 leden, m~ar 
men moet bedenken dat deze orde, in aeenen deele 
eene eigenlijke maçonnieke orde is en h:re leden zon: 
den tevergeefs toelating zoeken tot eene regelmatiae 
Loge. b 

Wat nu de Geschiedenis der Vrijmetselarij in Neder
land betreft, kunnen wij het volgende vermelden. 

. Veel is niet m~~ zekerheid te zeggen omtrent de orde 
hler te lande voor 173 I, tenminste wanneer wij het 
Charter von Keulen (van 1535) buiten rekening laten, 
zooals meestal door geschiedschrijvers geschied, en men 
spreekt over de geschiedenis der orde voor 173 I als 
legendarisch. 

Geregelde Loge-arbeid had plaats sinds 173 I. Frans I, 
Hertog van Lo.the~ingen, Groot Hertog van Toskane, 
gemaal van Kelzenn Maria Theresia, werd in dat jaar 
door Lord Chesterfield, meer bekend als Stanhope, ge
zant van het Engelsche Hof hier te lande, in de Orde 
ingewijd. Blijkbaar bestond er toen nog CYeen LoCYe in 
den Haag, want voor die inwijding kwam~n een :antal 
Engelsche vrijmetselaren over. Voor zoover bekend is 
had echter in 1734 eene regelmatige vergadering plaats 
v~n de loge van den Grootmeester der Nederlanden, br.·. 
V111cent de la Chapelle, die dan ook vermeld wordt in 
enkele werken als de stichter der Metselarij hier te lande. 

Toen in 1735 in de Amsterdamsche Courant een be.-
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richt verscheen over de vorming een er loge, en gelijktijdig 
te Amsterdam door een bende een aanval op de Loge 
aldaar werd gedaan, trok de orde zeer den aandacht en 
daar er een verbond tegen het huis van Oranje in 
gezien werd, werden de bijeenkomsten verboden en zelfs 
werd de Loge te Amsterdam geheel opgeheven door den 
raad. Krachtig was de tegenwerking echter niet en lang
zamerhand begon de orde in kracht te winnen. 

De Hollandsche Loges werkten volgens het ritueel 
van de Engelsche Groot-Loge. De Loge in den Haag 
nam in 1749 den naam van L' Union Royale aan en aan 
hare bedrijvigheid is voornamelijk de uitbreiding der 
vrijmetselarij in Holland te danken. In 1756 riep zij de 
Hollandsche Loges (14) in eene vergadering bijeen, waar
door later hieruit de Groot Nationale Loge der Vereenzgde 
Nederlanden ontstond. De eerste grootmeester was Br. 
van Aersen Beyeren. 

In 1760 werd een nieuw wetboek uitgevaardigd. Vanaf 
1757 trachtten enkelen de hoogere graden hier in te 
voeren, en over dit punt werd een uitvoerige briefwis
seling gevoerd tusschen de Grootloge in Engeland en 
hier te lande. 

Kort daarop in 1780, werd een band gesloten met de 
Strikte Observantie en een Nationaal Kapittel van Holland 
gevormd met Prins Frederik van Hessel-Kassel als Opper
heer, hoewel daarnaast de Groot-Loge bleef bestaan. 
Nieuwigheden werden echter weinig ingevoerd; er werd 
veelal gearbeid volgens de Voorschriften der Engelsche 
Groot-Loge en eerst later nam men hier de vier hoogere 
graden der Fransch-Schotsche Vrijmetselarij aan. Den 
28en Mei 1798 werd een nieuw wetboek uitgevaardigd, 
waarbij bepaald werd dat de Groot-Loge de drie sym
bolieke graden zou besturen en de vier hoogere graden 
zouden staan onder een Groot-Kapittel en door dit 
Kapittel zouden worden verleend. De orde bloeide toen
maals zeer. 
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Als merkwaardig is te vermelden dat in 1801 de 
Loge La Bielz Amée te Amsterdam voor het eerst eene 
loge hield in het bijzijn van dames, doch reeds in 18 IQ 

verbood het Groot Oosten het houden van adoptie-loges. 
In de jaren daaraan volgende werkte de Vrijmetse

larij hier te landen veel op philantropisch gebied en 
zoo zeer is dit geval dat Findel schreef: "Over het alge
meen mag men ter eere de Hollandsche broeders ge
tuigen, dat zij bij iedere voorkomende gelegenheid de 
plichten der weldadigheid op de onbekrompenste wijze 
blijmoedig vervulden en uit al hun vermogen tot be
weging van nooddruft en ellende bijdragen". 

Het is natuurlijk dat na de inlijving van Holland in 
het Fransche keizerrijk het Grand Orient de France 
hun gebied hier trachte uit te breiden. Twee loges 
werden te Amsterdam gesticht. Er ontstond nu strijd 
tusschen de andere Hollandsche Loges en de Fransche 
Loges over de wederzijdsche erkenning, welke eindigde 
met het handhaven van de onafhankelijkheid der Hol
landsche Groot-loge. Dit kon des te gemakkelijker daar 
de politieke gebeurtenissen in 1814 eene geheel andere 
wending aan de staat van zaken gaan. 

Verder kunnen wij hier nog vermelden het bestaan 
van een orde genaamd, "Jonathan en David", welker 
leden allen Katholieken waren. Deze orde bestond 
nog in 179; de vormen echter ervan stonden niet in 
verband met de maçonieke. Waarschijnlijk is het dat 
deze orde diende evenals de latere Maatschappij der 
Voorzic1ttzgheid om velen zich metselaars te laten wanen 
en feitelijk onder den vicaris kwamen. 

In 1814 noodige de Nederlandsche Groot-Loge de 
Loges binnen haar rechtsgebied, welke patentbrieven 
Frankrijk hadden, deze uit te wisselen tegen Hollandsehe. 

In 1816 kwam de befaamde Keulse/ze oorkonde voor 
den dag, waarover de plaatsruimte ons niet toelaat 
veel te zeggen; genoeg zij het hier mede te deelen dat 
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de commissie's benoemd om haar te onderzoeken ver
klaarden dat zij Ol~echt was, hoewel enkele loges 'daar
entegen de echtheId bleven erkennen. In dit jaar werd 
prins Frederik t?t Grootmeester van de hooge graden 
verkozen; reeds Hl 1817 legde hij deze waardigheid 
neer met de bemerking dat hij niet meer in de hooo-e 
graden wilde arbeiden. Eene tusschenreo-eerino- vo~r 
, C'd l ' b b aeze al' ee 11lg werd gevormd, en eerst in 1835 kwam 

een verdrag tusschen de Groot-Loge en de hooge 
graden tot stand, waarna prins Frederik opnieuw als 
Grootmeester-Nationaal aan het hoofd van de geheele 
orde trad. Het verdrag bepaalde dat in de Neder
landen geen andere riten konden worden toeo-elaten 
dan de symbolieke graden, de hooge graden ~olgens 
de wetten van 18°7, en de afdeelingen van den meester
graad. 

In 183°, na de scheuring van Noord en Zuid, heerschte 
er zekere spanning tusschen de Hollandsche en de 
Belgische Loges, welke echter verdween na een verdrao
in 1837. In 1835 vierden de lorres La Pa ix en La Bie~ 
Aimée haar honderdjarig bestaan~ 

.Een merkwaardige poging om noodzakelijke hervor
n~111gen en verbeteringen in de orde aan te brengen is 
dIe van br .. . M. S. Polak en enkele anderen in 1847. 
Deze waren z?o doordrongen van de noodzakelijkheid 
d:zer. verbetenngen en hervormingen, dat zij eene Con
stItutte verzochten voor een nieuwe loge Post 1Zubila 
Lux vanwaar deze hervormingen uit zouden o-aan. 

Zij droegen tien grondbeginselen voor, wa~rvan het 
eerste "de natuurlijke godsdienst, d. i. de erkenning 
van. God, van den mensch en zijne bestemming als de 
eelllge en ware grondslag der vrijmetselarij verklaart"; 
het tweede zegt "dat de erkenning van God en de ziel, 
van ~e alg:emeene zedeleer en dat gedeelte der kritische 
g~schiedems ~at op wijsbegeerte en natuurlijke gods
dIenst betrekking heeft, alsmede van de logische daar-

\ 

29 

mede verbonden wetenschappen, het onderwerp der 
studiën van den vrijmetselaar behooren uit te maken. 
~aarom zou op de vergadering een cursus van maçon
meke wetenschappen gegeven worden. 

Volgens het zesde grondbeginsel verwierp de Loge 
alle hoogere graden, en krachtens het zevende zouden 
de graden van gezel en meester slechts na erkennino
van persoonlijke 'lJerdimste verleend worden. De constt 
tutie werd echter niet verleend, waarschijnlijk omdat 
br.·. Polak n,iet op de juiste wijze te werk ging om zijn 
doel. te bereileen. Echter verklaarde de loge zich in 1850 
op eIgen gezag geconstitueerd en arbeidde sedert dien. 

Belangrijke ingrijpende gebeurtenissen hadden sedert 
dien niet plaats en de Vrijmetselarij-Orde arbeidt rustig 
verder, hoewel enkele Maçons misschien niet ten on
rechte beweren dat het gezegde "rust roest" hier in 
v~le gevallen bewaarheid werd. Hoe dit ook zij, het is 
met meer dan waarschijnlijk dat voor deze orde, evenals 
voor vele andere lichamen een tijd van wederopleving 
tot handhaving van hoog opgehouden standaard van 
kracht en weldadigheid zal komen, wanneer licht o-ewor
pen zal zijn over vele duistere vraagstukken val~ sym
boliek en ritus. 

Wij kunnen hier nog vermelden dat het Groot-Oosten 
van Holland binnen haar rechtsgebied (volgens gegevens 
van 1904) 93 Loges telt, waarvan 23 in Zuid-Afrika en 
17 in de Koloniën. Het aantal leden werd toenmaals 
geschat op 4269. 

Wat betreft de toelating van vrouwen in de Orde 
hiervan is in Nederland geen enkel historisch feit bekend: 
V'! el trac~tte men in het begin der vorige eeuw de Adop
tie-loges 111 te voeren, doch na een strijd hierover werd 
de invoering van deze Fransche instelling hier te lande 
verboden door het Gr.·. 0 ... (10 Juni 1810) op voorstel 
der Loge Vicit Vim Virtus. Vele maçons echter zijn 
er verre van persoonlij'k tegen de toelating van vrouwen 
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in de Orde te zijn en daaraan is dan ook toe te schrijven 
dat ter tegemoetkoming aan hunne zienswijze meermalen 
Zuster-Loges gehouden worden, waar de beginselen der 
bond in een bouwstuk worden verklaard en uiteengezet, 
hoewel natuurlijk nimmer wordt ingegaan op iets wat 
het geheime der Orde betreft. 

Dit is een korte schets van de beweging welke eeuwen 
lang als de bewaker en overbrenger van eene diep mys
tieke overlevering heeft stand gehouden. Velen van 
ons gelooven dat haar leven in de toekomst afhangt 
van de bewaring van haar oud karakter en van hare 
deelneming aan de leiding van het herleven van de 
mystiek in onze eigene dagen. . 

Zij hield kennis en geestelijke vrijheid levendig door 
de stormen van de inquisitie heen en zal hen weder
om bewaren voor de verkleinende invloeden van het 
Materialisme. 

De "Kinderèn van de Weduwe", in de zostn eeuw, 
zijn de erfgenamen van eene verheven overlevering, en 
het is aan hen te bewijzen, dat zij de nalatenschap 
waardig zijn die het verleden hun vermaakt heeft. 

H. P. Blavatsky's Maçoniek Diploma. 

[Uit The Franklin Register, 8 Februarie, 1878] 

Mededee!z"ng van de Redactie. Het verheugt ons in 
staat te zijn den lezer van The Register deze week, de 
volgende hoog-karakteristieke brief voor te leggen, die 
speciaal voor ons blad is opgesteld door Mevr. Helena 
P . Blavatsky, de schrijfster van lsis Unvezled. In dezen 
brief verdedigt deze dame de waarde van haar diploma 
als Maçon, naar aanleiding van hetgeen in onze editie 
van 18 Januari geschreven werd. De onmiddelijke reden 
voor den brief van Mevrouw B. was het toenemen van 
aanvallen op haar beweerd recht op die hooge eer 
zoowel vóór, als nà gemelde publicatie. 

Een antwoord wordt verwacht; en wij vertrouwen 
dat een kampioen zal opdagen om dat te verdedigen wat 
zij zoo hevig en dapper aanvalt. Opdat het onderwerp 
waarover strijd is, in een oogopslag gezien kan worden 
door hen die geen geregelde lezers van ons blad zijn, 
drukken wij nogmaals de tekst van haar diploma af. 

Tot de Verheerlijking van den Allerhoogsten Bouwheer 
des Heelals. 

Oude en oorspronkelijke Ritus der Vrijmetselarij , herkomstig 
van het Charter van het Sovere~{(lt Sanctuary van 

Amerika, van den Opperraad van het 
Groot-Oosten van Frankrijk. 

Groetenis, op alle punten van den Driehoek. 
Eerbied voor de Orde. 

Vrede, Verdraagzaamheid, W aarheid. 
Aan alle Verlichte en Hoogwaardige Metselaars van de 

geheele Wereld, Eenheid, Voorspoed, 
Vriendschap, Broederschap. 

Wij , de Driewerf Hoogwaardige Soevereine Groot-Meester
Generaal en wij, de Soevereine Groot-Zegel-bewaarders drie-
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en-dertig sten en hoogsten graad van het Sovereign Sanctuary 
voor Engeland, Wales enz. vereerd met de Grootste van 
Sirius enz., Groot-Commandeuren van de Drie Legioenen van 
de Ridders der Vrijmetselarij, krachtens het hoog gezag, waar
mede wij hier bekleed zijn, hebben verklaard en geproclameerd 
dat, en verklaren en proclameeren door dezen dat onze Hoog
waardige en Verlichte Broeder, H. P. Blavatsky is, een Leerling, 
Volkomen Meesteres, Allerhoogste Uitverkoren Schotsche Dame, 
Groot Uitverkorene Chevalière de Rose-Croix +, Maîtresse 
Adonaïte, Volmaakte Achtbare Meesteresse, en gekroonde 
Prinses van de Adoptie Ritus. 

Gegeven van uit onze handen en onder het bestuur van 
het Sovere~[{1t Sallctuary van Engeland en Wales, zitting 
houdende in het dal te Londen, dezen 24sten dag van No
vember 1877, in het jaar des waren lichts 000.000.000. 

w. g. John Yarker, drie-en-dertigsten graad, 
.soeverein Groot-Meestel·. 

w. g. M. Caspari, drie-en-dertigsten graad, 
Groot-Kanselier. 

w. g. A. D. Loewenstach, drie-en-dertigsten graad, 
Groot-Secretaris . 

Aan den Heer Redacteur van 
"The Franklin Register". 

Ik ben verplicht enkele dwalingen te verbeteren in 
een hoogst complimenteus redactioneel stuk in Tlte 
Register van 18 Januari. Gij zegt dat ik "de regel
matige graden in Maçonnieke Loges" verkregen en 
een hooge waardigheid in de orde bereikt heb, en 
voegt er verder aan toe 

Mevrouw Blavatsky is onlangs het diploma voor den drie
en-dertigsten Maçonieken graad van het oudste Maçonieke 
lichaam in de wereld toegekend. 

Indien gij zoo vriendelijk wilt zijn mijn lsis Unveiled 
na te slaan deel II blz. 394, zult gij vinden dat ik 
daar zeg. 

Wij zijn onder geen belofte, verplichting of eed en maken 
daarom geen inbreuk op vertrouwen. 
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Waarbij gedoeld wordt op Westerse/te Vrijmetselarij, 
aan een kritiek waarvan het hoofdstuk gewijd is; en
een volledige verzekering wordt gegeven dat ik nooit 
"de regelmatige graden" in een Westersch Maçoniek 
Loge verkregen heb. Daarom natuurlijk, daar ik geen 
zoodanige graden verkregen heb, ben ik geen Metselaar 
van den drie-en-dertigsten graad. In een particuliere 
aanteekening, ook in uw jongste redaktioneele uiting, 
verklaart gij dat gij u ter verantwoording geroepen 
ziet door verscheidene Maçons, waaronder er een is 
die drie-en-dertig graden genomen heeft - welke om
vatten de "Onuitsprekelijke" - voor hetgeen gij om
trent mij zeidet. Mijne maçonieke ondervinding, indien 
gij aldus het lidmaatschap in verscheidene Oostersche 
Maçonieke Broederschappen wilt noemen, heeft zich 
bepaald tot het Oosten. Doch niettemin belet mij dit 
niet in gemeenschap met alle Oostersche "Maçons" 
alles te weten wat in verband staat met de Westersche 
Vrijmetselarij (omvattende de tallooze bedriegerijen die 
het gilde opgelegd zijn gedurende de laatste halve eeuw), 
noch om mijzelf, sedert de ontvangst van het diploma 
van den "Soevereinen Groot-Meester", Metselaar te 
noemen. Daar ik dus niets voor mijzelf eisch in de 
Westersche Vrijmetselarij, dan hetgeen weergeven is in 
bovenstaand diploma, zult gij gewaar worden dat uwe 
Maçonnieke mentoren hun twist moeten overbrengen 
naar John Yarker, Jun. P. M., P .. LWk., P. G. C., en 
M. W. S. K. T., en R. c., KT., P. K. H. , en K. A. R. S. , 
P. M. W., P. S. G. C. en P. S., Dai A. D. van de 
Ancient and Primitive Rite, naar den man, in het kort, 
die in Engeland, Wales en in de geheele wereld erkend 
wordt als een lid van het. Masonic Archaeologicallnsti
tute; als een Eerelid van de Londen Literary UnioJl, lid 
van de Loge No. 227, Dublin, lid van het Bristol Col
lege of Rosicruàans; die Past Grand Mareschal of the 
Temple is; lid van de ROJIaI Grand COUllci! of thl' a71cimt 
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Rite time immemorial, Keeper of the Ancz'ent Royal 
Secrets, Groot Commandeur van Misraïm, Ark Mariners 
Red cross Constantine, Babylon and Palestine, Royal 
Grand Superintendmt van Lancashire, Sovereign Grand 
Conservator van de Oude en Oorspronkelijke Ritus der 
Vrijmetselary, drie-en-dertigsten en hoogsten graad, enz. 
van wien het diploma uitging. 

Uw "Onuitsprekelijke" Vriend moet zijn geestelijke 
waarnemingsvermogen met gering gevolg aangewend 
hebben bij het onderzoek en de beschouwing van de 
"Onuitsprekelijke Naam" van den vierden tot den veer
tienden graad van die vergulde humbug, de A. en A . 
Ritus indien hij kon zeggen dat er 

Geen autoriteit is voor een herkomst van het charter van het 
Sovereign Sanctuary van Amerika, om dit diploma uit te 
geven. 

Hij leeft waarlijk in een kristallen Paleis van Maçonniek 
glas en moet oppassen voor vallende steenen. Br.', 
Yarker zegt in zijn Notes on tlte.". Modern Rosicruci
anism and the ·Various Rites and Degrees blz, 149 
dat het 

Groot Oo~ten, herkomstig is. van de Craft-Grand Lodge van 
Engeland, m 1725, en werkt In de volgende erkende Riten 
terwijl het vertegenwoordigers met kapittels in Amerika e~ 
op andere plaatsen aanstelde: I Fransche Ritus; 2 Ritus van 
Heredom ; 3 A en A Ritus; 4 Ritus van Kilwinning . 5 
Philosophische ritus; 6 Rite du Régime rectif; 7 Ritus ~a1t 
Memphis J' 8 Ritus van Misraïm. Alle onder een Groot-College 
van Riten. 

De Oude en oorspronkelijke Ritus was oorspronkelijk 
gecharterd in A.merika, den 9den November 1856, met 
David McChellan als Gr.', M,'. (zie hierover Kenneth 
Mackenzie's Royal Masollic Cyclopaedia blz. 43) en 
kwam in 1862 geheel onder het Grand-Orient van 
Frankrijk. In 1862 viseerde en zegelde het Grand-Orient 
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de Amerikaansche Constitutie brief van Seymour als Gr.'. 
M,·. en wederzijdsche vertegenwoordigers werden be
noemd, tot 1866, toen de betrekkingen van het G,', 
0,', met Amerika verbroken werden en het Ameri
kaansche Sovereign Sanctuary de plaats ervan innam 
"in de boezem" van de Oude Cernear Raad, van de 
"Schotsche Ritus" van drie-en-dertig graden, zooals John, 
Yarker zegt in bovenaallgehaald werk, In 1872 werd 
een Sovereign Sanctuary van de Ritus in Engeland 
opgericht, door het Amerikaansche Groot-lichaam, met 
John. Yarker als Grootmeester, Tot op de huidigen 
tijd is de wettigheid van Seymour's Sanctuary nimmer 
betwist door het Grand-Orient van Frankrijk, en er wordt 
naar verwezen in Marconi de Nègre's boeken. 

Het klinkt ongetwijfeld zeer grootsch, om iemand 
van den twee-en-dertigsten graad te zijn en "onuit
sprekelijk" op den koop toe; maar lees eens wat 
Robert, B. Folger, M. D., Past Master 33°, zelf zegt 
in zijn Ancz'mt and Accepted Scottish Rite in Th~'rty
tllree Degrees. 

. Met betrekking tot de andere graden .. , . (met uitzonde
nng van den 33sten welke gefabriceerd werd in Charleston) 
waren zij alle van te voren in het bezit van het G.O., maar 
werden . . . , verouderd genoemd. 

En verder vraagt hij: 
yvie war~n de personen welke die Opper-Raad val1 den 

dne-en-dertIgsten graad vorm? En waar kregen zij dien 
graad, of de macht dien te verleenen? .... Hunne patent
brieven zijn nooit iemand voorgelegd, noch is ooit eenig be
wijs ge~even dat zij op een r~gelmatige en wettige wijze in 
het beZit kwamen van den dne-en-dertigsten graad (blz. 92, 
95, 96). 

Dat een Amerikaansche Ritus, die aldus onwettig 
georganiseerd is, er niet toe geneigd is de Constitutiebrief 
van een Engelsch Sovereign Sanctuary te erkennen, 
dat behoorlijk erkend wordt door het Grand-Orient 



van Frankrijk, vermindert in geenen deele de waarde 
mijner aanspraak op Maçonnieke Waardigheden. Even 
zoogoed zouden Protestanten kunnen weigeren Domini
kanen Christenen te noemen, omdat zij - de Protes
tanten - zich losscheurden van de Katholieke Kerk 
en voor zichzelf begonnnn, als dat de A. en A. Ma
çons van Amerika de waarde kunnen ontkennen van 
een Diploma dat uitgegeven is door een Engelsche 
A. en P. Ritus lichaam. Hoewel ik niets te maken 
heb met Amerikaansche hedendaagsche Vrijmetselarij en 
niet denk er iets mee zullen te maken hebben, toch 
zal ik, daar ik mij hoog vereerd gevoel door de onder
scheiding die Br.·. Yarker mij toegekend heeft, staan 
op mijne gecharterde rechten en geen ander gezag 
erkennen dan die der hooge Maçons in Engeland, wie 
het behaagt heeft mij dit ongevraagde en onverwachte 
getuigschrift van hunne goedkeuring van mijne nede
rige arbeid te zenden. 

Van hetzelfde gehalte als het bovenstaande is de 
onwetende ruwheid van zekere critici, die Cagliostro 
een "bedrieger" noemen en zijn begeerte om de Oos
tersche Wijsbegeerte op de Westersche Metselarij in 
te drukken, kwakzalverij. 

Zonder zulk een vereeniging ,is de Westersche Met
selarij een lichaam zonder ziel. Zooals Yarker opmerkt 
in zijn Notes on the Mysteries of AntiquÜy 

Zooals de Maçonieke broederschap thans bestuurd wordt, 
wordt het Gild een verzamelplaats van kleinzielige en andere 
kwakzalvers, die hunne broeders afzetten en hunne ,nesten 
van veeren voorzien uit de aristokratische beweerde rechten 
die wij op onze instellingen aangeplakt hebben, ad captan
d1tlit Vzt~l{1ts. 

Met vereischten eerbied, 

H. P. BLAVATSKY. 
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