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‘Engelsgesang’, paneel van het Isenheimer retabel  
(1512-1516) van Matthias Grünewald  
(gereproduceerd met toestemming van  
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Baken op weg naar Schoonheid
Vernieuwing studietijdschrift Ritus en Tempelbouw
Henk Masselink

n november 1949 schreef de 
voorzitter van Ritus en Tem-
pelbouw, L.G.Stegeman bij 
de eerste verschijning van 

Thot (toen nog zonder tweede h): 
“Ik hoop van harte dat dit tijd-
schrift niet alleen zal bijdragen 
tot de verdieping van de Vrijmet-
selarij, tot de vermeerdering van 
de kennis harer historie en het 
inzicht in haar symbolen en ritu-
alen, doch bovenal, dat het een 
baken moge zijn bij het zoeken 
naar Schoonheid.”  
 
De hoofdredacteur, prof. mr. B.C. 
Slotemaker, vervolgde met: ”Het eerste 
nummer van het nieuwe tijdschrift wordt 
u hierbij aangeboden. Het valt niet te 
ontkennen, dat hier moed voor nodig 
is. Moed en vertrouwen. Vertrouwen 
namelijk in veler onmisbare medewer-
king. De verantwoordelijkheid ten aan-
zien van een ruim en rijk verleden rust 

zwaar op ons. Doch wij putten moed 
juist uit de ervaring van dit verleden.”  
Thans ligt er wederom een nieuw 
studietijdschrift Thoth voor u. En de 
bovenstaande citaten hebben niets aan 
actualiteit ingeboet! In de afgelopen 
zestig jaar is er erg veel waardevols 
gepubliceerd in Thoth. Inmiddels is dat 
integraal te raadplegen via de website 
van Ritus en Tempelbouw en via de 
zoekmachine goed toegankelijk. Belang-
rijke en uiterst waardevolle kennis over 
de vrijmetselarij. Allen die daartoe een 
bijdrage hebben geleverd, verdienen 
ons blijvend respect en grootste dank. 
Dat geldt met name voor de redacties 
van al die jaren Thoth.  
 
Nu is het 2010. In zestig jaar is de 
samenleving veranderd, en zijn onze 
lezers veranderd. Informatie is via het 
internet ruim beschikbaar. Het brengt 
in hoog tempo nieuwe ontwikkelin-
gen, inzichten en theorieën tot ons. 
We zien dat terug bij de nieuwe leden 
van de Orde van Vrijmetselaren onder 
het Grootoosten der Nederlanden. Een 

I

In het eerste nummer van Thot (toen nog zonder tweede h) een verklaring 
van de naam: “Op de tekening ziet men (rechts) Thot de naam van Ramses 
II op de levensboom schrijven; hij is afgebeeld met de maansikkel waarop 
de zonneschijf rust. Met het schrijfstift schrijft hij de koningsnaam, in de 
linkerhand houdt hij de staf, waaraan de weegschaal met het levenskruis. 
Want Thot is ook de rechter, die het wegen van het hart beoordeelt, wan-
neer de gestorven Egyptenaar voor de Raad der Goden wordt geoordeeld. 
Hij brengt de Ka van de dode op zijn ibisvleugelen naar de velden van lalou, 
waar de bebloemde bodem vreugde schenkt. Zo is Thot ook nauw verbonden 
aan de dodencultus. Magisch brengt hij de door Seth gedode Horus weer in 
het leven. Zijn arbeid aan de wereldse zijde van het goddelijk leven wordt 
gesymboliseerd door de woorden uit een opschrift van de Tempel te Dier-el-
Bahari: “Heer van de cosmische wereld, Meester van het goddelijk Woord, 
hij die in de woning van het net zetelt’.”
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nieuwe wereld treedt binnen. Regel-
matig vindt men tegenwoordig toegang 
via de website van de loges, zonder 
vooraf persoonlijke banden met vrij-
metselaren te hebben. Informatie is 
volop beschikbaar. Maar informatie leidt 
niet automatisch tot kennis. Kennis en 
inzicht verwerf je slechts door arbeid en 
studie, en het gesprek met elkaar. Thoth 
kan hierbij een belangrijke schakel zijn, 
en de broeder een bron van die kennis 
aanreiken. 
 
Het bestuur van de maçonnieke sticht-
ing Ritus en Tempelbouw heeft na een 
jarenlang proces besloten het studietijd-
schrift meer in die functie te betrekken 
en de broeder op de werkvloer bij te 
staan. De hoge kwaliteit van de gede-
gen artikelen uit het verleden blijft een 
belangrijk aandachtspunt. Daarnaast 
willen we met deze nieuwe verschijning 
Thoth ook een inspirator laten zijn op 
nieuwe terreinen, voor de hedendaagse 
maçon, in een interessante wisselwer-
king tussen heden en verleden. Terugkij-
kend kunnen we ons afvragen in welke 
traditie we staan. Eeuwenoud tenslotte. 
En op welke wijze ontwikkelingen in de 
samenleving en in ons denken zijn terug 
te vinden in onze ritualen. Welke spo-
ren hebben ze achtergelaten? En welke 
unieke waarden zijn zo universeel, dat 
ze de huidige vrijmetselaar nog steeds 

kunnen aanspreken? Dat vereist inzicht 
in de omstandigheden die de broeders 
bezig hielden. De samenlevingen van 
destijds. Het zegt iets over de behoeften 
van de mens, door alle tijden heen. 
Want hoe zit dat met de invloeden die 
vandaag de dag op ons inwerken? In 
een samenleving die sterk verandert, 
ontstaan mensen met andere eigen-
schappen en kwaliteiten. Een boeiend 
proces waarop we als vrijmetselaren 
in moeten spelen. Dat vergt een ‘open 
mind’. Als bestuur willen we open staan 
voor de nieuwe tijd, onze broeders de 
kennis en kunde overdragen waar onze 
arbeid eeuwenlang op gestoeld is, en 
daarbij inspiratie bieden om in deze 
tijd vrijmetselaar te kunnen zijn. De 
zin “Doe u in het Westen kennen als 
vrijmetselaar” moet meer zijn dan een 
loze frase. Maar om deze zin inhoud te 
geven, moeten wij allen ons ook van die 
inhoud bewust zijn.  
Het bestuur van Ritus en Tempelbouw 
hoopt van ganser harte met deze 
nieuwe formule van Thoth een zinvolle 
bijdrage aan dit belangrijke proces te 
kunnen leveren en staat open voor de 
opbouwende suggesties van onze lezers. 
Daarbij hopen we ten zeerste dat het 
aantal lezers van Thoth gelijk wordt aan 
het aantal deelnemers van de stichting 
Ritus en Tempelbouw. 
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Verdieping met inhoud
Uitgave voor de vrijmetselaar van nu
Willem Verstraaten

rijmetselarij heeft een 
geschiedenis. Die is 
van een zo rijke veel-
zijdigheid dat historici 

zich er in toenemende mate 
in verdiepen. Opvallend is dat 
die geschiedkundigen in veel 
gevallen geen vrijmetselaar 
zijn. Voorbeelden zijn prof. Ton 
van de Sande, die als eerste 
de bijzondere leerstoel  
Vrijmetselarij aan de Leidse 
Universiteit bezette, en dr. 
Floor Meijer, die zich  
wetenschappelijk verdiepte in 
toonaangevende Amsterdamse 
vrijmetselaren uit de negentiende 
eeuw en wier proefschrift over 
deze ‘wereldburgers’ onlangs 
in een handelseditie verscheen. 
 
Hoe verlokkend de schatkamer van 
het maçonnieke verleden ook voor 
geleerden is, vrijmetselarij is meer 
dan een historisch verschijnsel. 
Het is een geestelijke stroming die 
steeds opnieuw tot relevantie wil 
leiden voor nieuwe generaties die 
zich aangesproken voelen door haar 
idealen van broederschap, spirituele 
verdieping en het overstijgen van  
tegenstellingen, stuk voor stuk  
thema’s die in de huidige tijd op 
wereldschaal van grote relevantie 
zijn, en niet alleen binnen de logemuren.
‘Maçonnologie’ mag mooi zijn voor 
promovendi, maar maçonnerie is 
waar de beoefenaren van de  
koninklijke kunst zich mee bezighouden. 
Het  gaat om de arbeid in de loge 
van levende mensen van deze tijd, 

in inspirerende verbinding met de 
maatschappij van nu, en niet om de 
conservering van een fossiele traditie. 
 
Is kennis belangrijk? De weldenkende 
vrijmetselaar kan niet anders dan 
bevestigend antwoorden op die 
vraag. Toch werpt geleerdheid vaak 
een muur op voor diep doorvoelde 
beleving. Maar wie de beleving van 
de rituelen in de loge lief is, verdiept 
zich graag in de historische, culturele 
en menselijke achtergronden van die 
rituelen, omdat die stuk voor stuk 
een bijdrage kunnen leveren aan de 
verdieping van die beleving.  
Vorm zonder inhoud is betekenisloos, 
inhoud zonder vorm vervluchtigt. 
In de redactionele benadering van 
Thoth staat dan ook de intieme 
twee-eenheid van vorm en inhoud 
centraal. Dit eerste nummer in geheel 
vernieuwde vorm beoogt een voor-
beeld te zijn van verdieping voor 
de vrijmetselaren van nu die hun 
logearbeid serieus nemen, en niet 
alleen voor de archivarissen van het 
maçonnieke verleden. Thoth is het 
tijdschrift voor de verdieping van de 
maçonnieke ervaring in het hier en 
nu, geen kabinet voor opgeprikte 
exotische vlinders die met uitsterven 
bedreigd worden of allang het leven 
gelaten hebben. 
 
Dat vrijmetselaren niet alleen kinderen 
van hun tijd zijn, maar zich ook 
in dynamische interactie met de 
geest van hun tijd begeven, wordt 
meeslepend duidelijk in het boek 
‘Wereldburgers’ van Floor Meijer.  
Willem G. Ket geeft er in dit nummer  
een uitgebreide weergave van, 
gevolgd door een interview met 
de schrijfster, waarin ze pleit voor 

V
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maatschappelijk engagement van de 
vrijmetselaren van nu. 
Hoe belangrijk de rol van  
vrijmetselaren in de cultuur altijd 
geweest is, en nog is, wordt duidelijk 
uit twee bijdragen van de componist-
vrijmetselaar Jan van  Dijk, voor 
publicatie gereed gemaakt door Jan 
den Ouden, die ook een introductie 
op het werk van de bekende com-
ponist schreef. 
Een idiosyncratische evocatie van de 
wekkende kracht van muziek wordt 
geven in een artikel van Maarten 
Zweers. Verwijzingen naar  
vrijmetselarij in popmuziek worden 
onderzocht door Harm Timmer-
man. Van de hand van de onlangs 
overleden prof. dr. Malcolm Davies is 
een artikel over maçonnieke thema’s 
op muziek uit drie eeuwen. 
 
Beeld kan een belangrijke 
dimensie geven aan het woord, en 
aan de illustraties in Thoth wordt 
dan ook veel aandacht besteed. Het 
hoofdthema van dit nummer, ‘De 
ziel van muziek’ wordt op voor- en 
achterpagina in beeld gevat door  
reproducties van twee kunstwerken 
die door muziek geïnspireerd  
zijn, het ‘Engelsgesang’ van 

Matthias Grünewald uit het begin van 
de zestiende eeuw, en ‘The Divine 
Monochord’ van Pieter Torensma uit 
de eenentwintigste. 
En om te symboliseren dat de historie 
van de vrijmetselarij in levende 
verbinding blijft met de eigentijdse 
werkelijkheid, op de middenpagina’s 
een afbeelding van een uitgave uit  
1791 van Mozarts ‘Die Zauberflöte’, 
een muziekdramatisch werk dat 
steeds opnieuw zoekers naar 
verdieping en schoonheid in vervoering 
weet te brengen. 
 
Op het symbolische bouwwerk 
van de vrijmetselarij zet Thoth een 
verdieping met inhoud, waar weten 
en beleven in harmonie samengaan. 
In zijn nieuwe gedaante wijdt dit 
studietijdschrift zich met versterkt 
elan aan het onderzoek naar de  
diepere betekenis die de  
vrijmetselarij kan hebben, niet 
alleen voor haar beoefenaren, maar 
ook voor een beter begrip van de 
complexiteit van de culturele en 
maatschappelijke werkelijkheid van 
dit moment.

Floor Meijers 
Pagina 16 

 
Jan van Dijk 
Pagina 24
 

 
Pieter Torensma 
Pagina 34
 
 

Maarten Zweers 
Pagina 36 

Harm Timmerman 
Pagina 52
 

 
Malcolm Davies 
Pagina 80
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Wereldburgers in Amsterdamse loges 1848-1906

Proefschrift Floor Meijer in handelsuitgave

Willem G. Ket

e kijken de lezer aan 
vanaf de omslag van het 
boek. Een glas wijn in de 
hand, achter een vaasje 

bloemen. Negentiende-eeuwse 
broeders. Deugdzame burgers 
met gezag aan een tafelloge. De 
Europese sociale omwenteling 
van 1848 is net veertig jaar 
achter de rug. De conditie geldt 
beslist ZM Koning Willem II. Met 
beide benen staan ze in de 
turbulentie van de samenleving. 
Ze schrikken er niet voor terug 
zich in het Westen te laten zien. 
“De maçonnieke betrokkenheid  
bij het wel en wee van de pro-
fane maatschappij bereikt tus-
sen 1870 en 1900 een hoogte-
punt.” 
 
Helaas kruipen de loges weer terug in 
hun werkplaatsen, “geteisterd door de 
gevreesde twisten over politiek en de 
invullling van eigen beginselen.” In de 
studie van mevrouw Floor Meijer heeft 
zij ervoor gekozen om de bedis-
cussieerde relatie tussen vrijmetselarij 
en samenleving centraal te stellen. De 
maçonnieke omgang met de 
maatschappij verschaft namelijk niet 
slechts ‘zelfkennis’ aan de opererende 
broeders, maar weerspiegelt helder de 
samenleving in de door Amsterdamse 
burgers bevolkte loges.  
Floor Meijer zoekt verheldering van het 
functioneren van de negentiende-eeuwse 
burgerlijke verenigingen en de burger-
lijke samenleving. De connotatie 
‘burgerlijk’, zo graag met dedain 
bekeken, blijkt met de kennis van 

heden veel ten onrechte vergeten 
positieve accenten te bevatten. 
Minstens mag je  concluderen dat de 
gemiddelde individuele verantwoorde-
lijkheid van de negentiende-eeuwse, 
positief ingestelde burger met nostalgie 
kan worden bezien vanuit onze wereld 
vol mislukte gelijkschakeling en  vast-
gelopen collectieve zorg. 
 
De keuze viel  op Amsterdam – zeven 
loges, met duizend (!) leden. De 
hoofdstad, met de grootste concentratie 
van broeders in ons land, die met 
elkaar een dik sediment van archiefs-
tukken hebben nagelaten. Amsterdam 
lag om praktische redenen voor de 
hand. Al waren de Mokumse broeders 
wellicht niet exemplarisch voor het 
gehele land, je kunt je met zóveel 
documentatie een evenwichtig beeld 
maken van de ontwikkeling van hun 
loges, hun invloed op de Nederlandse 
vrijmetselarij in het algemeen en van 
het bezinningsproces – wel of niet 
opvallend ‘buiten’ staan - dat een 
halve eeuw besloeg. Het eind kwam na 
het veertienjarige bewind van groot-
meester Gerrit Vas Visser. Floor Meijer 
oordeelt hem ‘de meest vernieuwings-
gezinde grootmeester van de negen-
tiende eeuw’. Een onafhankelijke 
opwaardering! 
  
Lezend word je gewaar dat 
vrijmetselarij, naarmate de loges zich 
vandaag nationaal terugtrekken op het 
eigen bolwerk – met minder leden -, 
zich tegelijk internationaal mag  
verheugen in klimmende wetenschap-
pelijke belangstelling en waardering. 
Onderzoekers blijken in staat het 
geleuter over geheimzinnigheid en 
conspiratie te doorbreken. Jammer 

Z
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genoeg nog te incidenteel. “Het 
aandeel van de vrijmetselarij in  
natievorming en het ontstaan van 
nationale identiteit is een nauwelijks 
aangestipt thema,” zegt de schrijfster. 
“De relatie vrijmetselarij en kolonial-
isme verdient eveneens aandacht.” 
Het gebrek aan academische belang-
stelling voor de esoterische kant van 
de vrijmetselarij is Floor Meijer  
opgevallen. “Ook de maçonnieke 
symboliek vraagt om meer weten-
schappelijk onderzoek,” vindt ze. 
“Zeker gezien het feit dat binnen 
antropologie en godsdienstweten-
schappen al vanaf de late negentiende 
eeuw onderzoek wordt gedaan naar 
initiatierituelen, mag het verbazin-
gwekkend heten dat de maçonnieke 
symboliek en de rituelen nauwelijks in 
vergelijkende zin bestudeerd zijn.” 
 
Over een ernstige lacune binnen het 
Nederlandse professionele onderzoek, 
te weten ‘totale onderbelichting van de 
negentiende- en twintigste-eeuwse 
geschiedenis’, is de schrijfster aller-
minst te spreken. De achttiende eeuw 
kreeg wel aandacht, en wat volgde 
bleef, zelfs bij bekende schrijvers als 
Geert Mak, om onbekende reden 
buiten beeld. Als oorzaak vermoedt 
schrijfster het negatieve imago dat 
aan de ‘burgerlijkheid’ kleefde. In 
publicaties van de ordechroni-
quers broeders Hanrath, Pott en 
Croiset van Uchelen wordt die burger-
lijkheid negatief benadrukt in het 
maken van onderscheid tussen het 
vernieuwende logeleven van vóór 1800 
en het burgerlijke leven van daarná. 
“Vooral het gegeven dat de loges door 
hun maatschappelijk engagement in 
de late negentiende eeuw een sterk 
profaan gezicht kregen, lijken  
genoemde auteurs als bijzonder  
ergerlijk te hebben ervaren.” 
De loges wordt aangewreven hun 
kernactiviteit - de rituele werkwijze - 
te hebben verwaarloosd. Edoch, de 
profanering blijkt voor de historie-
schrijving en het vernieuwd op waarde 

schatten van de verguisde burgerlijke 
levensstijl juist stimulerend. Het 
onderzoek van de complexiteit en 
paradoxaliteit van de burgerlijke 
cultuur  verschaft ons metterdaad een 
nieuwe kijk met meer waardering. 
  
Floor Meijer ondernam een langdurig 
bronnenonderzoek in het Cultureel 
Maçonniek Centrum om “de vrijmetse-
laar als burger en stadbewoner zijn 
plaats te geven in de geschiedenis van 
Amsterdam.” Zij bouwde haar proef-
schrift op in vijf chronologische delen, 
gerubriceerd in 17 thematische hoofd-
stukken. Elk deel toucheert een tijd-
beeld van de zich roerende Amster-
damse vrijmetselarij. 
Zij begint met het revolutiejaar 1848. 
Het rode spook van Marx verhing in 
Europa op verbijsterende wijze de 
bordjes. Te Amsterdam drongen 
hervorming, democratisering en bestri-
jding van obscurantisme door tot in de 
Orde. De loges, zich verzekerd wetend 
van vorstelijk patronaat (broeder Prins 
Frederik), waren introspectieve 
burgerlijke sociëteiten, waar rituele 
arbeid een doel op zichzelf was gewor-
den. Ze reageerden zelfs nauwelijks in 
de loeiende tegenwind vanuit de (r.k.) 
religieuze hoek, die zich heftig tegen 
de ingrijpende Verlichting teweer 
stelde. 
Boeiend om over de sociabiliteit (coöp-
tatie en ballotage) te lezen en ook 
over de discussies in de werkplaatsen 
na ‘klachten over het verval van de 
loges’ wat betreft doel en werkwijze 
van de Orde. Door broeders zelf-
gezaaide politieke en religieuze splijt-
zwammen (de Orde van het klavertje!)  
blijven niet buiten beschouwing. 
  
Broeder Polak begon actie tegen 
‘misbruik’ (‘de sociëteiten’) in de Orde. 
Deze deïstische onderwijzer wilde ‘de 
oorspronkelijke reinheid’ van de ritus 
terug en vond het puik van de loges en 
hun voorzitters tegenover zich. Zelfs 
antisemitisme werd tegen hem niet 
geschuwd. Het leidde tot de oprichting 
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van Polaks loge Post Nebula Lux (Na 
Nevel Licht) en later de in die kring 
gewortelde socialistische beweging van 
De Dageraad. Hier word je je bewust 
van de meeslepende manier waarop 
Floor Meijer haar verhaal vertelt. Dan 
Brown kan er niet tegenop.  
De reacties van de Amsterdamse loges 
in die jaren wierpen een schaduw over 
de maçonnieke tradities van tolerantie 
en harmonie. Vijfendertig jaar na de 
oprichting werd het herdoopte ‘Post 
Nubila Lux’ (Na Duisternis Licht) in 
1886 pas echt als loge erkend. 
Hoewel de Orde haar afkerigheid van 
politiek slijtvast had gevestigd en de 
allergische reactie op ‘discussie’ in de 
loges algemeen was, begon men onder 
invloed van de tijdgeest die beperking 
een knellend overblijfsel te vinden van 
het ancien régime. Immers, 
maatschappelijke kwesties kon je zelfs 
in de loge niet scheiden van politieke 
dimensies. Wel wilde men ‘be-
hoedzaam’ blijven. Zo miste de Neder-
landse Orde de afslag naar het politiek 
activisme, die de latijnse vrijmetselarij 
wél insloeg. De kramp sloeg zelfs 
zover toe dat de Orde zich niet aan-
paste aan de Grondwet van Thor-
becke en de nadien gebruikelijk wor-
dende rechtstreekse 
bestuursverkiezing. Zij ging met 
handhaven van coöptatie ‘bestuurlijk 

uit de pas lopen’. De invloed van 
vrijmetselaren in de politiek bleef al-
dus zeer gering, vanwege intense 
afstandelijkheid van wat zich aan 
maatschappelijke ontwikkelingen 
voordeed. Broeder Van Lennep 
waarschuwde wel voor ‘dreigende 
onvaderlandse burgertwisten’. Als al 
een broeder doordrong in een politiek 
forum toonde deze zich in het alge-
meen gematigd liberaal. 
 
Spannend is het hoe het symbool 
Opperbouwmeester des Heelals inhoud 
werd gegeven. Een christelijke achter-
grond voor toetreding was ooit hele-
maal geen must. De vroege broeders 
waren stevig aangeraakt door de 
Verlichting en de deïstische deugdreli-
gie. In de negentiende eeuw was 
daarvan echter weinig meer te 
merken. De Orde werd meer ‘verlicht 
protestant’. Orthodoxe joden en prak-
tiserende katholieken werden in naam 
van de tolerantie zonodig niet toege-
laten. In die tijd pas werd de bijbel 
ineens een prominent symbool en 
basis voor de maçonnieke zedenleer. 
Tot 1850 was er bij de loges La Bien 
Aimée en La Charité geen bijbel voor-
handen! Het ‘rituaal Schouten’ van 
1865 incorporeerde het boek op de 
kubiek, die altaar ging heten. 
De pauselijke negatieve belangstelling 

‘Groote Maçonnieke  
Vergadering bij het Gouden 
Jubelfeest van Z.K.H. Prins 
Frederik der Nederlanden in 
het Paleis voor Volksvlijt op 
27 november 1866.’
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in 1853 voor het Nederland dat kerk 
en staat scheidde, had weinig invloed 
op de Orde. De broeders handhaafden 
hun obscurantisme alsof de godsdienst-
twisten hen niet raakten en beleden 
dat ‘wie God vereert handelt wel, 
onverschillig de wijze hoe’. Actieve 
strijd tegen dweepzucht en bijgeloof 
was niet aan de orde, de antipapist-
ische positionering van particuliere 
broeders daargelaten. De ‘tempel’ was 
een vluchtplek. Grootmeester Prins 
Frederik predikte ‘de reine  
menschenliefde’. 
  
Van 1849 tot 1870 verliepen er beza-
digde jaren. Men richt zich op interne 
verandering en men sleutelt aan de 
ritualen. In 1849 scharen de Amster-
damse broeders zich in diepe rouw 
rond de overleden Koning Willem II, 
hoewel deze ‘broeder’ in geen jaren 
meer in een werkplaats was ver-
schenen. Ze gaven blijk van grandeur 
die voortkabbelt in de tijd. Analyse van 
hun stijl van arbeiden werpt nieuw 
licht op de actuele burgerlijke levens-
stijl. De schrijfster onderzocht de 
man-vrouwverhouding, de verhouding 
privé en publieke sfeer, de betekenis 
van mannelijke vriendschap en de 
plaats van het logelidmaatschap in het 
leven van respectabele burgerheren. 
En weer stuit zij dan op de brave 

reguliere loges contra de rebelse loge 
PNL. Haar radicalisering had grote 
invloed op het intellectuele debat over 
religie en filosofie. Maar tot 1870 blijft 
het metselen saai. Het betreffende 
hoofdstuk bevat echter pikante op-
merkingen over de houding tegenover 
de vrouw en de ‘damesloges’ die soms 
als huwelijksmarkt dienden. Het 
feminisme maakte pas echt de man in 
de maçon wakker en liet de discussie 
over de toelating van de vrouw in de 
Orde aanzwellen. Het is nooit, tot 
heden toe, een optie geworden. 
 
De lezer wordt zeker geboeid door ‘de 
era van de klassieke voorzitters’, 
meestal ver boven modaal gefor-
tuneerd, protestant of doopsgezind en 
met netwerkbindingen in de artistieke 
wereld. Voor hen was charitas een 
oogmerk. Zo werden de bedelnappen 
rijk gevuld. Hoewel… Alleen door te 
voldoen aan de charitatieve verplicht-
ingen kon men in het geval van mis-
fortuin zélf een beroep doen op de 
armenkas. Schrijfster kwam een boek 
tegen van 500 pagina’s, dicht bedrukt 
met organisaties (niet alle maçonniek) 
gericht op maatschappelijk hulpbe-
toon. Er ontstond een maçonniek 
geïnspireerd instituut voor onderwijs 
aan blinden, dat profane problemen 
bijdroeg aan de zorgen van de broeders. 
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De goede bedoelingen botsten namelijk 
met de profane wereld. 
  
En dan doet ineens de gist van het 
particulier initiatief zich gelden  (1870-
1880). Het gouden jubileum van  Prins 
Frederik als grootmeester, gevierd in 
het glazen Paleis voor Volksvlijt aan 
het Frederiksplein, trekt 1200 broeders 
feestelijk bijeen op een internationale 
viering. Broeder Jacob van Lennep 
schittert nog eenmaal als spreker. Kort 
nadien overleed hij. Met zekerheid 
toch geen gevolg van het meer dan 
slechte diner dat werd opgediend en 
broeders en masse naar een andere 
eetgelegenheid liet gaan. Het ontevre-
den rumoer binnen werd buiten over-
stemd door ander gemor tegen be-
houdzucht en schrik over de 
maçonnieke ontkerstening en een 
daarmee samenhangend confessioneel 
offensief tegen de moderniteit. Met 
name katholiek Amsterdam liep te 
hoop tegen de vrijer denkende ma-
çons, wier taakopvatting nu werd 
getoetst aan de sociale kwesties. De 
maatschappij klopte weer eens met 
hard bonzen op de deur van de loges. 
Nadenkende vrijmetselaren hadden 
hun rol in het oprichten van het Paleis 
voor Volksvlijt serieus genomen; een 
geesteskind van Samuel Sarphati, die 
daartoe gestimuleerd door Prins 
Frederik het onaantrekkelijke am-
bachtsonderwijs in de publieke aan-
dacht trok. Een opgerichte handels-
school kwam minder goed van de 
grond. Reguliere en irreguliere maçons 
zetten samen succesvoller de schou-
ders onder een Maatschappij ter 
verbetering van de werkende stand. 
 
De 36 bruggen over het IJ van bro-
eder Jan Galmans haalden jammer 
genoeg nooit de overkant door verw-
erping in de gemeenteraad. Een am-
bachtschool onder leiding van dezelfde 
broeder uit La Charité deed het beter. 
Fotopionier Jacob Olie van loge La Bien 
Aimée was daar later directeur van. De 
Amsterdamse loges werkten actief aan 

de verheffing van arbeiders, burgers 
en hun stad, waardoor de sociale 
kwestie de leden zou uitnodigen tot 
een dan toe ongeëvenaarde  mate van 
maatschappelijke bemoeienis. 
Telkens als de vrijmetselarij naar 
buiten trad oogstte zij een climax van 
antipropaganda. Zij werd geportret-
teerd als een bolwerk van liberalen en 
anticlerikalen. Fabels over samenzwer-
ing en wat dies meer zij hakten er 
stevig in. De loges werden als het 
ware een terp voor vrijdenkende 
burgers die teleurgesteld waren door 
hun confessionele medeburgers. De 
loges op zich echter betoonden zich 
allerminst geloofsondermijnend. Zij 
hielden ‘geloof in God’ en ‘de onsterfe-
lijkheid van de ziel’ stevig verankerd in 
haar toelatingseisen, totdat een kandi-
daat bij La Charité bot weigerde geloof 
in God, deugd en onsterfelijkheid uit te 
spreken. De man werd tijdens de 
inwijding weer naar buiten geleid. In 
de tempel werd beraadslaagd en hij 
werd alsnog afgewezen. Men wenste 
niet te worden geassocieerd met de 
afwijkende ideëen van De Dageraad en 
PNL. Maar die afwijzing dorst La Chari-
té niet schriftelijk te bevestigen… Het 
gevolg was wel dat allengs geloofs-
eisen uit de inwijding werden geschrapt. 
  
Het zijn boeiende pagina’s die de strijd 
om de verandering van de Ordegrond-
wet zinderend beschrijven. Starheid en 
visie waren soms als het ware de 
kolommen waarop de Orde rustte. 
De zo gehate ‘discussie’ in de werk-
plaatsen ging vooral om het maken 
van eenheid, die in 1875 min of meer 
werd uitgedrukt door de koop door 
drie loges van gebouw Odeon om te 
dienen als logegebouw. De eenheid 
werd snel teniet gedaan door 
gekissebis over het gebruik van het 
gebouw. Een maçonnieke sociëteit leek 
aantrekkelijk. De gedurfde initiatieven 
liepen stuk op besluiten van het Or-
debestuur, financiering en andere 
bedenkingen. De Prins Alexander 
Stichting (hulp aan blinde kleuters) 
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kwam intussen na veel disharmonie 
wél van de grond, maar als een solo-
project van La Bien Aimée. 
Nieuwe lichtingen broeders nemen de 
loges toch tegenstribbelend mee in 
een stroomversnelling door cataracten 
van polarisering en politisering. Prins 
Frederik reist dan in 1881 af naar het 
Eeuwig Oosten. “De jaren tachtig 
gingen de maçonnieke geschiedenis in 
als een tijdperk waarin de her-
vormingsgezinde, naar buiten gerichte 
linkervleugel en de behoudende intern 
gerichte rechtervleugel van de Orde 
openlijk in botsing kwamen over de 
juiste interpretatie en invulling van de 
maçonnieke doelstelling en werkwijze.” 
Er onstaat om de ‘gouden hamer’ een 
opvolgingsstrijd, die door Floor Meijer 
in een internationaal en in een locaal 
kader wordt geplaatst. 
  
Amsterdam groeide in betekenis uit 
tot een wereldstad, die een recessie 
doormaakte. Nu ontwaakt de arbeiders-
klasse en ontmoet reactie van het 
burgerlijke bestuur. In de loges alweer 
‘discussie’. Nu doordat men kandidaten 
niet meer wil toelaten op grond van 
hun financiële positie of goede zeden, 
maar op grond van persoonlijke 
ontwikkeling. “Niet langer mocht 
worden gekeken naar wat de Orde 
voor een kandidaat kon betekenen, 
maar naar welke waarde de kandidaat 
voor de Orde had. “Stemmingsproce-
dures werden gedemocratiseerd, 
dubbele ballotage afgeschaft en het 
entreegeld verlaagd. De ledenbestan-
den groeiden vervolgens tegen de 
verdrukking in. De leden zijn echter 
minder vaak geboortig uit Amsterdam 
en ook minder kosmopolitisch. De 
vrijmetselarij was minder relevant 
geworden als ‘handelsnetwerk’. Interes-
sant zijn gegeven over beroep, leeftijd, 
de status van de leden en waar zij 
woonden. 
  
De sfeer in de loges van Amsterdam 
komt indringend aan bod. Ook wat de 
broeders in de loges motiveerde en 

welke rol hun sociale achtergrond of 
overtuiging daarbij speelde. Het is 
merkwaardig dat de progressieven 
geestelijke ontwikkeling willen bevor-
deren en het hoofdbestuur zich dan  
verzet tegen het houden van (onder 
meer openbare) lezingen in zalen van 
het logegebouw. Loge Willem Fredrik 
vooral kreeg weinig steun voor het 
ontwikkelingsstreven. Er kwam 
tenslotte wel een periodiek uit naar 
voren, ‘Eendracht maakt macht’, dat 
met het Weekblad  Voor Vrijmetselaars 
“een meer opgewekt en praktisch 
leven in vrijzinnige geest wilde ver-
oorzaken. Sommigen vonden dit het 
‘binnensmokkelen van een masker van 
atheïsme…” 
In loge Willem Fredrik wordt het 
‘bouwstuk’ geïntroduceerd en ondanks 
conservatief verzet won dit het van de 
‘openbare lezing’ en werd alom na-
gevolgd. 
 
De jaren rond 1900 worden gedomi-
neerd door de doopsgezinde koopman 
en grondeigenaar broeder Gerrit Vas 
Visser. De broeders maken de balans 
op van hun progressieve inslag 
tegenover hun voortdurend gebrek aan 
met elkaar sporende opvattingen en 
gedrag; om niet te spreken van onver-
mogen tot collectief optreden. Men 
heeft het samengaan zelfs geprobeerd 
met kiesverenigingen, waarop 
tenslotte de keuze van de andere 
broeders niet viel. Wel werd dus door 
de andere loges PNL allengs  aanvaard 
in de broederketen. Toen kon ook het 
conflict van de verschillende  obediën-
ties – Bouwhutten, Hoge graden en 
Symbolieke Graden - over het legaat 
Eksteen worden opgelost, via een 
rechtsgang langs de Hoge Raad (!) 
waardoor de stoel van grootmeester 
Van Diggelen omviel. 
Vas Visser bereikte een convenant 
tussen de drie om geld kibbelende 
obediënties en maakte het werken 
naar buiten tot een  officiële vrijmetse-
laarsplicht. Helaas, de broeders 
keerden wederom in tot de ritus, 
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sloten de deuren geluiddicht en be-
hielden de reputatie van een curieus 
gezelschap te zijn. 
  
Het boek sluit af met inzichtelijk te 
maken hoe in het beschreven over-
gangstijdperk gedacht werd over de 
plaats van de vrijmetselarij in de 
samenleving en hoe de Amsterdamse 
loges de ideëen van het hoofdbestuur 
naar de praktijk vertaalden. Men wilde 
echt vernieuwen en men was alert op 
de nieuwe tijd. Men zag een ‘maçon-
niek reveil’ ontstaan, waarover in 
Oost-Nederland werd gesproken van 
‘verval’. 
De Orde beleefde volgens Floor Meijer 
rond 1900 een van de meest bruisende 
perioden van haar geschiedenis. Toen 
werden wetswijzigingen en rituaal-
herzieningen geïnitieerd en voorstellen 
gedaan voor de actualisering van de 
grondslag van de Orde. Een enkeling 
betoogde zelfs dat de symboliek haar 
langste tijd had gehad. In wat hierbij 
kwam kijken is het onderzoek diep 
gedoken. En al is veel bekend uit 
partiële studies in de Orde, het hier 
nog eens allemaal onafhankelijk met 
profane pen beschreven te zien in een 
lopend en omvattend wetenschappelijk 
betoog, is verrassend  en spannend. 
Het gevolg van particularistische 
opvattingen over wat je wel of niet aan 

overtuigingen in de Orde kon ‘toelaten’ 
bij het aannemen van kandidaten is 
bepaald pikant te noemen. En over 
samenwerken hadden de loges zeer 
uiteenlopende appreciaties. Het gedoe 
rondom het logegebouw Odeon, met al 
zijn ongemakken, en het verwerven 
van het Heinekenpand aan de Vondel-
straat lijkt voorspellend voor de NMC-
plannen anno 2010. 
  
Floor Meijer laat de lezer de relatie 
met de samenleving beléven, zoals 
ook de flirt met de Amsterdamse 
gemeentepolitiek. Zij eindigt met de 
plaats van de Orde in het levens- 
beschouwelijk klimaat, met daarin de 
‘vrouwenkwestie’. 
Het Grootoosten van 1906 bracht het 
keerpunt. Het hoofdbestuur presen-
teerde tal van hervormingen, waarna 
de geliefde Vas Visser werd afge-
serveerd met een weinig redelijk 
bevonden beoordeling. Want het debat 
tijdens zijn bewind was volgens schrijf-
ster zeker niet ondoelmatig geweest. 
De Orde besloot dat ‘maatschappelijk 
engagement niet de boventoon mocht 
voeren boven de traditionele logear-
beid’. Bovendien ontwikkelden zich 
zoveel op de samenleving gerichte 
organisaties, dat dit de Orde voor 
‘haar eigen karakter’ liet kiezen. Die 
koers werd in de Ordegrondwet van 

‘Wereldburgers - vrijmetselaren en de stad  
Amsterdam 1848 - 1906’, Floor Meijer (proef-

schrift). Uitgever Wereldbibliotheek, Amsterdam. 
ISBN: 978 90 284 2321 3. Prijs € 39,90. 724 Pa-

gina’s (waarvan 154 verantwoording).
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1917 en de ritualen van 1927 onder-
streept. 
Interessant is dat juist die specifieke 
keuze de wetenschap kennelijk veel 
zegt over de burgerlijke kijk op de 
wereld met zijn klasse- en seksever-
houdingen. De Orde had (heeft!) ook 
in positieve zin nog iets extra’s .”Vol-
wassen mannen kregen er de kans 
hun publieke persoonlijkheid even af 
te leggen en zich kwetsbaarder op te 
stellen dan zelfs in het eigen gezin 
mogelijk was. Vaders en zoons konden 
in de loges als gelijkwaardigen met 
elkaar omgaan.” Dit geeft een bijzon-
dere kijk op hoe de vrijmetselarij het 
negentiende-eeuwse accent op de 
mannelijkheid en op de familierelaties 
kon verzachten. De broeders waren in 
de loge ‘uit’ en toch ‘thuis’. En dat er 
zoveel vuurwerk van conflictstof te 
beleven viel in een aaneenschakeling 
van mislukte initiatieven, nam niet 
weg dat het universalisme van de 
grondslagen heeft bijgedragen aan de 
maçonnieke overlevingskunst. Het 
lijken (zijn?) krakelende burgers, die 
een beetje de inslag hebben van ‘Als 
het niet kan zoals het moet, dan moet 
het maar zoals het kan. Even goede 
vrienden’. 
 
Als de wetenschap de aanbeveling 
van de auteur ter harte neemt, hebben 

we nog vele boeken te verwachten. Zij 
roept onderzoekers op verder te 
graven in de archieven van de Orde, 
die “als inwijdingsgenootschap eeu-
wenlang een unieke plaats heeft 
ingenomen in het vaderlandse levens-
beschouwelijke landschap.” Met leden 
“die als echte wereldburgers meer dan 
250 jaar met beide benen in de 
maatschappij staan.” 
Zo moge het blijven! 
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“Niet ter zijde staan bij opinievorming”
Interview met de schrijfster van ‘Wereldburgers’
Willem G. Ket

r. Floor Meijer (31) is 
op 26 februari jl. te 
Amsterdam gepro-
moveerd bij prof. Niek 

C.F. van Sas en de co-promo-
tores prof. Ton van de Sande 
en mevrouw Boudien de Vries. 
Onderwerp: vrijmetselarij als 
spiegel van het verenigingsleven 
in de negentiende eeuw. Resul-
taat: een bevlogen boek. Er was 
vóór de verschijningsdatum al 
een wachtlijst van gegadigden 
voor ‘Wereldburgers’. 
 
Een enthousiaste jonge vrouw, slank, 
veel donker haar en in stijl gekleed. 
“Ik ben ijdel,” zegt ze eerder naar 
aanleiding van het kiezen van foto’s. 
Zij ruimt, rond dit interview, net 
haar mini-kantoor in het PC Hooft-
gebouw op. “Na de promotie is mijn 
academische periode voorbij. Ik wil 
wat anders gaan doen. Neen, niet 

meer vrijmetselarij. Ik wil werken in 
de onderzoeksjournalistiek,” aldus 
mevrouw Meijer opgewekt. Een vaag 
idee om nog wat te doen aan de ‘koloniale 
loges’ liet ze voor wat het was. 
Waarom nu geen leerstoel geam-
bieerd? “Ik denk dat er bij uw broeders 
best veel verzet zou zijn tegen een 
vrouwelijke…” Ze schiet in de lach en 
maakt haar zin niet af. “Is er in de 
Orde eigenlijk wel echt behoefte aan 
de leerstoel?” vraagt zij flitsend. Nu 
moet de ondervrager oppassen dat het 
geen ondervraging van hemzelf wordt. 
Floor Meijer: “Ik ben als historicus 
natuurlijk wel overtuigd van het be-
lang van een leerstoel. Zeker nu in het 
buitenland er zoveel belangstelling is, 
moet je het er hier niet bij laten lig-
gen.” 
 
Het gesprek komt op opinievorming, 
“waarbij je als Orde niet terzijde moet 
blijven staan,” vindt de schrijfster. “U 
lijdt aan een mythe die al 250 jaar 
lang in dezelfde (negatieve) vorm is 
blijven voortbestaan. Ik kreeg laatst 

D

Het Logegebouw  
in Amsterdam

Floor Meijer ->
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nog een link naar internetfilmpjes die 
vertellen dat vrijmetselarij de kwade 
genius is achter werkelijk alles wat 
er mis is in de wereld. Het leeft nog 
steeds inderdaad…” 
Waarom geschiedenis? “Ik begon aan 
geschiedenis, in 1997, omdat je veel 
algemene ontwikkeling meekrijgt en 
je de achtergronden van de actualiteit 
leert kennen. Ik had in het middelbaar 
onderwijs een leraar die spannend kon 
vertellen. Dat ik op de vrijmetselarij 
uitkwam is louter toeval. Ik liep een 
maand of vijf stage bij het Amster-
dams Historisch Museum, bij iemand 
die onderzoek deed naar de VOC en 
graag wilde dat ik daarover een scrip-
tie zou schrijven. Ik had er niet veel 
mee. Bij het rondsnuffelen in de biblio-
theek vond ik een catalogus uit 1985 
van de loge La Bien Aimée. Prachtig! 
Al die parafernalia uit de achttiende 
en negentiende eeuw. Toen werd ik 
ook gepakt door de verhalen over die 
loge. En die loge zat nota bene in een 
gebouw in de Vondelstraat. Bij mijn  
ouderlijk huis om de hoek. Ik woonde 
toen nog in de Jan Luijckenstraat. Ik 
heb vaak voor het hek staan kijken 
naar de versiering van de gevel. Ik 
weet nu wat zich daarachter afspeelde.” 
 
Voor het onderwerp volgde Floor Mei-
jer onder meer colleges bij prof. Van 

de Sande, die in Leiden de bijzondere 
leerstoel voor de geschiedenis van het 
Grootoosten der Nederlanden bezette. 
“Vervolgens heb ik op een aio-plaats 
bij de Universiteit van Amsterdam de 
voorbereiding van mijn proefschrift 
gedaan. En nu moet ik hier weg en 
ben aan het opruimen.” 
De onderzoekster bezette een vierde 
deel van een kamer met wijds uitzicht 
op de Nieuwezijds Voorburgwal achter 
het Paleis. Voor haar gebruik een bu-
reau en een kast vol ordners, waarop 
logenamen herkenbaar zijn; de zeven 
van Amsterdam. 
LBA karakteriseert Floor Meijer als 
“een leuke loge, die zich een tikje ar-
rogant opstelde en graag wilde sa-
menwerken, maar dan wel onder háár 
voorwaarden. LBA zat vol bekende 
Amsterdammers die geschiedenis heb-
ben gemaakt.” 
En La Paix. “Vol nuchtere kooplui. Er 
was weinig archief van voor 1800 te 
vinden. Wel een liedboek met ondeu-
gendheden. Die deden denken dat die 
broeders niet zo erg serieus waren. 
In de negentiende eeuw is dat ineens 
volkomen anders en streeft La Paix 
LBA in vooruitstrevendheid voorbij; La 
Paix’ was vrijzinniger. 
CVA – Concordia Vincit Animos –, 
“waar ze ondanks de concordia graag 
met elkaar in de clinch gingen. Maar 
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waar het die (relatief vele marine) 
mannen  precies om ging is uit de 
stukken niet duidelijk te maken. Ego’s 
misschien? In ieder geval een prima 
illustratie hoe het toentertijd in vereni-
gingen toeging.” 
La Charité was “een interessant geval 
met leden als Kinker en hun pro-
gressieve geest vol behoorlijk vernieu-
wende ideeen. Dominant was daar 
Cornelis van de Vijver, stadschroni-
queur en onderwijzer. Die loge had de 
meeste leden uit een kleinburgerlijk 
publiek en de onderwijzer wilde dat 
graag naar een bredere blik verheffen.” 
Willem Fredrik was “ronduit deftig, 
met een streng toelatingsbeleid en 
een beroemd lid, de advocaat Jacob van 
Lennep.” 
NVL – Nos Vinxit Libertas -, een 
dochter van Willem Fredrik, “valt 
moeilijk te karakteriseren. In ieder 
geval vol intellectuelen, zoals journa-
listen en leraren, en met bijpassende 
progressieve gedachten. Een beetje 
radicale liberalen waren het, zou ik 
zeggen.” 
PNL leverde “grote moeite om nog iets 
te achterhalen. Er bleek nog een deel-
archief over de jaren 1849 tot 1853 
bij een logesecretaris thuis te liggen. 
Het moet een sterk naar democratie 
strevende loge zijn geweest waar debat 
werd gestimuleerd en waar je een leer-

school voor filosofie kon vermoeden.” 
 
Floor Meijer kan de zeven Amster-
damse loges uittekenen en ook de 
Orde, tot op de huidige dag, op 
waarde schatten. Een definitie van een 
vrijmetselaar valt echter voor haar niet 
te bedenken. Als zij een man zou zijn, 
zou ze dan...? Schaterend: “Ik ben 
geen verenigingsmens en dat moet 
je er wel voor zijn. Neen, dat ben ik 
niet!” 
Ze is van 2001 tot en met heden bezig 
met vrijmetselarij. Boek in de kast. 
Tja, en hoe nu verder? “Goeie vraag. 
Ik heb intussen een poosje bij een 
Marokkaanse stichting gewerkt, die 
zich ten doel stelt de reputatie van 
immigranten uit Marokko wat op te 
krikken. Heel boeiend. Maar ik ging 
wel het schrijven missen. Ik wil mijn 
geluk beproeven in de journalistiek. 
Het echte spitwerk.” 

 
Dank is verschuldigd aan Jan Treffers, 
lid van de Amsterdamse loge La Paix, 
voor zijn inzet om de handelseditie van 
het proefschift mogelijk te maken. Het 
CMC bood de onderzoekster jarenlang 
onbeperkte en gastvrije toegang in de 
archieven en in de bibliotheek.

“Ik ben geen verenigingsmens,  
en dat moet je er wel voor zijn!”
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Ontmoeting met Jan van Dijk
Een veelzijdig componist 
Jan den Ouden

en gesprek met Jan van 
Dijk, een van de oudst 
levende componisten 
van Nederland (1918), 

is vrijwel altijd een dynamisch 
gebeuren. Meestal gaat het 
over van alles tegelijk – poli-
tiek, kunst, literatuur, filosofie, 
vrijmetselarij –, en dan ook nog 
over muziek. Niet omdat muziek 
niet centraal in zijn leven zou 
staan. Integendeel, hij is niet 
voor niets componist, dirigent 
en uitvoerend toonkunstenaar. 
Maar volgens hem is het com-
poneren van muziek in essentie 
niet meer dan een persoonlijke 
reactie op wat er om hem heen 
gebeurt, waarbij de muziek het 
gevolg is en niet de oorzaak.
 
Ieder mens overkomen dingen waarop 
hij/zij wil (of moet) reageren. De 
meesten zullen dat verbaal doen, door 
het slaken van wat krachttermen en 
wellicht via een goed gesprek met hun 
partner of een medebroeder. Anderen 
gaan fietsen of hardlopen en op die 
manier het gebeuren verwerken. 
Het bijzondere aan een componist is 
niet dat hem iets overkomt, noch dat 
hij daarop reageert, maar dat hij dit 
doet door het schrijven van muziek. 
Zo zit hij nu eenmaal in elkaar. Met 
als bijkomende bijzonderheid dat voor 
de meeste mensen die reactie, in de 
vorm van geschreven muziek, een 
onleesbaar geheimschrift is dat pas 
begrijpelijk wordt wanneer het wordt 
gespeeld. Soms jaren nadat het ge-

schreven is en de oorzaak die er aan 
ten grondslag lag al vergeten is.  
Ook bij nog levende componisten 
bestaat vaak een zodanig tijdsinterval 
tussen de primaire oorzaak (de 
gebeurtenis), de verwerking daarvan 
in geschreven noten en vervolgens de 
uitvoering, dat ook bij hem bij het be-
luisteren ervan het verband tussen pri-
maire oorzaak (gebeurtenis) en gevolg 
(muziekstuk) inmiddels is vervaagd 
en opgegaan in een samenstel van 
reacties. Nog afgezien van het feit 
dat muziek geen één-op-éénreactie 
is, zoals een door de politie opgesteld 
proces verbaal, maar een vertaling van 
gevoelens in een non-verbaal medium: 
een klanksymbool. 
 
De luisteraar heeft meestal geen 
weet van die primaire oorzaak bij 
de componist, en vermoedelijk zal 
hij daar ook niet in geïnteresseerd 
zijn. Waar het hem om gaat, is hoe 
de muziek klinkt en wat het in hém 
teweeg brengt. Daarna kan hij de 
muziek gebruiken om naar anderen 
zíjn gevoelens aan te duiden; die 
kunnen dus volkomen afwijken van 
die van de componist. Een typisch 
voorbeeld hiervan is het bekende  
‘Largo’ van Händel, dat door de 
componist allesbehalve als begrafe-
nismuziek was bedoeld, en andersom 
het ‘When the Saints’, dat oorspron-
kelijk geen dansmuziek van een 
dixielandorkest was. 
Zodra een muziek is ontstaan – op 
papier, cd, of hoe dan ook - heeft de 
geestelijke vader (de componist) er 
geen greep meer op hoe dit bij de 
luisteraar overkomt en wat die er 
verder mee doet. De verantwoordelijkheid 
van de componist houdt op na het 

E
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“Het begin en einde 
van alles, is in de ziel 
van de mens.” 
 
(Lev Tolstoj in ‘Mijn 
kleine evangelie – III. 
De oorsprong van het 
ware begrip’)

maken, en op moment van publicatie 
is het publiek bezit geworden. 

Het is dan ook niet aan een componist 
om de vraag te beantwoorden in 
hoeverre maçonnieke muziek bestaat. 
Natuurlijk, net als iedereen zal hij 
daar een mening over hebben, en 
aangezien hij deskundig is op het 
gebied van muziek, mag van hem 
als musicus een deskundig oordeel 
worden verwacht. Maar dat staat los 
van zijn functioneren als componist. 
In die rol zal hij wellicht muziek hebben 
geschreven waarin hij de primaire 
emotie van zijn maçonnieke inwijding 
heeft verwerkt. Door hemzélf zal dit 
duidelijk als maçonnieke muziek worden 
beleefd, maar dat wil helemaal niet 
zeggen dat die vertaalde maçonnieke 
emotie ook voor derden als zodanig 
herkenbaar is. Laat staan dat dit bij 
anderen een vergelijkbare emotie 
zal oproepen. Hoewel deze muziek 
ontegenzeglijk maçonniek is (in de 
zin van een primaire reactie op), is 
zij als zodanig vaak alleen voor de 
componist herkenbaar. 
Ook bij specifiek voor gebruik in de 
loge geschreven muziek, waarin de 
componist zijn eigen emoties verwerkt, 
moet je nog maar afwachten of de 



22

logeleden die in muziek vertaalde  
gevoelens met hem delen. Soms wel, 
soms niet, en in de praktijk wordt 
slechts weinig van dit soort speciaal 
hiervoor geschreven muziek in de loge 
gebruikt. 
 
Net als voorheen bij kerkmuziek, is 
het merendeel van in de loge gebruikte 
muziek vanuit andere bronnen gean-
nexeerd en van een maçonniek jasje 
voorzien. Zoals bijvoorbeeld het in veel 
loges in de broederketen gezongen 
‘Bundeslied’ van Mozart. Een gewoon 
profaan lied, dat bij veel broeders 
warme maçonnieke gevoelens oproept. 
Op zich is dat natuurlijk niet erg, 
want een logebijeenkomst is geen 
concertuitvoering. Wel kan, zoals 
Carpentier Alting stelde, het horen 
van klanksymbolen het gebruik van 
maçonnieke symboliek ondersteunen 
en versterken. Daarbij is de bron als 
zodanig minder belangrijk dan het 
feit dat goede en passende muziek 
gebruikt wordt. 
 

Zie ook website van de ‘Stichting Jan 
van Dijk’, www.janvandijk.net.

Een muzikaal leven in data:
 
1918  geboren in Oostzaan (NH)
1935  muziekschool Toonkunst  
  in Rotterdam, eerste   
  werken (trio’s en piano) 
1936-41 conservatorium in 
  Rotterdam 
1941-46 voortgezette studie bij  
  Willem Pijper 
1942-44 leraar muziekschool   
  Toonkunst in Rotterdam 
1946-62 leraar Rotterdams 
  Conservatorium 
1955-83 leraar Brabants Conser- 
  vatorium in Tilburg 
1962-77 leraar Koninklijk Conser- 
  vatorium in Den Haag 
1963  inwijding in loge De Waare 
  Broedertrouw in Gouda
1936-93 kerkorganist, dirigent en 
  pianist (vooral eigen werk)
1947-nu talrijke bestuurlijke en  
  muzikale functies 
1959  Visser-Neerlandia-prijs
1969  id.
1970  Willem Pijper-prijs
1981  Cultuurprijs N-Brabant
1991  ereburger stad Gouda
1999  Hertog Jan-prijs
2010  maatschappelijk en muzi- 
  kaal nog steeds actief 
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Universeel Hoogst Eerwaarde Jan den Ouden en Uiterst Hoogzittende Jan van 
Dijk (met schootsvel en regalia) als leden van het zeer eerbiedwaardige en 
uiterst geheime Nicolaas-kapittel ‘Op de Hoge Daken’ (No. 32. Oosten Gouda). 
Zelfs zo geheim dat de loge tot dat moment niet van het bestaan van dit 
kapittel afwist. Laat staan dat zij al eeuwen hier lid van was. Daartoe diende 
deze instructie over de intrinsieke betekenis van het tableau in de eerste graad 
van hulp-Sinterklaas. Deze uitleg ging gepaard met veel condities met bisschopwijn 
en het steeds enthousiaster zingen van liederen door het logekoor.
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Muziek en vrijmetselaren
Kunst en ‘Koninklijke Kunst’  
Jan van Dijk

ich zijn geboorte, zijn 
bestaan, in deze schep-
ping waardig maken: 
dat was en is de taak 

van een Eskimo, een Indiaan, 
een Jezuïet, een socialist, een 
Europeaan, een Germaan en 
ook een vrijmetselaar. Deze 
lange opsomming is overigens 
nog maar een pars pro toto, 
want iedereen probeert – op 
zijn eigen wijze – zich zijn  
geboorte waard te maken. 
Nu zijn er geen twee mensen 
hetzelfde: geen twee Indi-
anen, geen twee christenen en 
ook geen twee vrijmetselaren. 
Daarom ben ik van de term 
‘vrijmetselaarsmuziek’   
afgestapt en is de titel van dit 
artikel niet ‘Muziek en  
vrijmetselarij’ maar ‘Muziek en  

vrijmetselaren’ geworden. 
 
Vrijmetselarij is het gevolg van 
vrijmetselaren, zoals het christendom 
dat is van christenen en het socialisme 
van socialisten. In het verleden waren 
er vrijmetselaren, die muziek  
componeerden en componisten die 
vrijmetselaar werden. En dan kan 
‘waren’ vervangen worden door ‘zijn’ 
en ‘er zullen zijn’. 
Een componist is de bedrijver van een 
kunst: de muziek. Die bedrijvigheid 
heeft een lange historie in Europa en 
daarbuiten – maar laten we ons hier 
tot Europa beperken. Het verhaal over 
de historie van die bedrijvigheid ‘muziek’ 
heet cultuurgeschiedenis, met het ac-
cent op de kunst: ‘muziek’. 
Geboren met een speciale aanleg 
daarvoor, kan een mens zich bewust 
worden van zijn specifieke mogelijk-
heid om daardoor zijn geboorte 
waard, waardig te worden. Door 
daaraan te werken, te werken en nog 
eens te werken!  

Z

‘Ars vivendi’ en ‘ars musica’ 

Jan van Dijk in 2006 tijdens een uitvoering van 
een van zijn werken in de open lucht.  

(Foto J.A. den Ouden) -> 





Cd met vrijmetselaarsmuziek
 
Op de website van de ‘Stichting Jan van Dijk’ (www.janvandijk.net) zijn  
verschillende cd’s met muziek van de componist verkrijgbaar, waaronder 
onderstaande cd ‘Vrijmetselaarsmuziek’:
 
•  Musica Sacra 1  (leerling-inwijding) 
•  Musica Sacra 2  (bevordering tot gezel) 
•  Musica Sacra 3  (meesterverheffing) 
•  Rituaalmuziek 1 t/m 4 (nieuw logegebouw) 
•  Broederketen (Mozart) 
•  Kanonnade (tafellied) 
•  De linie (tafellied) 
•  Johanneskoraal 
•  Resignazione (Liszt) 
•  Rouwloge 1 t/m 3 
•  Die Gesellenreise (Mozart) 
•  Heidetakjes  (opname Bouwhut) 
•  Bouwsteen 1 + 2  (idem) 
•  Paragrafen (drie reizen tijdens de inwijding) 



27

Het ‘talent’ dicteert dat zichzelf, met 
of zonder ‘Anklang’ bij de mensen om 
hem heen en zal niet nalaten de  
resultaten van al dat werken zijn 
medemensen te doen toekomen. Door 
het uit te geven, uit te voeren en 
verder alle andere mogelijkheden om 
het te doen klinken te benutten. Wie 
weet, helpt zo’n kunstresultaat soms 
om sommige van zijn medemensen 
een beetje plezier, geluk, inzicht of 
doorzicht te suggereren. Zo werkt een 
componist via zijn werk, zijn kunst, 
in de maatschappij. Maar al stelt hij 
zijn product, zijn artikel beschikbaar, 
hij maakt het in alleenheid.  Hij alleen 
is de enig verantwoordelijke voor dat 
geworden product.  
Wanneer zijn werk niet volgens uiterste 
verantwoordelijkheid gemaakt is – 
ergo: niet voorbeeldig is – dan is zijn 
werk geen norm, geen modelmoment, 
geen ‘klassieker’ voor andere muziek-
bedenkers. Kunst gaat daarom altijd 
en alleen maar over kunst. 
 
Tot hier heb ik twee zaken geschetst: 
kunst als voorbeeld, kunst in  
eenzaamheid ontstaan. Daartussen 
ligt een wonderlijk raakvlak: muziek is 
kunst en leven is kunst. Wat geldt voor 
muziekmaken, geldt ook het leven: het 
is allemaal kunst. Het laatste, de ‘ars 
vivendi’, is de kunst om te leven, en de 
beoefenaar is een levenskunstenaar. 
Het eerste, de ‘ars musica’, is de kunst 
om muziek te maken, en de  
beoefenaar is een toonkunstenaar. 
De ars vivendi is wat elke  
vrijmetselaar met zijn talent daartoe 
nastreeft. Hij streeft ernaar om als  
levenskunstenaar op zijn eigen wijze 
een deelvoorbeeld te zijn voor de-
genen die daarna, daaromheen, hun 
levensweg aan het afleggen zijn. Voor 
de vrijmetselaar die zich door wijsheid 
en inspanning een levenshouding als 
voorbeeld tot taak stelt, is  
optimale persoonlijke verant-
woordelijkheid een dwingende eis.  
Daarmee is de analogie met de  

componist compleet. 
 
Het voorbeeld van levenskunst in de 
samenleving, tot stand gekomen in 
alleenheid, noemt men wel ‘de  
Koninklijke Kunst’. Dit houdt in zich 
bewust een uniek onderdeel, hoe klein 
ook, van de zichzelf scheppende 
schepping te voelen, wat dat ook 
moge betekenen. 
Kunstdiscipline, overtreding van de 
spelregels, straf, schade, gele of rode 
kaarten moeten incasseren, alles hoort 
erbij. Het ‘homo sum’ van de homo 
sapiens: de ‘homo ludens’. 
De kunstenaar en de Koninklijke 
Kunstenaar vallen onder dezelfde 
paraplu – soms zonder het zelf te 
weten. Zij lijken in ieder geval dikwijls 
samen te vallen, of minstens tot elkaar 
veroordeeld te zijn. 
 
Ik neem aan dat de lezer – evenmin 
als ik – aan muziek kan horen of ze al 
dan niet van een maçon afkomstig is. 
Het gregoriaans vulde sinds de vroege 
Middeleeuwen de christelijke kerken 
met muziek, gezongen muziek. Dat 
gregoriaans noemen we dan ook 
christelijke, rooms-katholieke kerk-
muziek. Bovendien weten we, dat paus 
Gregorius het ‘liber usualis’ voor dat 
doeleinde bestemde. 
De vraag kan zijn: is er zo ook  
vrijmetselaarsmuziek?  
In de richting van een antwoord op die 
vraag: men herkent een wijsje. En 
steeds als dat wijsje wordt gehoord, 
zie je een auto (bijvoorbeeld Volvo) als 
ideaal voorgesteld. In een ander wijsje 
is er steeds sprake van een bepaald 
merk waspoeder. Ik heb het nu over 
reclame, tv-reclame. Dit zijn voor-
beelden van ‘gebruikte’ muziek.  
Echte muziekliefhebbers luisteren naar 
wat er aan klanken, aan geluiden te 
horen is, en dat geeft hen soms  
muziekgenot. Genieten van muziek – 
muziek beluisteren als doel, als ver-
vulling van ‘t een of ander.  
Voor vele anderen is een symfonie van 
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Mozart achtergrondgeluid, muzak, een 
stilte-oplosser, omdat stilte ongezellig, 
bedreigend, anti-genot zou zijn.  
Zo gaat het ook met een schilderij: 
honderd procent kijken naar wat in 
lijnen en kleuren gebeurt, dat is kunst-
genot. Maar het kan ook achtergrond-
vulling zijn voor wie de erin gestolde 
schoonheid niet kan (of wil) ervaren. 
Schoonheid bewijst zichzelf… voor 
sommigen. De intrinsieke waarde is 
waarneembaar voor wie daar de 
tentakel voor heeft.  
 
Maar nu heel nuchter: het gebruik 
bepaalt na verloop van tijd mede de 
associatie, zoals het ‘erbij horen’ van 
sommige muziekjes bij kauwgom of bij 
chocoladesnoepjes. Zo is er allerlei 
muziek die door vrijmetselaren van-
wege het gebruik wordt aangeduid 
met ‘maçonnieke muziek’. Zoals bij-
voorbeeld de Sarastro-aria uit ‘Die 
Zauberflöte’. Qua tekst is deze aria van 
Mozart voor sommige loge-ambiances 
wel passend en “we weten toch dat 
Mozart vrijmetselaar was”. Waarna 
traditie in het gebruik zorgde voor de 
kwalificatie maçonnieke muziek.  
Bovendien vonden de meeste vrijmet-
selaren de vlotte wijsjes van Mozart 
wellicht diverterender dan de wijze 

ernst die uit een groot muziektheater-
werk als ‘Parsifal’ van Richard Wagner 
als opdracht op de vrijmetselaar en op 
ons allen overkomt. Dit in tekst, beeld, 
muziek en decor als totaaltheater 
geconcipieerde werk is een magnifiek 
voorbeeld voor elke levende mens, en 
zeker voor de vrijmetselaar en zijn 
‘homo sum’. Wagner was echter geen 
maçon en het werd geen traditie om 
dit werk te annexeren. Dus is Parsifal 
geen maçonnieke muziek.  
 
Er bestaat goede en slecht gemaakte 
muziek. Maar bestaat er ook maçon-
nieke muziek?  
Alleen muziek die speciaal voor 
kerkelijke riten is gemaakt, mag 
kerkmuziek heten. Het gregoriaans 
voldoet geheel aan die eis, en in het 
verlengde daarvan de Bourgondische 
vijftiende- en zestiende-eeuwse com-
ponisten: Josquin des Prez, Palestrina 
en vele anderen uit die tijd. In de 
achttiende eeuw vinden we Bachs 
kerkcantates en in de twintigste eeuw 
figuren als Hendrik Andriessen, die 
fraaie misexemplaren kon realiseren.  
Het iedereen bekende ‘Largo’ van 
Händel, dat vaak bij rouwsituaties ten 
gehore wordt gebracht, is daarentegen 
een traditie. Het is een aria uit de 

Getallen en toonladders
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opera ‘Serse’ van Händel en men laat 
de tekst terecht weg, want die behelst 
absoluut geen dodendroefheid. 
Blijft nu de vraag, of er door  
componisten die tevens vrijmetselaar 
waren, muziek is gemaakt om te 
gebruiken in logeactiviteiten ?  
Peter Benoit componeerde veel, vooral 
voor de bewustwordende Vlamingen, 
maar van specifiek voor de  
vrijmetselarij geschreven muziek is mij 
niets bekend. Of Franz Liszt specifiek 
voor de maçonnerie schreef, is niet 
bekend; wel schreef hij gezien de titels 
allerlei spiritueels. 
Daarentegen schreef Willem Pijper 
voor de vrijmetselarij de door hem zelf 
zo genoemde ‘Zes muziekjes voor 
orkest’ - de ‘Zes adagio’s’ zoals ze echt 
heten. Deze waren voor orkest ge-
schreven, en een nagelaten wens van 
de componist was er ook een kamer-
muziekzetting van te maken. Als 
oud-leerling van Pijper heb ik een 
zetting voor strijkkwartet en piano 
gemaakt. Dat verhoogt de kans op 
uitvoering als levende muziek in loges, 
alhoewel dat mede afhangt van de 
toevallig aanwezige muzikale capa-
citeiten (en ambities) van de leden van 
de loge. 
In mijn loge, De Waare Broedertrouw 

in Gouda, werd bij tempelgebeurtenissen 
tientallen jaren levende muziek 
gemaakt. De zogeheten ‘kapel’ 
bevatte, al naar gelang de muzikale 
hoedanigheden van de leden, een of 
meer instrumentalisten en een 
bescheiden mannenkoortje. Wijlen 
broeder Salari vormde vele jaren met 
mij een vast ensemble, dat vaak het 
stuk van Liszt ‘Resignazione’, voorzien 
van een vioolpartij, speelde. 
Toen ik zelf eenmaal vrijmetselaar 
was, zijn er van mij ettelijke composities 
verschenen die specifiek voor loge-
gebruik gedacht waren. Zo schreef ik 
een symfonisch muziekstuk dat tijdens 
de verheffing tot meestervrijmetselaar 
ten gehore gebracht kan worden. Van 
dit stuk, de ‘Musica Sacra nr. III’, 
bestaat ook een kamermuziekversie 
voor klarinet, viool en piano. 
Omdat de maçonnieke boog niet altijd 
gespannen kan blijven, kent dit ge-
nootschap van ingewijdenen naast 
volernstige rituelen, ook wel ‘tempel-
arbeid’ genoemd, een lange traditie 
van hun eigen vormen van ontspanning. 
Eén daarvan is het hebben van een 
nabroodje, ook wel een ‘banket’ of 
‘tafelloge’ genoemd, waarbij de aanzit-
tenden tafelliederen aanheffen. Zoals 
in loge De Waare Broedertrouw, waar 
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teksten van twee door de broeders 
Wim Cassée en Joop Mulder ge-
schreven ‘arbeidsliederen’ door mij van 
een meezingmelodie zijn voorzien. De 
eerste voorafgaand aan het uitbrengen 
van de condities:    
 
‘Kanonnen geladen, tot vuren bereid! 
De Waare Broedertrouw een heildronk 
gewijd!’
 
En de tweede wanneer de ‘sluizen der 
welsprekendheid’ worden geopend: 
 
‘Laat over de werkbank woorden 
flitsen, 
als de splinters van de ruwe steen!’
 
Op mijn website staat een cd met 
pianobegeleiding van deze twee lie-
deren. Evenals trouwens mijn andere 
maçonnieke composities. 
 
Mozart heeft enkele werken voor 
maçonnieke ambiances geschreven. Ik 
noem de ‘Maurerische Trauermusik’, de 
‘Gesellen Reise’ en de ‘Kleine Freimau-
rer Kantate’ (tevens het laatste werk 
voor zijn overlijden). Hij maakte het 
lied ‘Die Gesellen Reise’ om gezongen 
te worden bij de bevordering van zijn 
vader, de componist Leopold Mozart, 

tot gezel-vrijmetselaar: 
 
‘Die ihr einen neuen Grade, der 
Erkentnis nun euch naht, 
wandert fest auf eurem Pfade, wisst er 
ist der Weisheit Pfad.’
 
In die zin is het echte maçonnieke 
muziek. Maar geen enkele praktiser-
ende rooms-katholiek heeft ooit zo’n 
fraai ‘Requiem’ gecomponeerd als de 
vrijmetselaar Mozart. Dus als u wilt, is 
het ‘Requiem’ een minstens zo’n 
maçonniek muziekstuk als de opera 
‘De Toverfluit’.  
Mozart heeft ooit een eenvoudig 
muziekje geschreven waar zo on-
geveer elke organisatie zijn eigen tekst 
bij heeft bedacht. Het bekendst is het 
in Duitsland geworden als ‘Bundeslied’. 
Menige loge, ook in Gouda, gebruikt 
dit muziekfragment om in de broeder-
kring onze onderlinge verbondenheid 
te bevestigen: 
 
‘Lasst uns mit geschlungen Händen, 
Brüder diese Arbeit enden.’
 
Voor zover bekend was Van 
Beethoven geen vrijmetselaar. Hij 
schreef wel brieven aan een vriend die 
vrijmetselaar was, en die vriend, ene 
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heer Wegeler, schreef aan Van 
Beethoven over in de loge gezongen 
liederen. Deze bood hem aan een paar 
van deze liederen, die door Wegeler 
van een maçonnieke tekst waren 
voorzien, voor hem op een beter 
bruikbare manier te arrangeren. Maar 
dat aanbod kreeg (helaas) geen vervolg.  
Ik heb zelf twee Beethoven-liederen op 
teksten van die maçonnieke vriend 
georkestreerd en ook in de Goudse 
loge laten zingen. Dat waren ‘Der freie 
Mann’ en ‘Das Werk beginnet’.  
Van Van Beethoven is er verder geen 
maçonniek nieuws. Behalve dat Roger 
Cotte, een Franse vrijmetselaar en 
hoogleraar musicologie in Reims, 
meent dat er toch nog een stuk van 
Van Beethoven is, of minstens aan 
hem kan worden toegeschreven: een 
‘Marche Maçonnique’. 
 
Tot zover over wat volgens mijn 
aanduidingen ‘vrijmetselaarsmuziek’ 
mag heten. Maar behalve de muzieken 
die ik tot nu toe heb behandeld van 
een aantal componisten die maçon 
waren, zijn er nog verscheidene com-
ponisten geweest die voor de vrijmet-
selarij functioneel bedoelde muziek 
hebben gemaakt. 
Ik noem Jean Sibelius uit Finland, 

Ignaz Lilien uit Den Haag, G. Meijerbeer 
uit Parijs, J. Masseus uit Rotterdam en 
nog een handvol minder bekende 
namen, maar encyclopedische volledigheid 
wil ik vermijden. 
Muziek in loges is vooral, evenals in de 
kerken, vocaal geweest. Een gewoon 
procédé was (en is): neem een wijsje 
dat iedereen kent (via media van toen 
of van nu), flans daarop een tekst in 
elkaar die toepasselijk is en klaar is 
Kees: een maçonniek lied is ontstaan.  
Zo ontstonden diverse maçonnieke 
zangbundels. Wijlen Adolphe Pott, 
concertmeester bij het Residentie 
Orkest, schreef daarover een zeer 
lezenswaardig boekje. Overigens, het 
is geen schande dat dit zo gebeurde, 
zonder bestaande auteursrechten te 
vereffenen aan soms nog levende 
componisten. Ook de kerkelijke zang-
boeken zijn veelal zo tot stand geko-
men en het gregoriaans bevat van 
alles wat er al was, maar het totale 
‘liber usualis’ mag intussen met recht 
de benaming kerkmuziek dragen. 
 
Getallen hebben een symbolische 
betekenis en spelen bij het vorm 
geven aan iets dat functioneel in 
logeverband zou moeten passen, zeker 
een rol. Drie, vijf en zeven zijn de 

Schoonheid bewijst zichzelf… voor sommigen
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getallen die bij leerling, gezel en 
meester behoren. Maar die drie getal-
len komen we overal tegen, dus zo 
uitzonderlijk is het maçonnieke gebruik 
nu ook weer niet. 
We kennen immers uitdrukkingen als 
‘Alle goede dingen bestaan uit drieën,’ 
‘de drie-eenheid, ‘Driemaal is scheeps-
recht’ en ‘Geef me de vijf!’ We hebben 
vijf zintuigen, er zijn zeven dagen in 
de week, twaalf (1+2=3) maanden in 
een jaar, 52 (5+2=7) weken in een 
jaar, en ga zo maar door. Over zin en 
onzin met getallen schreef Newton 
Friend een aardig boekje. 
Nu we in de behandeling van muziek 
en vrijmetselarij op het getal zijn 
aangekomen, laat ik u nog even door 
een kier in de componeerkeuken 
kijken. De ‘gewone’ toonladder bevat 
zeven tonen. De andere ‘gewone’ 
toonladder bevat er twaalf. Die twaalf 
kunnen staan voor de tekens van de 
dierenriem. Een schrijftechniek is, om 
die twaalf tonen een specifieke 
gedaante te geven, zodat een herken-
bare reeks ontstaat.
 
Waarom dit muziektechnische hoog-
standje? 
Iemand die wordt ingewijd gaat daar-
toe op reis: het avontuur van vertrou-

wen tegemoet. Daarbij overzweeft 
hem (vanaf het plafond van de tempel-
ruimte) het uitspansel. Welnu, in mijn 
eigen muziek voor de inwijding van 
een vrijmetselaar hoort die nieuweling 
zich langs de dierenriem gaan, door 
deze reeks van twaalf tonen. Hij hoort 
het, maar weet nog niet waarom. Want 
dan zouden we vroegtijdig de keuken-
deur te wijd open zetten…

Bestaat maçonnieke muziek?

Het Koninklijk Concertgebouworkest onder  
Bernhard Haitink - onlangs 81
geworden - in de jaren tachtig  

(foto Guido Stordiau). ->



#
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The Divine Monochord
Goddelijke klank verbeeld door Pieter Torensma

Harm N. Timmerman en Merlijn Torensma

uziek tijdens een 
bijeenkomst in open 
loge kan dienen om 
emotionele aan-

sluiting te vinden bij de gebeur-
tenissen in het ritueel. Dit doet 
vermoeden dat muziek een rol 
kan spelen bij het doordringen 
tot de grond der dingen en dat 
muziek wellicht een relatie heeft 
met de letter G en de Opper-
bouwmeester des Heelals. Van 
die relatie geeft het schilderij 
van Pieter Torensma dat af-
gebeeld is op de achterpagina 
van dit nummer een intrigerend 
beeld. 
 
Door de ontwikkeling van westerse 
muziek, zowel vanuit muzikaal als  
natuurwetenschappelijk perspectief, 
vinden we de basis bij de Griekse 
filosoof Pythagoras: alle objecten en 
verschijnselen in het universum 
hebben een getalsmatige basis en 
getalsverhoudingen zijn ook te vinden 
in muzikale intervallen. Het monochord, 
een Grieks instrument bestaande uit 
één snaar waarvan de kam verschoven 
kan worden of waaraan gewichten 
worden gehangen om zo de toon te 
veranderen, werd gebruikt om deze 
getalsverhouding tussen intervallen 
aan te tonen.  
De studie van muziek heeft van oor-
sprong een wiskundige basis. Door de 
invloed van het Griekse denken in de 
Middeleeuwen wordt het idee van 
getalsverhoudingen van intervallen 
door onder meer Boëthius uiteengezet. 
Niet voor niets is ‘musica’ als een van 

de zeven vrije kunsten onderdeel 
van het rekenkundig quadrivium, 
samen met aritmetica, astronomia 
en natuurlijk geometria.  
Studie van deze ‘artes liberales’ 
diende als voorbereiding op de meer 
serieuze studies als filosofie en  
theologie. Gezien de betekenis van 
het getal zeven binnen de vrijmetselarij 
zou dit kunnen betekenen dat de 
vrijmetselaar wordt aangemoedigd 
om deze kunsten of wetenschaps-
gebieden te bestuderen, iets wat 
in vervolggraden concreet  wordt 
benoemd.
 
Het monochord vinden we terug bij 
de Britse natuurkundige en astroloog 
Robert Fludd (1574-1673), een 
mysticus met een grote interesse voor 
kabbala en rozenkruisers. In zijn ‘The 
History of the Macrocosm’ staat een 
illustratie getiteld ‘The Tuning of the 
World’, waarop de aarde de klankkast 
van een instrument vormt waarover 
een snaar staat gespannen die door 
een goddelijke hand wordt gestemd. 
Fludd stelt dat er een onderlinge 
samenhang bestaat in het universum 
(de macrokosmos) en de mens (de 
microkosmos); we horen hierin het 
gezag van het hermetisch adagium ‘zo 
boven, zo beneden’ en de invloed van 
de Griekse ‘harmonie der sferen’.  
De bekende illustratie van het goddelijke 
monochord van Fludd komen we op 
meerdere plaatsen tegen, bijvoorbeeld 
op de voorkant van ‘The anthology of 
American folk music’.  
 
Een meer creatieve of indrukwek-
kender interpretatie dan die van 
de Friese kunstenaar Pieter Torensma 
(1944) is nauwelijks voor te stellen.  

M
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Na zich te hebben gericht op de 
Indiase en Tibetaanse mandala-
schilderijen, spelen sinds de jaren 
negentig van de vorige eeuw de natuur 
en de natuurwetenschap een steeds 
grotere rol in zijn schilderijen.  
Onlangs exposeerde hij werken met 
als gemeenschappelijk thema ‘Iconen 
voor de Geometer’, waarvan  het werk 
‘The Divine Monochord’ onderdeel 
uitmaakt. Torensma maakte het in 
opdracht van een logebroeder. “Het 
sluit aan bij mijn bouwstuk over het 
ontstaan van de schepping uit klank, 
verdichting van materie. In de  
moslimcultuur wordt deze ‘muziek 
der sferen’ de ‘muziek zonder snaren’ 
(ism-i-azam) genoemd. Plato zegt in 
zijn ‘Timaeus’ dat ‘de Schepper een 
wereldziel maakte volgens muzikale 
intervallen en verhoudingen’. Lao-Tse 
spreekt van ‘de Grote Toon’ de toon 
die alle verbeelding te boven gaat.” 
De oerklanken waar Torensma over 
spreekt, zijn al eeuwen lang bekend in 
de mystieke tradities. De Egyptenaren 
spraken over ‘de zingende zon’, de In-
diase mysticus en dichter Kabir sprak 
van ‘het zoemen van het weefgetouw 
van de tijd’. “Dit is het gebied waar ik 
mijn inspiratie opdoe die ook ten 
grondslag ligt aan het schilderij 

‘The Divine Monochord’. Het verloren 
meesterwoord, waarvan in de  
vrijmetselarij wordt gesproken,  
verwijst hier mijns inziens ook naar.” 
 
Wat opvalt is de specifieke techniek 
van Torensma waarbij hij gebruik heeft 
gemaakt van verven die door hem zelf 
uit plantaardige en minerale pigmenten 
zijn samengesteld. Aan weerszijden 
van het monochord zien we een weer-
gave van geluidsfrequenties en boven-
aan, in navolging van Fludd, de hand 
van God, symbool van ‘de op en neer 
gaande liefdesketen’ en ordening in het 
universum die wij in de natuur kunnen 
ontdekken en waarmee we wellicht 
door middel van muziek in contact 
kunnen komen. De hand van God die 
in kristalheldere wetten het universum 
stemt: het is aan ons om het geheim 
van die stemming (terug) te vinden.

“Wat wij in onze dagelijkse taal muziek noemen, 
is slechts een miniatuur van die muziek of har-
monie van het gehele Universum, die achter alles 
werkzaam is en de oorsprong van de natuur.” 
 
Hazrat Inayat Khan (musicus/mysticus 1881-
1927)
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De ritus in woord en muziek 
Een chemisch huwelijk 
Maarten Zweers

et woord ‘muziek’ is 
afkomstig van het 
Griekse woord ‘mousa’, 
waarmee de goddelijke 

macht werd aangeduid, die vanaf 
de woonstee der goden, de 
Olympus, de mens kon beroeren. 
Negen Muzen werden onder-
scheiden, die kunstenaars kon-
den inspireren tot het maken 
van met name poëzie en muziek.  
Met het door inspiratie tot stand 
komen van kunstwerken is echter 
alleen het eerste traject  
beschreven, dat bij het proces 
van iedere kunstbeleving behoort. 
Het is het traject dat de kunste-
naar doormaakt die door inspiratie 
tot vormgeving komt. Maar 
vervolgens wordt de kunstgenieter 
op zijn beurt weer door het 
kunstwerk geïnspireerd. Dat is 

het complementaire traject, waar-
bij we door de confrontatie met 
het vormgegeven kunstwerk tot 
ideeën komen.  
 Beide trajecten tezamen vormen het 
eeuwige cyclische proces, dat in feite 
in alles speelt en dat voorwaardelijk is 
voor iedere ontwikkeling. Het is de 
eeuwige wisselwerking tussen de 
geestelijke en de stoffelijke wereld, 
waar alles uit voort komt. Het is wat in 
Mozarts opera ‘Die Zauberflöte’ zo 
mooi ‘de mysteriën van Osiris en Isis’ 
wordt genoemd, respectievelijk de 
goden van zon en maan, van de man-
nelijke geest en de vrouwelijke, vorm-
gevende krachten.  
Alles wat zich in de gehele schepping 
aan vormgevingen voordoet is vanuit 
de geest van de Grote Kunstenaar – de 
Opperbouwmeester des Heelals – 
gevormd. En het is Zijn vormenwereld, 
Zijn Schepping, die ons tot leerschool 
dient.  
Vanuit een bron, die uit Zijn klinkende 

H

Maarten Zweers (1948, Delfts ingenieur, zanger, tien jaar theaterdirecteur, 
theaterbelichter, al meer dan twintig jaar zelfstandig muziekdramaturg) heeft 
een internationale ervaring van meer dan dertig jaar met het geven van  
voordrachten over muzikale en symbolische (muziek)dramatische werken.  
De essentie van zijn arbeid ligt in de brug die hij slaat tussen deze werken, 
oude esoterische kennis en actuele thema’s op het gebied van religie,  
wetenschap en maatschappij. Het is zijn streven om oude esoterische kennis 
op een logische, samenhangende wijze in de geest, taal en exacte denkwijze 
van de nieuwe tijd te vertalen en daardoor voor het dagbewustzijn  
toegankelijk te maken. Zijn voordrachten zijn altijd een vermenging van 
gesproken woord en muziek.
 
(Foto Jan-Pieter van Beek)



#
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Woord is voortgekomen, putten op hun 
beurt de grote dichters en com-
ponisten op vergelijkbare wijze, zij het 
een orde lager en geholpen door de 
Muze. En zo komen zij tot hun kunst-
werken. De Schepping is onze primaire 
leerschool. De grote kunstwerken 
kunnen ons op vergelijkbare wijze tot 
lering dienen. En in feite doet iedere 
mens, die iets maakt en daar vervol-
gens weer van leert, hetzelfde. Zo 
voltrekt zich zowel op goddelijk als op 
menselijk niveau het eeuwige cyclische 
proces, waarin ideeën tot vormgeving 
komen en vervolgens die vormgevin-
gen weer tot vernieuwde ideeën 
leiden. 
 
Waar een kunstwerk ons beroert 
spreken we van schoonheid. Wat is 
schoonheid eigenlijk? 
Ideeënwereld en vormenwereld, geest 
en stof – noem de twee-eenheid zo u 
wilt –, ze staan niet alleen permanent 
met elkaar in wisselwerking, maar 
getuigen daarbij ook nog van elkaar. 
Achter iedere vormgeving schuilt één 
daarmee corresponderende, meestal 
complexe idee. En omgekeerd komen 
wij alleen tot ideeën omdat vorm- 
gevingen die oproepen, als we daar-
onder tenminste niet alleen de fysiek-
materiële vormen verstaan, maar ook 

de imaginaties in onze verbeelding. 
Iedere idee kan slechts tot één corres-
ponderende vormgeving leiden. Als de 
idee anders zou zijn, zou ook de 
daarmee corresponderende vorm 
anders zijn. Dat de ene vorm anders is 
dan de andere, kan alleen als er ook 
een andere idee-impuls aan vooraf is 
gegaan. Het omgekeerde geldt even-
eens. Ze bestaan als kip en ei wederzijds 
enkel en alleen door elkaar.  
Als nu in de vormenwereld waarheid 
tot vorm komt, kan dat alleen maar tot 
een gelukservaring leiden. Immers, al 
wat leeft, en dus ook de mens, is uit 
hetzelfde bouwplan afkomstig en zal 
zich optimaal voelen als elementen 
daarvan zich naar waarheid kunnen 
openbaren. Die gelukservaring noemen 
wij schoonheid.  
De mens maakt een bewustzijns-
ontwikkeling door, waarbij hij steeds 
meer vanuit het onderbewustzijn naar 
het dagbewustzijn weet te brengen. 
Waar we vormgevingen ontmoeten die 
van wijsheid getuigen, maar we die  
wijsheid nog niet met ons dagbe-
wustzijn kunnen grijpen, kunnen we 
die al wel met ons onderbewustzijn 
ervaren en wel door de schoonheidser-
varing die de vormgeving ons geeft. 
Een schoonheidservaring wijst er dus 
op dat ons onderbewustzijn in een 
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vormgeving waarheid als de 
daarachter schuilgaande idee heeft 
herkend. Dit verklaart onder andere 
waarom de ongerepte natuur ons altijd 
een schoonheidservaring geeft.  
 
Allerlei ideeën kunnen we lanceren en 
in het westen vorm geven. Zodra die 
vormgevingen schoonheid gaan uit-
stralen, is dat een teken dat we in de 
buurt van waarheid zijn gekomen. 
Zelfs waar het lelijke, duivelse of 
rampzalige in kunst wordt uitgedrukt, 
kunnen we een schoonheidservaring 
hebben. Het is een teken dat ons 
onderbewuste, ons gevoel, ons vertelt 
dat het kunstwerk van waarheid 
spreekt. Dat die waarheid voor ons 
persoonlijk ook een onaangename kan 
zijn, doet aan die waarheid niets af. 
Hoe mooi is niet Pizarro’s aria uit 
Beethovens opera ‘Fidelio’, terwijl hij 
de meest afgrijselijke schoft is. 
Beethoven typeert hem muzikaal naar 
waarheid. 
Dit verklaart de grote betekenis van de 
kunsten. Grote kunstwerken verraden 
door hun schoonheid dat zij licht- 
bakens zijn op de weg die wij moeten 
gaan. Daarom is bewustwording van 
hun verborgen wijsheid voor de zich 
verder ontwikkelende mens zo belang-
rijk en moet het niet bij een gevoel-

servaring van schoonheid blijven. 
Waarheidservaringen zullen zich naar 
mijn overtuiging in de nieuwe tijd 
steeds meer aan de schoonheids- 
ervaringen gaan toevoegen. Waar de 
kunsten zich verenigen ontwikkelen ze 
de hoogste kracht. Waar de mens hun 
wijsheid in zijn levensgang vertaalt, 
kroont hij hun wezen tot de Koninklijke 
Kunst. Daarom spreekt onze ritus van 
de Koninklijke Kunst als het erom gaat 
het leven vorm te geven naar het van 
louter wijsheid getuigende bouwplan 
van de Opperbouwmeester.  
 
Alle kunstvormen overlappen ten dele 
elkaars werkterrein. Zo heeft de 
muziek een bijzondere band met de 
dans en de  poëzie, met beweging en 
het klinkende woord.  
Alles in de gehele kosmos getuigt van 
ontwikkeling van bewustzijn. Onze 
ritus zet ons ook tot deze basale 
opdracht aan. De Meester zendt ons 
heen om van die geestelijke ontwikkel-
ing in de vormenwereld in het westen 
in handel en wandel te getuigen.  
Muziek en het dichterlijke woord  
zijn de kunstvormen die bij uitstek  
geschikt zijn om ontwikkelingspro-
cessen te beschrijven. De bouwkunst, 
beeldhouwkunst en schilderkunst zijn 
vanwege de nauwelijks aanwezige 

<- Niets in dit artikel is dogmatisch of  
confronterend bedoeld. Het is alleen een  
persoonlijke getuigenis van een levenslange,  
onconventionele zoektocht naar het goud in onze 
ritus en in ons muzikale erfgoed. 

(Foto Jan-Pieter van Beek)
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tijdsfactor minder geschikt om ontwik-
kelingsprocessen uit te beelden. Hun 
kracht ligt weer ergens anders. Het 
zijn juist de muziek en het dichterlijke 
woord die ons bewust en onderbewust, 
in hoofd en hart, kunnen voeden waar 
het ontwikkeling betreft. Daarom 
passen juist deze kunstvormen zo 
natuurlijk bij het doel van onze ritus. 
Afzonderlijk werkt het klinkende woord 
in de tekst van het rituaal, de muziek 
in het instrumentale bouwstuk. Ge-
combineerd in vocale bouwstukken of 
– wat naar mijn overtuiging meer zou 
moeten gebeuren – in broederlijk 
gezang in de broederketen.  
Voortbordurend op de gedachte dat 
het dichterlijke woord en de muziek 
nauw verwant zijn, omdat ze beide zo 
geschikt zijn om ontwikkeling uit te 
drukken, en de erkenning dat 
schoonheid van waarheid getuigt, zou 
je tot heel veel stellingen over de 
vormgeving en uitvoering van onze 
ritualen kunnen komen. Een en ander 
geeft namelijk aan dat rituaalteksten 
van schoonheid moeten getuigen en 
rituaaluitvoeringen alleen maar opti-
maal van waarheid kunnen spreken als 
ze ook mooi worden uitgevoerd.  
En daar vooral de kunsten hetzelfde 
nastreven als de ritus en van gelijke 
orde zijn, kunnen muzikale intermezzi 

vanwege die zielsverwantschap in 
hoge mate bijdragen aan het doel van 
de rituaalbeleving. Sterker nog, het 
rituaal en zijn uitvoering moeten in 
allerlei opzichten aan de eisen van de 
(muziek)dramatische kunsten voldoen. 
De rituaalteksten moeten ‘muzikaal’ 
klinken. Muzikale bouwstukken moeten 
‘spreken’ van de sfeer waarin de ritus 
zich bevindt en van de reizen, die we 
gaan. 
  
De juiste timing, cadans, intonatie en 
het juiste tempo bij het voordragen 
van de teksten, het natuurlijk en 
vloeiend in elkaar over doen gaan van 
de onderdelen van de rituele hande-
ling, het zijn allemaal elementen die 
van muzikaliteit moeten getuigen. Ze 
zijn naar mijn overtuiging van een veel 
grotere invloed op de beleving van 
onze ritus dan wij doorgaans denken. 
En menige broeder en menig collectief 
van officianten zou in dat opzicht veel 
meer kunnen presteren dan zij zichzelf 
toedichten. Gemakzucht en zelfonder-
schatting spelen ons daarbij vaak 
parten. Hoe denkt u bijvoorbeeld dat 
een muzikaal mens een ongelijke 
herhaling van de drieslag ervaart? En 
als u zo’n ongelijke herhaling niet 
bewust stoort, doet hij dat onderbe-
wust ongetwijfeld wel. Als een tekst 

De Muze en de eeuwige wisselwerking  
tussen geest en stof
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met haperingen wordt voorgelezen, is 
de muziek eruit en de werking gro-
tendeels kapot.  
Omgekeerd moeten naar mijn overtui-
ging de muzikale bouwstukken zo 
functioneel mogelijk worden gekozen. 
Ze moeten een eenheid met het rituaal 
vormen en als schakel naadloos in de 
voortgang van de ritus passen. Daarbij 
is het zinvol een scherp onderscheid te 
maken tussen sfeer creërende muziek 
en muzikale bouwstukken, die een 
gedachtenwereld met zich brengen die 
verband houdt met die van het rituaal. 
Of die gedachtenwereld van de muziek 
door de broeders bewust of alleen 
onderbewust wordt ontvangen is niet 
zo belangrijk. Als wat achter die 
schoonheid schuil gaat maar past bij 
het dramatische gebeuren waarin het 
rituaal ons op dat moment meeneemt. 
Natuurlijk is dit ideaal niet eenvoudig 
realiseerbaar, maar het moet wel ons 
streven richten.  
 
Niemand heeft de menselijke zoek-
tocht zo met het dramatische woord 
weten te treffen als Shakespeare. 
Maar zelfs deze grote meester van het 
woord verlangt menigmaal in zijn stuk-
ken muziek, omdat – zoals hij zelf zegt 
– het woord op vele momenten on-
toereikend is geworden.  

Hiermee ben ik bij de essentie van 
deze beschouwing gekomen. Het 
woord zal in onze rituaaluitvoeringen 
natuurlijk verreweg de belangrijkste 
rol toebedeeld blijven. Maar we zouden 
naar mijn overtuiging het muzikale 
element veel meer aandacht moeten 
geven. Een soort ‘chemisch huwelijk’ 
tussen het mannelijke woord en de 
vrouwelijke muziek, waarbij woord en 
muziek van elkaar getuigen, zou de 
betreffende Muze gelukkig maken en 
zij zou ons overeenkomstig veel meer 
kunnen inspireren. 
Wij kennen geen werken van tragedie-
schrijvers vóór Aischylos, maar diverse 
mystici hebben erop gewezen dat 
tragedies van nog oudere datum de 
dramatisering vormden van de esoter-
ische kennis van de ingewijden, en dat 
we in de werken van Aischylos, 
Sophokles en Euripides daar de laatste 
sporen van kunnen aantreffen. Wat 
voor de massa een kijkspel was, 
vormde voor de ingewijden een dra-
matisering van hun grote weten. En 
alle kunsten werden in vereniging 
aangewend om die universele wijsheid 
dramatisch vorm te geven. Dat woord 
en muziek daarbij de belangrijkste 
disciplines waren, is zeer waarschijn-
lijk. Het is vanuit deze mystieke ge-
dachte dat mysticus-dichter-componist 

Schoonheid, waarheid en de Koninklijke Kunst
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Richard Wagner tot het begrip ‘Gesamt-
kunstwerk’ kwam, waarin alle kunsten 
verenigd moesten dienen om de 
levensweg der mensheid te drama-
tiseren, zoals die in hoofdlijnen in 
mythen en legenden wordt bes-
chreven,. Vanuit die gedachte komt 
onze ritus ook in een veel grotere 
traditie te staan dan wij doorgaans 
aannemen. 
 
Als vrijmetselaren zoeken we de weg 
die leidt tot het beoefenen van de 
Koninklijke Kunst. Een hoog, in feite 
praktisch onhaalbaar ideaal, maar wel 
richtinggevend voor de weg die we 
menen te moeten gaan. Talloos zijn de 
struikelblokken en drukken op het hart 
die we van binnen en van buiten uit op 
deze zoektocht ondervinden. Al die 
ervaringen drukken hun stempel op de 
mens die we zijn. En voordat we het 
weten, belasten ze onze ziel zodanig 
dat we bezwaard en geremd door 
‘valse emoties, oordelen en dogma’s 
ons idealisme verliezen. Zo worden de 
grootste vijanden geboren van een 
open en vrije levenswandel, die we 
juist nodig hebben om de weg tot de 
Koninklijke Kunst te gaan. Cynisme, 
zelfonderschatting, hoogmoed, ang-
sten, gebrek aan vertrouwen in de 
Opperbouwmeester en onze mede-

mens, het zijn allemaal aartsvijanden 
van het idealisme, dat onontbeerlijk is 
op de gestelde weg naar het licht.  
Dat idealisme betreft alle niveaus 
waarin de Koninklijke Kunst van ons 
wordt gevraagd: in de wijze waarop 
we ons tot het Oosten richten en 
trachten de hoogste inspiratie te 
ontvangen, en in het Westen, waar we 
in de grootste verdichting hebben te 
arbeiden. 
Geloof, hoop en liefde zijn prachtige 
trefwoorden die in dezelfde richting 
wijzen. Maar in deze gedachtegang wil 
ik liever het woord idealisme gebrui-
ken, omdat velen daarin door hun 
levenservaringen geblokkeerd zijn, ter-
wijl onze grote dichters en com-
ponisten daar juist zo van getuigen. 
Voor mij ligt in de combinatie van het 
immens hoge, geïnspireerde leven-
sinzicht en het absolute idealisme dat 
de grote dramatici en componisten aan 
de dag leggen, hun grote waarde. Ik 
heb in verscheidene artikelen ook 
beargumenteerd waarom ik meen hen 
als ‘de ingewijden in cognito’ van onze 
cultuur te moeten zien. Zij wijzen ons 
op een unieke manier de weg naar het 
licht. De ongekende kracht, rotsvaste 
overtuiging en het niet door tegensla-
gen te breken idealisme waarmee 
struikelblokken en drukken op het hart 
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geïncasseerd en verwerkt worden, 
getuigen van dezelfde geest waartoe 
de ritus ons oproept. Want hij roept 
ons niet alleen op om wijsheid te 
ontdekken, maar ook om die wijsheid 
in handel en wandel in de praktijk te 
brengen. De ritus laat geen twijfel toe 
over de realiseerbaarheid daarvan.  
De grote verwantschap tussen onze 
ritus en vele  (muziek)dramatische en 
muzikale werken ligt dus niet alleen in 
het feit dat ze ontwikkelingswegen 
verbeelden. Beide verheffen ons ook 
naar een bewustzijnsniveau waar 
twijfel, fatalisme en cynisme niet meer 
kunnen bestaan. Dit idealisme is van 
een immense betekenis. Het is voor 
ons niet alleen een riem onder het hart 
in ons huidige leven en in deze wan-
kele wereld. De rotsvaste overtuiging 
de utopische weg te kunnen gaan zal 
zich ook doen kennen als een van de 
belangrijkste kenmerken van de 
nieuwe tijdgeest. Daarin ligt hun 
beider actualiteit en toekomst. Het is 
dit absolute idealisme waarin onze 
ritus en de grote symbolische (muziek)
dramatische werken en vele grote 
composities wezenlijk verschillen met 
de filosofie. 
 
Ik wil de filosofisch geïnteresseerden 
onder de lezers niet kwetsen, maar 

wel voor mijn overtuiging uitkomen 
dat alles wat de toneelstukken van 
Shakespeare, de muzikale werken van 
Bach, Mozart, Beethoven, Wagner of 
Bruckner, en wat dichters als Goethe, 
Schiller of Von Hofmannsthal hebben 
voortgebracht, van een principieel 
hogere orde is dan wat de filosofen 
aan gedachten hebben ontwikkeld. En 
het verschil ligt niet alleen in het feit 
dat kunstwerken tot hoofd én hart 
spreken en de filosofie grotendeels 
alleen tot het hoofd. Het ligt ook in het 
feit dat de gedachtenwereld die in dit 
soort grote muzikale en dramatische 
kunstwerken symbolisch verscholen 
ligt, wezenlijk verder reikt. Ongecom-
pliceerd, kort door de bocht, maar met 
een grote kern van waarheid meen ik 
te mogen stellen: de filosofen zoeken 
nog, waar geïnspireerde kunstenaars 
als hiervoor genoemd reeds weten. Ik 
beweer niet dat de laatsten niet meer 
zoeken – de zoektocht houdt nooit op 
– maar hun zoeken begint op een 
hoger plan. Van het eerder besproken 
onbetwistbare idealisme en goddelijke 
levensdoel getuigen de filosofen maar 
zelden.  
Voor vrijmetselaren reikt de werk-
plaats des levens van het azuren 
gewelf bezaaid met sterren tot aan het 
middelpunt der aarde en naar alle 

Het door de auteur gebruikte logo omschrijft hij  
als “het tegendeel van het embryo, dat naar  
binnen gekeerd in een cirkel ligt. Het is de  
kosmische mens. Het is dus ook geen man of 
vrouw, maar een mens.”
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windstreken, als ook tot in de totaliteit 
van zijn eigen binnenste. Of, zoals het 
van oudsher heet, onze werkplaats is 
zowel de macro- als de microkosmos. 
Onze ritus houdt ons naar mijn overtu-
iging een holistisch wereldbeeld voor, 
dat tegelijkertijd onze enige en ultieme 
werkplaats is. Het feit dat ons het 
perspectief wordt aangereikt, dat we 
ons als passer en winkelhaak in heel-
heid met de Bouwmeester van dit 
immense holistische, kosmische Al 
kunnen verenigen, wijst in diezelfde 
richting. 
 
Het is zo opvallend hoe de grote 
dichters en componisten bijna conse-
quent de mens de mogelijkheid tot 
verfijning, veredeling en boven-
menselijke vermogens toedichten. Ook 
daarin ligt weer die overeenkomst met 
onze ritus, die op zoveel manieren 
verwijst naar een bovenmenselijk, 
‘goddelijk’ perspectief. Het aantal 
muzikale werken dat ons naar deze 
hoogten tracht mee te voeren, mag 
dan numeriek niet zo groot zijn, maar 
het geloof, de kracht en de inspiratie 
die van die paar werken uitgaan zijn 
overweldigend en kunnen de beleving 
van onze ritus, die hetzelfde nastreeft, 
ongelooflijk verdiepen en verhogen. 
Ook hierin ligt een bijna principieel 

verschil met wat filosofen ons te 
bieden hebben. 
Maar het allergrootste en belangrijkste 
verschil met de filosofie en de grootste 
overeenkomst met onze ritus ligt in 
het feit dat de hier bedoelde kunst-
werken de strijd des levens beschrij-
ven. Zij kunnen ons geleiden bij het 
overwinnen van de struikelblokken en 
de drukken op het hart. Zij leren ons 
de mechanismen in ons zielenleven. 
Zij geven ons een mystieke kijk op het 
wezen van de mens en zijn diepste 
roerselen in wisselwerking met alle 
leven om hem heen. Ze beschrijven in 
een veel groter en meer omvattend 
verband de kosmische wetten van op- 
en neergang, wisselwerking, ontwik-
keling van bewustzijn en levensvor-
men, enzovoort enzovoort. Geen 
filosoof, ook geen Plato, bereikt de 
diepten en nuanceringen waar de 
hiervoor genoemde kunstenaars toe 
zijn gekomen.  
 
Alvorens over te gaan tot het geven 
van voorbeelden van muzikale werken 
of fragmenten die de rituaalbeleving 
wezenlijk zouden kunnen verrijken, 
lijkt het mij zinvol het onderscheid te 
maken tussen sfeerbepalende en 
inwijdende muziek. Beide kunnen een 
zinvolle en mooie bijdrage leveren. Ze 

Natuurlijke samenhang tussen  
poëzie en muziek en de ritus
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zijn echter wezenlijk verschillend in 
hun werking. Een preludium van Bach, 
voorafgaande aan een fuga, is sfeerbe-
palend. Het opent als het ware de 
muzikale ruimte, waarin vervolgens 
het levensproces dat de fuga beschrijft, 
zich kan gaan voltrekken. Die fuga is 
als een embryonaal groeiproces te 
zien, waarin vanuit één enkele cel zich 
door vermeerdering een geheel weef-
werk ontwikkelt, dat als het ware bij 
het slotakkoord tot levensvatbare 
geboorte komt. Van tegenstellingen 
die van levensstrijd getuigen, spreekt 
de fuga eigenlijk nog niet. Dat in 
tegenstelling tot de hoofd- of sonate-
vorm, waarin het eerste en soms ook 
laatste deel van een symfonie of 
sonate is getoonzet. Daar is sprake 
van tegengestelde thema’s en dus van 
de strijd des levens die op de geboorte 
volgt. Het is ook niet zonder betekenis 
dat deze muzikale vorm later is ont-
staan dan de fuga. 
Maar luisteren we bijvoorbeeld naar de 
jaargetijden van Vivaldi of ‘La Mer’ van 
Debussy, dan bevinden we ons in de 
sfeer van de natuur. Een Broeder van 
Talent moet zich primair de vraag 
stellen of hij voor een bepaald moment 
in het rituaal sfeer bepalende muziek 
moet kiezen of een fragment dat van 
ontwikkeling spreekt of ons geleidt bij 

de strijd des levens op weg naar 
inwijding. Ik zal me in het volgende 
beperken tot voorbeelden van deze 
laatste groep. 
 
Om met de voor vrijmetselaren zo 
vertrouwde ‘Die Zauberflöte’ van 
Schikaneder en Mozart te beginnen. 
Sarastro’s aria ‘O Isis und Osiris’ is 
volmaakt geschikt om vlak voor de 
eerste reis ten gehore te brengen. 
Sarastro’s tweede aria ‘In diesen 
heiligen Hallen’ spreekt van de harts-
gesteldheid van de ingewijden en kan 
in ieder rituaal worden ingepast. De 
zogenaamde ‘Bildnisaria’ van Tamino 
onthult niets minder dan het hoogste 
levensdoel. Prinses Pamina, de dochter 
van de scheppende en vormgevende 
krachten, is als de bouwtekening die 
de Opperbouwmeester van ons wezen 
heeft gemaakt. Haar te vinden, te 
bevrijden en met onwankelbare liefde 
in het leven gestalte te geven, is het 
hoogst denkbare levensdoel. Dat 
ontdekt Tamino in deze aria. Het 
ogenschijnlijk zo simpele duetje tussen 
Pamina en Papageno ‘Bei Männern 
welche Liebe fühlen’ beschrijft niets 
minder dan wezen en werking van de 
liefde op geestelijk en fysiek niveau en 
voert tot de vergoddelijking van de 
mens. 

De noodzakelijke moed tot idealisme 
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In het openingskoor van Mozarts 
Vrijmetselaarscantate ‘Dir, Seele des 
Weltalls’ wordt ons voorgehouden 
hoezeer vruchtbaarheid, warmte en 
licht afkomstig zijn van de ziel van 
onze wereld, de zon.  
Beethovens lied ‘Die Ehre Gottes in der 
Natur’ bezingt op een andere manier 
onze werkplaats, die reikt tot aan het 
azuren gewelf bezaaid met de eeuwige 
en ontelbare sterren. In Wagners 
‘Parsifal’ klinkt in de derde acte de 
betoverende melodie van de ‘Blumen-
aue’. Parsifal is meester des levens 
geworden en brengt daarmee alle 
leven zijn verlossing en hoogste bloei. 
Waar de mens de natuur niet meer 
vertreedt, kan ze zich in al haar 
schoonheid ontvouwen. Over het 
thema van het milieu en de samen-
hang tussen alle leven gesproken! 
 
Hoe groter het bewustzijn van de 
mens, hoe meer hij de oneindigheid 
van het mysterie ontdekt. Daarom 
moeten we de devotie weer terug 
krijgen. Niet in zijn oude, onderdanige 
vorm, maar als getuigenis van groei-
end ontzag voor het mysterie, als 
gelijkwaardig complement naast ons 
groeiende zelfbewustzijn. Er zijn 
zoveel mogelijkheden in de muziek-
literatuur om ‘gezonde’ devotie, los 
van associaties met kerkinstituties of 
kerkelijke dogma’s, in de werkplaats te 
laten klinken. Ik geeft één voorbeeld: 
de lofzang uit de liturgie van de heilige 
Johannes Chrysostomos van Rach-
maninov, “U bezingen wij, U prijzen 
wij, U danken wij, O Heer, en tot U 
bidden wij, onze God.”  
Onze ritus houdt ons voor dat we ons 
als passer en winkelhaak met de 
Opperbouwmeester kunnen verenigen 
en daardoor heelheid, heiligheid 
kunnen bereiken. Daarmee wordt de 
mogelijkheid tot wisselwerking met de 
Opperbouwmeester aangegeven. In 
afdalende zin kan die wisselwerking 
door inspiratie van de Muze tot iedere 
mens komen. Het voorspel tot Wag-

ners opera ‘Lohengrin’ beschrijft niet 
alleen treffend, maar ook met een 
overweldigende schoonheid, hoe 
inspiratie vanuit hemelse hoogten tot 
in ons dagbewustzijn kan afdalen en 
ons geheel kan vervullen.  
 
Logica en symmetrie – het zijn kos-
mische wetten – vereisen zo ook een 
bewustzijnsstroom in opgaande zin (de 
twee trajecten waar het cyclische 
proces uit bestaat dat ik aan het begin 
van deze beschouwing beschreef). 
Zoals wij leven door en vanuit het 
goddelijke Woord, zo voedt alle leven 
omgekeerd door zijn levenservaringen 
weer de Opperbouwmeester. Het 
onderhouden van die verbindingsweg 
die wij als aardse mensen niet kunnen 
gaan, wordt in allerlei culturen aan 
geestelijke hiërarchieën toegekend.  
Er zijn vele componisten, die een 
‘Sanctus’ hebben geschreven dat 
muzikaal veel verder reikt dan 
christelijke dogmatiek. Een prachtig 
voorbeeld, waarin niet de gelovigen 
zich tot de Allerhoogste en zijn engelen-
scharen richten, maar waarin de 
Engelenscharen zelf zingen en ervan 
getuigen hoezeer zij die verbindende 
schakel tussen de mens en de Opper-
bouwmeester vormen, is het openings-
koor uit Arrigo Boit’s opera ‘Me-
fistofele’: ‘Ave Signor degli angeli e dei 
santi’ – ‘Gegroet Heer der engelen en 
der heiligen’. Dit soort muzikale frag-
menten kunnen zo verheffend werken 
bij de bewustwording van de reikwijdte 
van onze werkplaats en de immense 
samenhang waarin wij met andere 
energieën en de Opperbouwmeester 
onze arbeid verrichten.  
 
Ondergedompeld als wij mensen zijn 
in de aardse verdichting met al zijn 
zwaarte, verleidingen en pijn, zoeken 
we verlossing in de Koninklijke Kunst. 
Die hebben we in het ondermaanse 
Westen te beoefenen. Mozart laat 
eigenlijk altijd in zijn muziek horen 
hoe het mogelijk is, ondanks die 
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onderdompeling in de aardse verdich-
ting, toch de vrijheid te bewaren. Dat 
geldt niet voor Beethoven. Beethoven 
is de grote vechter, die eerst vastge-
nageld in de verdichting met al zijn 
ogenschijnlijk uitzichtloze zwaarte, 
vervolgens met een niet aflatend 
doorzettingsvermogen laat zien hoe 
we ons er toch altijd weer triomferend 
uit kunnen bevrijden. En tenslotte is 
daar in deze traditie Bruckner, die als 
geen ander zijn innerlijke weg van 
vallen en opstaan naar de vereniging 
met God muzikaal beschrijft. In zijn 
symfonieën wekt hij in een ongeloof-
lijke verhevenheid ontzag voor het 
mysterie en tegelijkertijd voor onze 
opdracht en mogelijkheden als mens. 
Het is die tot in fysieke klank vormge-
geven verhevenheid die ons in zijn 
betoverende schoonheid de gelegen-
heid geeft iets te bevroeden van het 
toch zo moeilijk voorstelbare visioen 
van de vereniging met de Opperbouw-
meester.  
Natuurlijk is het onmogelijk om een 
deel van deze symfonieën, laat staan 
de gehele symfonie tijdens een ritu-
aalopvoering te laten horen. Maar de 
expositie van een eerste deel – als 
probleemstelling –, een langzaam 
deel, gedeeltelijk – ter meditatie –, of 
het slot van het laatste deel – als 

visioen van overwinning – kan indruk-
wekkend zijn. De Broeder van Talent 
moet dan alleen wel goed weten waar 
en hoe hij afbreekt of inzet, al dan niet 
met in- en uitfaden. Dat moet met 
verfijning gebeuren, anders gaat de 
beleving juist in één keer weer kapot.  
 
Nog enkele suggesties. De expositie 
van het eerste deel van Mozarts ‘Haf-
ner-symfonie’. We betreden met de 
zich openende octaaf en de direct 
klinkende ritmische figuur een nieuwe 
wereld met zijn eigen energie, waar-
mee wij ons met onze energie kunnen 
verbinden. Dat is precies wat we bij 
iedere inwijding doen. De expositie 
van het eerste deel van Mozarts ‘Jupi-
ter-symfonie’, die laat voelen hoe 
Mozart ondanks alle zwaarte van de 
verdichting vrij en krachtig blijft. De 
expositie van het eerste deel van 
Beethovens vijfde symfonie, waarin 
het noodlot toeslaat. En vervolgens 
het prachtige, meditatieve tweede 
deel, waarin we met uiterste zelfbe-
heersing de greep van het noodlot op 
ons leven onder ogen durven te zien 
en proberen te doorgronden vanuit de 
vaste wil er uit te komen. En zo ook 
het gevecht in het eerste deel van zijn 
negende symfonie, dat aan de triomf 
van ‘Alle Menschen werden Brüder’ in 

De klinkende stem des Meesters bij de arbeid
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het laatste deel voorafgaat.  
En dan Bruckner, die ons aan het begin 
van zijn vierde symfonie oproept de 
kwint van de persoonlijkheid te door-
breken, waardoor immense, stuwende, 
ongekende energieën blijken vrij te 
komen. De wijze waarop we aan het 
begin van zijn zevende symfonie 
worden meegetrokken om ons te 
verheffen, is magisch. Om maar te 
zwijgen van de coda – de afsluiting – 
van zijn vierde of achtste symfonie, 
waarin we een verhevenheid kunnen 
beleven die maar weinigen ooit in hun 
leven hebben bevroed. Het zijn slechts 
voorbeelden uit een onafzienbare 
schat aan mogelijkheden. 
 
Afgezien van  de principiële vraag of 
de nieuwe tijd niet van ons vraagt om 
het masculiene karakter van onze orde 
te verlaten, neem ik aan dat iedere 
broeder het met mij eens is dat we 
primair mens zijn, met een vrouwelijk 
en een mannelijk wezensaspect. Die 
aspecten zijn tegengesteld in lading en 
gelijkwaardig. De man zal ten minste 
evenveel, zo niet meer aandacht aan 
zijn overschaduwde innerlijke vrou-
welijke aspecten moeten geven om 
volkomen mens te worden. Het omge-
keerde geldt natuurlijk voor de vrouw.  
Er zijn zoveel prachtige vrouwelijke 
gestalten in de operaliteratuur, die ons 
vanuit het eenzijdig mannelijke tot het 
menselijke, ja tot het heilige kunnen 
wekken, wat we tussen passer en 
winkelhaak veronderstellen. Als Agathe 
in ‘Der Freischütz’ van Carl Maria von 
Weber in de gewijde, meditatieve 
toonsoort As-groot haar aria ‘Und ob 
die Wolke sie verhüllen’ zingt, roept 
onze eigen innerlijke, vrouwelijke stem 
ons op rotsvast te geloven dat het licht 
altijd in de duisternis schijnt. Als in 
dezelfde tot inkeer oproepende toon-
soort Elisabeth in Wagners ‘Tannhäus-
er’ ‘Almächt’ge Jungfrau, hör mein 
Flehen!’ zingt, laat de muziek ons voel-
en dat het om veel meer gaat dan een 
naïeve Mariaverering. Het intense 

streven de hoogste innerlijke reinheid 
te verwerven is voorwaardelijk voor de 
hoogste inspiratie.  
Wat te denken van het lied ‘Zueignung’ 
van Richard Strauss? Op hoeveel 
manieren verloochenen we niet onze 
diepste ziel door in een slurpende 
zucht naar vrijheid - als ‘Freiheit 
Zegger’  - onder het mom van liefde 
door het leven te rennen. Hoe bevrij-
dend en heelmakend kan dan niet de 
amethistenbeker zijn die onze ware 
ziel ons kan reiken. En dan het adem-
benemende slot van de eerste acte 
van het diepzinnigste muziekdrama 
van de twintigste eeuw, ‘Die Frau ohne 
Schatten’ van Hugo von Hofmannsthal 
en Richard Strauss. Drie Nachtwakers 
zingen ‘Ihr Gatten in den Häusern 
dieser Stadt, liebet einander mehr als 
euer Leben’. Ultieme gedachten over 
de liefde zingen deze nachtelijke 
geleiders uit, waarbij al het onge-
borene wordt betrokken en het leven 
slechts een dienaar blijkt om de 
liefdesband tussen alle leven te ont-
dekken. Er is geen theaterwerk waarin 
het publiek verstilder de pauze in gaat. 
En tot slot, als we onze gestorven 
broeders herdenken en stil staan bij de 
drempel die ons van gene zijde scheidt 
en – voor zover mogelijk – onze 
gedachten laten gaan over het wezen 
van het Eeuwig Oosten, dan kan 
‘Isoldes Liebestod’ uit Wagners ‘Tristan 
und Isolde’ ons magisch geleiden. 
Dichterlijk en muzikaal kunnen we een 
moment “onbewust, in hoogste ge-
lukzaligheid verzinken in het van de 
wereldadem zuchtende Al.” Dichterlijk-
thematisch en muzikaal een absoluut 
hoogtepunt in onze muziekcultuur. 
 
Mocht een broeder van talent zich 
door mijn ideeën geïnspireerd voelen, 
dan heb ik nog de volgende suggesties.  
Als u kiest voor vocale muziek, zou de 
beleving in hoge mate bevorderd 
kunnen worden als de broeders de 
tekst tevoren op hun stoel zouden 
aantreffen. Bij instrumentale werken 
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zou zelfs een enkel trefwoord dat de 
keuze motiveert, zinvol kunnen zijn. 
Als die inleidende woorden door de 
Achtbare Meester zouden worden 
uitgesproken, worden ze een organisch 
deel van het rituaal. Ik suggereer 
beslist geen lange inleidende betogen, 
in tegendeel; dat zou averechts 
werken. Maar als de broeder van talent 
daar enigszins toe in staat is, zou een 
enkel richtinggevend woord voor de 
muzikaal onervaren broeder welkom 
kunnen zijn. Het gaat hier alleen om 
een muzikaal-filosofische suggestie om 
de rituaalbeleving te verrijken. Hier 
passen beslist geen feitelijkheden over 
stuk, componist en uitvoerenden. Die 
informatie moet pas na afloop bij het 
broedermaal worden gegeven. En 
laten we nu niet meteen weer in de 
paniek voor dogmatisch opgelegde 
gevoelens schieten. Vertrouwen in 
onze medebroeder is bij alle arbeid 
voorwaardelijk.  
 
Het zal duidelijk zijn dat er naar mijn 
overtuiging geen verschil is tussen de 
ideeënwereld en het doel van deze 
grote kunstwerken en onze ritus. Ze 
zijn zielsverwant en putten uit dezelfde 
eeuwige bron, grotendeels los van 
iedere religieuze of filosofische stro-

ming. Omdat deze kunstwerken ner-
gens dwingend zijn, maar u alleen in 
alle vrijheid in uw eigen innerlijke 
beleving willen beroeren, kunnen ze 
als geleiders dienen van de vrije, 
zoekende mens op zijn levensreis. Ze 
zijn per definitie getuigenissen van de 
esoterie, de innerlijke, voor een ieder 
onbetwistbare kennis.  
Esoterikos is het Griekse woord voor 
innerlijk. Het zijn de Grieken geweest 
die aan deze innerlijke kennis van de 
in hun cultuur van het wereldtoneel 
verdwijnende ingewijden, deze naam 
hebben gegeven. Het bouwplan eiste 
dat tijdelijk door hoogmoedige gezel-
len in de rationele Europese cultuur dit 
universele weten van het wereldtoneel 
moest verdwijnen. Maar op de Bühne 
is het verscholen in symboliek en 
muziek onder ons gebleven. Deze 
werken getuigen van de kennis van de 
meesters, de ingewijden in cognito. 
Hun werken zijn ware meesterwerken. 
Wat kan er mooier zijn dan hun klink-
ende stem te vervlechten met onze 
ritus.

Op de volgende pagina’s een afbeelding van 
een historische uitgave van ‘Die Zauberflöte’
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Popmuziek met maçonnieke invloed
Een onderzoek naar referenties aan vrijmetselarij in populaire muziek
Harm N. Timmerman

an klassieke com-
ponisten als Mozart, 
Sibelius en Pijper is 
bekend dat zij elementen 

uit de vrijmetselarij hebben 
verwerkt in composities. Daar-
naast is van  jazzmusici bekend 
dat zij lid waren van een 
vrijmetselaarsloge. Dit roept 
de vraag op of er ook referenties 
aan symboliek en het gedachtegoed 
van de vrijmetselarij kunnen 
worden aangetroffen in popu-
laire muziek. Tussen de vele 
myspace-profielen zijn bands te 
vinden met een naam die een 
relatie met de vrijmetselarij 
doet vermoeden. In de folder 
‘Masonic references in popular 
culture’ worden titels genoemd 
van nummers en albums waarin 
een maçonnieke link in zou zijn 
te ontdekken. 
 
In de meeste gevallen lijkt de relatie 
met vrijmetselarij minimaal, maar in 
het artwork van andere producten in 
dit overzicht lijkt de relatie met  
vrijmetselarij meer evident. De  
maçonnieke relatie is duidelijk aan-
wezig in het nummer ‘A Rite of Pas-
sage’ en in de bijbehorende videoclip 
van de Amerikaanse symfonische 
rockband Dream Theater. In dit essay 
worden producten uit de populaire 
muziek waarin een relatie met het 
gedachtegoed of symboliek van de 
vrijmetselarij blijkt, in kaart gebracht 
en geduid. Welke referenties aan de 
vrijmetselarij, haar betekenis, achter-

grond en symboliek kunnen worden 
gevonden in populaire muziek, en wat 
is hiervan de betekenis? 
Zoals Tom ter Bogt aangeeft: Popmuziek 
is belangrijk voor jongeren en ouderen 
en het is voor hen soms interessant 
omdat zij eigen ervaringen en verlan-
gens weerspiegelt. Muziek is een 
middel om ongedwongen te reflecteren 
over maatschappelijke gebeurtenissen 
of de eigen identiteit. Haar primaire 
aantrekkingskracht komt voort uit haar 
sterke emotionele werking; zij ver-
zacht liefdesverdriet, omlijst verliefd-
heid of andere spannende, vrolijke of 
treurige ervaringen op het terrein van 
binding, scheiding en seks. Popmuziek 
speelt in op jeugdige fantasieën: de 
ware liefde, ongehinderd seksueel 
genot, totale vrijheid en rijkdom.  
De presentatie van de artiest is van 
groot belang.  
Alan Bloom bespreekt de betekenis 
van rockmuziek en haar alomtegen-
woordigheid in het leven van jongeren 
en spreekt zijn zorg hierover uit vooral 
in relatie tot educatie van deze jon-
geren. Klassieke muziek is dood onder 
jongeren en “nothing is more singular 
about this generation than its addiction 
to music.” Rockmuziek heeft vooral 
een rebels en seksueel karakter en 
Bloom brengt seksuele interesse in 
verband met rebellie tegen de ouderi-
jke autoriteit.  
Bloom spreekt zich uit over rockmuz-
iek, maar zijn kritiek geldt evengoed 
de huidige hiphopcultuur, rapmuziek 
en R ’n B, tegenwoordig dominante 
subgenres van populaire muziek. De 
door Bloom genoemde thema’s, die 
nog kunnen worden aangevuld met 
agressie en geweld, zijn ook in deze 
muziek nadrukkelijk aanwezig.  

V
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Waar Ter Bogt aangeeft dat ‘de hele 
organisatie van de popbusiness in de 
loop van de tijd door en door rationeel 
is geworden en zich niet onderscheidt 
van andere bedrijfstakken’, is Bloom 
veel kritischer: “An enormous industry 
cultivates the taste for the orgiastic 
state of feeling connected with sex, 
providing a constant flood of fresh 
material for voracious appetites”. En 
omdat sinds het midden van de twin-
tigste eeuw de jongeren geld te best-
eden hebben, was er nog nooit een 
kunstvorm die zich zo exclusief richtte 
op adolescenten. Bloom is hard wat 
betreft de thema’s die we aantreffen in 
de teksten van rockmuziek, slechts “a 
hypocritical version of brotherly love”, 
MTV houdt jongeren slechts gevangen 
in Plato’s grot en “nothing noble, 
sublime, profound, delicate, tasteful or 
even decent can find a place in such 
tableaux.” Ook is hij kritisch op de 
wijze waarop artiesten zich door hun 
levensstijl portretteren en daarmee 
invloed uitoefenen op zijn studenten.  
Toch beweert Bloom dat zijn zorg niet 
ligt bij de morele effecten van rock-
muziek, maar bij het effect op educa-
tie. Hij noemt dit echter een ‘lost art’. 
Muziek kan (hierbij refererend aan wat 
Plato over muziek zegt in ‘De Staat’) 
een betekenisvolle en waardevolle rol 

spelen in educatie, maar rockmuziek 
doet precies het tegenovergestelde. 
Bloom is vermoedelijk geen liefhebber 
of regelmatig luisteraar van popmuziek 
en heeft een bezorgde en conserva-
tieve houding ten opzichte van deze 
muziek en haar aanwezigheid in het 
leven van jongeren en de betekenis 
die het voor hen heeft. In mijn optiek 
gaat hij daarmee voorbij aan de 
waardevolle betekenis die popmuziek 
ook kan hebben, zoals het bindende 
karakter in relaties en het vinden van 
steun en herkenning in een belangrijke 
levensfase.  
 
Er bestaat veel pop- en rockmuziek 
waarin andere, meer filosofische, 
politieke of maatschappijkritische 
thema’s worden verwoord en die op 
een andere manier betekenisvol is 
voor de luisteraar. Het is de vraag of 
en in hoeverre een levenshouding 
onder meer tot stand komt op basis 
van de muziek waar iemand naar 
luistert of dat iemand met een bepaal-
de levenshouding juist naar die muziek 
gaat luisteren die bij de reeds aanwezige 
en door andere factoren gevormde 
levenshouding aansluit. 
Het gaat te ver om hier dieper in te 
gaan op de veronderstelde gevolgen 
van het luisteren naar muziek op de 
persoonlijkheid, maatschappijvisie en 

Albumcover Freemasonry  
‘Sparrin’ with the varmint’.

Maçonnieke verwijzingen 
in populaire muziek op 
internet en myspace
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levensvisie van de luisteraar. Die 
gevolgen zijn immers uiterst moeilijk 
aantoonbaar, zullen per individu ver-
schillen en zijn afhankelijk van andere 
factoren en hun complexe samenhang, 
wat niet betekent dat die gevolgen er 
niet zijn. De niet geringe blootstelling 
aan popmuziek, haar verschijningsvor-
men, de in teksten en artwork ver-
woorde thema’s en de invloed van 
groepsdruk op de keuze van muziek of 
aansluiting bij een subcultuur in een 
levensfase waarin de adolescent juist 
zoekende is, legitimeert wel de 
vraagstelling naar die gevolgen. 
 
Kunnen we in het enorme aanbod van 
exponenten van populaire muziek, 
popmuziek en haar vele genres voor-
beelden vinden waarin referenties aan 
de vrijmetselarij zijn te vinden? 
Freemasonry is een band uit Atlanta, 
Georgia, in de Verenigde Staten. De 
naam suggereert op zijn minst invloe-
den uit vrijmetselarij of enige relatie 
met haar symboliek en gedachtegoed. 
De band heeft een album uitgebracht 
met de titel ‘Sparrin’ with the varmint’.  
Op de voorkant van het booklet zien 
we op een glazen potje de passer en 
winkelhaak met in het midden niet de 
bekende letter ‘G’, maar de letter ‘F’, 
mogelijk een verwijzing naar de naam 
van de band. Ook op de cd zelf staat 

het logo van de vrijmetselarij. De titels 
en teksten van de vijftien tracks op het 
album verwijzen niet naar symboliek 
of gedachtegoed van de vrijmetselarij. 
In de titel van het nummer ‘Mystical 
Union’ zou een vergezochte relatie te 
zien kunnen zijn, en de nummers 
‘Templar Fightin’ Monk’ en ‘De Molay’ 
verwijzen naar de tempeliers en sp-
eculeren op een mogelijke relatie met 
de vrijmetselarij. In de inlay van de cd 
staat een tekening die lijkt op een 
middeleeuwse martelkamer, aan de 
binnenkant van het booklet zien we 
een tekening van een aantal ridders te 
paard; in combinatie met de laatste 
zin, “Jacques De Molay was burned 
alive over slow coals” lijken de tempe-
liers en hun laatste grootmeester een 
belangrijk onderwerp te zijn van dit 
album. De aanwezigheid van passer en 
winkelhaak en natuurlijk de naam van 
de band suggereren een relatie met 
vrijmetselarij. De slecht verstaanbare 
teksten van de nummers geven hier 
geen uitsluitsel over. 
 
Masonic Abyss is een band uit 
Schotland en maakt gebruik van de 
symboliek van de vrijmetselarij in hun 
artwork. In de teksten en titels van de 
nummers kunnen ook verwijzingen 
naar de vrijmetselarij worden gevon-
den. Er wordt niet aangegeven dat de 

Vybz Kartel met vrijmetselaarsring. 

Vooral hiphopartiesten 
verwijzen naar complot-
theorieën
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leden zelf lid zijn van of enige affiniteit 
hebben met de vrijmetselarij. Uit de 
tekst waarop de naam van de band is 
gebaseerd blijkt eerder het  
tegenovergestelde, en een verwijzing 
naar complottheorieën ligt voor de 
hand: “The definition of Masonic 
Abyss: to carry out self preservation 
and retain their ultimate power, they 
continue to rape the world and enslave 
the population of the planet. We are all 
suffering for their cremation of care. 
When the red button is pushed all that 
shall remain will be them. All that shall 
be left is a Masonic Abyss.” 
Masonic Temple is een band waarvan 
de leden afkomstig zijn uit Australië en 
de Verenigde Staten. De naam doet 
invloeden van vrijmetselarij vermo-
eden; vrijmetselaren werken immers 
aan een onzichtbare, symbolische 
tempel. Op het myspace-profiel van 
Masonic Temple is de veelheid aan 
vrijmetselaarssymboliek een van de 
eerste dingen die opvalt. We zien het 
alziend oog en de passer en winkel-
haak.  Op het profiel wordt geen 
melding gemaakt van de invloed van 
vrijmetselarij in hun muziek; er wordt 
niet over vrijmetselarij gesproken. Ook 
in de teksten van de nummers die 
beluisterd kunnen worden zijn geen 
maçonnieke referenties ontdekt. Op de 
cover van het album ‘Follow Me’ zien 
we een man een trap met zeven 
treden oplopen naar een deur van een 
ruimte waar licht uit komt; dat zou als 
verwijzing naar de vrijmetselarij 
gezien kunnen worden.  
Vybz Kartel is een Jamaicaanse dance-
hall artiest/zanger en zakenman. In 
zijn nummer ‘Broad Daylight’ is een 
verwijzing naar de vrijmetselarij te 
vinden. De tekst van het nummer is 
vanwege zijn Jamaicaanse manier van 
zingen moeilijk te verstaan, maar het 
nummer begint met de tekst: “Wi 
reach 33 degrees a masonry. Heights a 
evil.” Kartel beweert in deze tekst de 
33ste graad van de Schotse Ritus te 
hebben bereikt. Op meerdere inter-
netpagina’s wordt melding gemaakt 

van zijn lidmaatschap van de  
vrijmetselarij. Vaststaat in ieder geval 
dat Kartel is gesignaleerd met een 
vrijmetselaarsring. 
 
Dan Hall is een singer-songwriter en 
een vrijmetselaar uit Michigan in de 
Verenigde Staten. Hall heeft meerdere 
albums uitgebracht waarvan twee voor 
dit onderzoek interessant zijn: ‘Unbroken 
Circle’ en ‘Songs of Freemasonry’. 
Beide albums bevatten nummers 
waarvan de titels en teksten zijn 
gebaseerd op symboliek, ge-
dachtegoed en historie van de vrijmet-
selarij.  
Howie Damron is een componist en 
zanger uit Ohio in de Verenigde Staten 
wiens albums en composities in het 
teken staan van de vrijmetselarij. 
Damron is lid van een loge in Ohio en 
van vervolgpaden als de Schotse Ritus 
en de York Ritus. Hij heeft albums 
uitgebracht en treedt op in  
vrijmetselaarsloges in de Verenigde 
Staten. Zijn albums worden wereldwijd 
verkocht. Een tour bestaande uit 
optredens in loges, die doorloopt tot 
2011, heet ‘The Masonic Pride Tour’. 
Zijn lidmaatschap van de vrijmetselarij 
heeft Damron ertoe aangezet om 
muziek gebaseerd op de vrijmetselarij 
te produceren, uit te geven en live ten 
gehore te brengen. 
We hebben met de muziek van Dan 
Hall en Howie Damron voorbeelden 
gevonden van moderne en recent 
gecomponeerde muziek die in het 
teken staat van vrijmetselarij. Titels en 
teksten staan vol met verwijzingen 
naar haar betekenis, achtergrond en 
symboliek. Ook verwoorden beide 
musici de betekenis die de  
vrijmetselarij voor hen persoonlijk 
heeft. De muziek van beide muzikanten 
laat zich omschrijven als country. 
 
In de folder ‘Masonic references in 
popular culture’ wordt een overzicht 
gegeven van nummers waarin een 
relatie met vrijmetselarij zou zijn te 
ontdekken:   
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Amsterdam, ‘My Father Was A Mason’, 
van het album ‘Live, Left And Covered’. 
Townsend Records, 2001. Genre: pop. 
Het nummer gaat over iemand die er 
na het  overlijden van zijn vader 
achter kwam dat deze lid was van de 
vrijmetselarij. De tekst is gericht aan 
de vader en uit de tekst is op te 
maken dat de zanger zich hiervoor 
schaamt, het zijn vader kwalijk neemt, 
en dat zijn vrienden vanwege zijn 
vaders lidmaatschap niet meer met 
hem praten.  
Blur, ‘Mr. Robinsons Quango’ van het 
album ‘The Great Escape’. EMI, 1995. 
Genre: pop. De tekst van dit nummer 
verwijst naar vrijmetselarij: “He’s a 
self-professed savior of the dim right 
wing. He got respiratory problems and 
a mason’s ring.” Aangegeven wordt dat 
de hoofdpersoon wellicht lid is van de 
vrijmetselarij, maar in ieder geval een 
vrijmetselaarsring draagt. Deze Mr. 
Robinson wordt in een weinig positief 
daglicht geplaatst. 
Boxcar, single ‘Freemason (You broke 
the promise)’. Volition Records, 1988. 
Genre: synthpop. De titel van het 
nummer roept een associatie op met 
de vrijmetselarij, maar bij bestudering 
van de tekst van dit nummer blijkt die 
niet te ontdekken.  
The Doug Anthony Allstars, single 
‘Jason and Kylie’. Genre: alternative. 

In de tekst van dit nummer wordt 
verwezen naar vrijmetselarij en het 
schootsvel: “Kylie and Jason, let’s play 
freemason. I’ll chase you ‘round the 
house while you wear silly aprons.” In 
de tekst worden Kylie en Jason op 
ironische wijze uitgenodigd om vri-
jmetselaartje te spelen, wat neerkomt 
op elkaar achterna zitten en het dra-
gen van een dom schootsvel. Afgezien 
van deze ene strofe handelt het num-
mer niet over vrijmetselarij. 
Steve Earle, ‘Copperhead Road’, van 
het album ‘Copperhead Road’. MCA, 
1987. Genre: country. In de tekst van 
dit nummer komt de strofe voor: “Now 
daddy ran the whiskey in a big black 
Dodge. Bought it at an auction at the 
Mason’s Lodge.” De Dodge is kennelijk 
gekocht op een veiling die plaatsvond 
in een vrijmetselaarsloge. Het nummer 
handelt overigens niet inhoudelijk over 
vrijmetselarij. 
Celtic Connection, ‘Raise the Roof’, van 
het album ‘The Celtic Connection’, 
1997. Genre: folk. In de tekst van dit 
nummer wordt naar het vrijmetse-
laarsschootsvel verwezen: “We’ll play 
the Mason’s Apron ‘til the sun comes 
up.” De tekst heeft verder niets met 
vrijmetselarij te maken. 
Anoniem, ‘The Mason’s Apron’. Van 
deze Ierse traditional zijn veel versies 
te vinden, onder meer van The Chief-

Albumcover Soft Cell, ‘The Singles’. 

Vaak wordt niet duidelijk 
waarom hoesontwerpers 
vrijmetselaarssymbolen 
gebruiken
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tains en van The Dubliners. Genre: 
Ierse volksmuziek. Hoe populair dit 
traditionele volkslied ook is, een 
aantoonbare relatie met vrijmetselarij 
is er niet. Waarschijnlijk gaat het om 
het schootsvel van een ‘gewone’ 
metselaar, die zijn gereedschappen 
daarin mee kan nemen. 
Falco, ‘Rock Me Amadeus’, van het 
album ‘Falco 3’. A&M Records, 1985. 
Genre: techno. In het nummer wordt 
Mozarts inwijding in de vrijmetselarij 
genoemd in een biografische voice-
over: “1784: Wolfgang Amadeus 
Mozart becomes a freemason.” Deze 
tekst is alleen te horen in de langere 
versie van het nummer, de ‘Salieri-
mix’. In het nummer speelt vrijmetse-
larij verder geen rol. Mozart wordt in 
de tekst gepresenteerd als een soort 
popster in zijn tijd.  
Gang Starr, ‘Same Team, No Games’, 
van het album ‘The Ownerz’. EMI, 
2003. Genre: rap. In de tekst van dit 
nummer wordt verwezen naar vrijmet-
selarij: “Do the knowledge to the 
master builder blowing a spliff, the 
new millennium Hiram Abiff.” In de 
eerste regel van dit rapnummer horen 
we een verwijzing naar Hiram Abiff, de 
hoofdpersoon in het rituaal van de 
meestergraad. Het is niet duidelijk wat 
de schrijvers met deze tekst bedoelen 
en waarom er wordt gerefereerd aan 

deze binnen de vrijmetselarij belangrijke 
figuur. De vrijmetselarij speelt in de 
tekst geen rol. 
Gong, ‘Master Builder’, van het album 
‘You’. Virgin Records, 1974. Genre: 
fusion. De tekst van dit nummer lijkt 
de kern van de vrijmetselarij te raken, 
het bouwen van een onzichtbare 
tempel. “Master Builder, tell me how 
you make a temple? Tools and moon 
stones, you don’t really need them, 
you know... Master Builder, tell me 
what the temple’s made of? Deep 
inside you, you can build an invisible 
temple in your own imagination, if  
you will.”  
Grateful Dead, ‘Mason’s Children’, van 
het album ‘So Many Roads’ (1965 – 
1995). Arista Records, 1999. Genre: 
rock. In de titel van het nummer komt 
het word ‘Mason’ (vrijmetselaar) voor. 
Het blijkt slechts te gaan om de 
kinderen van een man die Mason heet. 
George Harrison, ‘P2 Vatican Blues’, 
van het album ‘Brainwashed’. Capitol, 
2002. Genre: pop. Uit de tekst van dit 
nummer: “I’ll confess, own up, let’s 
face it. In my concrete tuxedo.”Het 
nummer bevat termen die verwijzen 
naar het Vaticaan (“A splendid Michel-
angelo. Climbed every step inside St. 
Peter’s Dome”). De titel verwijst naar 
de vermeende relatie tussen de P2-
loge en het Vaticaan en daaruit voort-

Singlecover Dream Theater,  
‘A Rite of Passage’. 

Logo van Dream Theater 
op kubieke steen
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komende negatieve aandacht voor de 
vrijmetselarij.  
Hieroglyphics, ‘All Things’, van het 
album ‘3rd Eye Vision’. Hieroglyphics 
Imperium Recordings, 1998. Genre: 
hiphop. Uit de tekst van dit nummer: 
“Seen a gang of businessmen pilin’ out 
the Scottish Rite.” De vervolggraad 
van de Schotse Ritus wordt hier gezien 
als een organisatie waar zakenmensen 
lid van zijn. Verder horen we in de rap 
de tekst “They got plans, plots and 
schemes”, termen die mogelijk verwi-
jzen naar de bekende complottheo-
rieën. De term vrijmetselarij of ver-
wijzing naar symboliek en gedachtegoed 
komen we niet tegen in de tekst. 
House of Pain, ‘Life goes on’, van het 
album ‘House of Pain’. Tommy Boy 
Records, 1992. Genre: rap. Uit de 
tekst: “Do you know about the Masons 
about their nation? To the 33rd de-
gree, you know that’s me.” Ook hier 
geldt dat slechts een beperkt aantal 
woorden een relatie met vrijmetselarij 
doen veronderstellen, maar dat  
vrijmetselarij, haar symboliek en 
gedachtegoed geen enkele rol spelen. 
New Bad Things, ‘Freemason Love 
Triangle’, van het album ‘Punk In My 
Vitamins’, 1995. Genre: grunge. De 
titel van het nummer verwijst naar de 
vrijmetselarij. Het nummer zelf heeft 
er verder geen relatie mee. 
K-Os, ‘Follow Me’, van het album ‘Exit’. 
Astralworks, 2003. Genre: rap. Het 
nummer ‘Follow me’ is uitgebracht 
door de rapartiest K-Os en niet door 
Rascalz, zoals in het overzicht  
‘Freemasonry in popular culture’ staat. 
De tekst van dit nummer zinspeelt op 
complottheorieën: “Yo, my war’s 
against the foundation of a global 
united nation. When humans rule the 
world by the codes of Freemasons, 
hallucinated by the quest for  
domination.” 
Ray Stevens, ‘Shriner’s Convention’, 
van het album ‘Shriner’s Convention’. 
RCA, 1980. Genre: pop. Het nummer 
heeft de jaarlijkse conventie van de 
Shriners als onderwerp. De tekst van 

het refrein luidt: “It’s a typical American 
phenomenon where all the members 
have a fine old time. It’s the forty-third 
annual Convention of the Grand Mystic 
Royal Order Of the Nobles of the Ali 
Baba Temple of the Shrine.” Het  
betreft geen eerbetoon aan de  
vrijmetselarij of de Shriners in het 
bijzonder, maar het fenomeen Shriners 
wordt op ironische en humoristische 
wijze benaderd (“It’s a glorious mess, 
everybody wears a fez.”). De tekst van 
de coupletten bestaat uit een dialoog 
tussen twee leden van de Shriners 
waarvan één van beiden (Coy) niet 
helemaal begrepen heeft wat het doel 
is van de conventie en met heel  
andere zaken bezig is. Shriners en  
de jaarlijkse conventie worden  
geridiculiseerd. 
Soft Cell, album ‘The Singles’. Phono-
gram, 1986.  Genre: techno. Het 
artwork op de cover van dit album 
bestaat uit een verzameling van vri-
jmetselaarssymbolen; het heeft veel 
weg van een tableau. De thema’s van 
de nummers op dit verzamelalbum 
hebben echter geen enkele relatie met 
vrijmetselarij en dit roept de vraag op 
waarom de vormgever van de cover 
heeft gekozen voor het verwerken van 
symbolen afkomstig uit de vrijmetse-
larij. De cover van het album blijkt een 
illustratie van het schootsvel van 
George Washington; een muzieknoot 
en een wijnglas zijn toegevoegd. 
Gebruik van deze illustratie zou een 
verwijzing naar de eerste president 
van de Verenigde Staten van Amerika 
en zijn rol als vrijmetselaar kunnen 
zijn.           
       
They Might Be Giants, ‘She’s an Angel’, 
van het album ‘They Might Be Giants’. 
Bar/None, 1986. Ook in dit nummer 
wordt verwezen naar de Shriners: “I 
met someone at the dog show. She 
was holding my left arm. But everyone 
was acting normal so I tried to look 
nonchalant. We both said, ‘I really 
love you’. The Shriners loaned us cars. 
We raced up and down the sidewalk 
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twenty thousand million times.”  
Vrijmetselarij speelt verder geen en-
kele rol in dit nummer. 
Ultravox, ‘Hymn’, van het album  
‘Quartet’. Chrysalis Records, 1982. 
Genre: new wave. Ontwerp single-
cover: Peter Saville Associates. Op de 
cover van de singlehoes staan meer-
dere vrijmetselaarssymbolen. Meest 
in het oog springend zijn de passer 
en winkelhaak, maar ook zijn de zon 
en de maan en daaromheen andere 
symbolen zoals het waterpas en de 
kubieke steen te zien. In de tekst van 
‘Hymn’ vinden we geen referenties aan 
vrijmetselarij. Dit roept de vraag op 
wat de ontwerper van de hoes ertoe 
heeft aangezet om vrijmetselaarsym-
boliek in zijn ontwerp te verwerken.  
‘Weird Al’ Yankovic, ‘Albuquerque’, van 
het album ‘Running With Scissors’. 
Volcano, 1999. Citaat uit de zeer lange 
tekst van dit nummer: “Where the 
Shriners and the lepers play their uku-
leles all day long.” Het onderwerp van 
de song – iemand heeft een hekel aan 
zuurkool - heeft geen enkele relatie 
met vrijmetselarij. 
 
Naast de besproken producten die 
we hebben gevonden in het digitale 
domein en in de folder ‘Masonic refer-
ences in popular culture’, verdient het 
album ‘Black Clouds & Silver Linings’ 
en de daarvan afkomstige single ‘A 
Rite of Passage’ van de Amerikaanse 
rockband Dream Theater bijzondere 
aandacht. Het betreft een album van 
een gevestigde band, uitgebracht 
door een grote platenmaatschappij; in 
het artwork, de tekst en in de bijbe-
horende videoclip zijn duidelijke refer-
enties aan de vrijmetselarij verwerkt. 
Iedereen die het internationale logo 
van de vrijmetselarij kent, zal de 
passer en winkelhaak in het booklet 
van het album ‘Black Clouds & Silver 
Linings’ onmiddellijk herkennen. Op de 
middenpagina van dit boekje en op de 
cover van de single ‘A Rite of passage’ 
is het logo opvallend aanwezig; wat 
verder opvalt is dat in het midden niet 

de bekende letter ‘G’ staat, maar het 
logo van de band. Een relatie met  
vrijmetselarij is in ieder geval duidelijk.  
Op het album staan geen andere 
nummers die een relatie met de 
vrijmetselarij suggereren. 
 
De tekst staat vol met aan 
vrijmetselarij gerelateerde termen: 
‘The new world order’ lijkt in te spelen 
op de aan vrijmetselarij gerelateerde 
complottheorieën, ‘Brotherhood of  
wisdom’ lijkt een positieve benaming 
van de vrijmetselarij - het is niet ge-
bruikelijk dat vrijmetselaren melding 
maken van de inhoud van de rituelen, 
iets waar de zinsnede ‘rituals and 
secrets remain a mystery’ naar zou 
kunnen verwijzen -, ‘An ever watchful 
eye’ verwijst naar het alziend oog. De 
tekst van het refrein raakt misschien 
de kern van de vrijmetselarij: het 
vergt enige tijd om spreekwoordelijk 
de sleutel om te draaien en een poort 
door te gaan, maar uiteindelijk gaat 
het om groei en het bereiken van een 
hoger bewustzijnsniveau en kan de 
beleving van een rituaal als een over-
gangsrite worden gezien: “Turn the 
key, walk through the gate, the great 
ascent, to reach a higher state, a rite 
of passage.” Vervolgens lijkt de tekst 
ook de opdracht voor een pas ingewi-
jde vrijmetselaar te verwoorden, het 
leggen van de hoeksteen: “Unlock the 
door and lay the cornerstone.” 
 
Wanneer er gesproken of geschreven 
wordt over vrijmetselarij, dan wordt 
vaak gerefereerd aan bekende figuren 
uit de geschiedenis die lid waren van 
een loge. Ook in de tekst van ‘A Rite 
of Passage’ is hier een couplet aan 
gewijd: “Men of wealth and power, 
influence and fame, philosophers and 
leaders, are members of the trade.” 
De zinsnede ‘Like the Rose and Cross’ 
kan refereren aan de Rozenkruisers en 
‘esoteric thought’ geeft aan dat  
vrijmetselarij ook een esoterische 
stroming is.  
In het laatste couplet wordt een over-



60

gangsrite ook wel de start van een 
nieuw leven genoemd: “The seven 
stars, the rising sun, a perfect world, 
where new life has begun, a rite of 
passage.” Hoewel de tekst van het 
nummer begint met het refereren aan 
complottheorieën, wordt de  
vrijmetselarij verder positief geposi-
tioneerd. Woorden als ‘strength and 
dignity’, ‘reaching a higher state’ en 
‘a perfect world’ hebben een positieve 
connotatie.  
In de videoclip van ‘A Rite of Passage’ 
wordt de relatie met vrijmetselarij be-
vestigd. Beelden van de band die het 
nummer ten gehore brengt, met het 
alziend oog op de achtergrond, worden 
afgewisseld met beelden van een ge-
beurtenis die lijkt op de uitvoering van 
een rituaal. In de loop van het num-
mer blijkt het om de kubieke steen te 
gaan. Aan het eind van de videoclip 
zien we dat het logo van de band zich 
op deze kubieke, lichtgevende steen 
bevindt.  
Wat heeft de band - in dit geval tekst-
schrijver en gitarist John Petrucci - 
ertoe aangezet om als thema van een 
nummer te kiezen voor vrijmetselarij? 
Een interview tussen Petrucci en Ulti-
mate Guitar geeft uitsluitsel. Er wordt 
niet gesproken over lidmaatschap van 
de vrijmetselarij van Petrucci of een 
van de andere leden; de keuze voor 

vrijmetselarij als thema van ‘A Rite of 
Passage’ komt voort uit interesse voor 
het onderwerp en het gegeven dat  
vrijmetselarij een mysterieus en  
intrigerend onderwerp is. 

Van de bands en artiesten met een 
myspace-profiel waarvan de naam, 
titels en teksten van nummers, art-
work of het gebruik van een ring door 
de artiest een relatie met de vrijmet-
selarij doen vermoeden, wordt dit 
vermoeden ten dele bevestigd en 
vooral ontkracht. In het geval van The 
Freemasons en The Masonics roept de 
bandnaam weliswaar een associatie 
met vrijmetselarij op, maar muziek, 
teksten, artwork en de bandleden 
hebben volgens de informatie op hun 
myspace-profiel en website geen 
relatie met de vrijmetselarij. In het 
geval van Freemasonry, Masonic 
Temple en Masonic Abyss zien we 
vrijmetselaarsymboliek terug in het 
artwork en (in het geval van Freema-
sonry) de titels van de nummers, maar 
bewijs voor een relatie of affiniteit met 
vrijmetselarij ontbreekt ook hier. Het 
citaat waar Masonic Abyss haar naam 
aan heeft ontleend, doet vermoeden 
dat de bandleden een antagonistische 
houding hebben ten opzichte van de 
vrijmetselarij. Vybz Kartel verwijst in 
een tekst naar zijn lidmaatschap van 

Schootsvel van George Washington.
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de 33ste graad van de Schotse Ritus 
en hij draagt een vrijmetselaarsring, 
maar het is niet bekend of hij ook 
werkelijk een vrijmetselaar is. Dan Hall 
en Howie Damron zijn zelf  
vrijmetselaar en hun lidmaatschap 
heeft hen ertoe aangezet om populaire 
muziek (country) te componeren die in 
het teken staat van vrijmetselarij.  
Het onderzoek op internet leverde 
artiesten en bands op die veelal on-
bekend zijn en (met uitzonderingen) 
niet bij een platenmaatschappij  
gecontracteerd. Over muzikale achter-
grond, scholing en ervaring is geen 
informatie te vinden, waardoor het 
lastig valt uit te maken of het ama-
teurs of professionals betreft, maar 
gezien de laagdrempeligheid van 
myspace en de bedenkelijke geluidsk-
waliteit van de opnamen van sommige 
bands valt een aantal van hen 
waarschijnlijk in de eerste categorie. 
 
In ‘Masonic references in popular 
music’ staat een overzicht van produc-
ten van artiesten die bij een platen-
maatschappij onder contract staan; 
het betreft officiële releases. In de 
meeste gevallen betreft het popmu-
ziek. In de bespreking van deze pro-
ducten is aangegeven of de gesugge-
reerde relatie met vrijmetselarij 
gerechtvaardigd is en wat die relatie 

is. De bespreking resulteert in de 
volgende categorieën: 
 
- De tekst handelt over een  
vrijmetselaar die op negatieve wijze 
wordt geportretteerd. 
- In de titel of tekst van een nummer 
komen één of meerdere woorden voor 
die een relatie met vrijmetselarij doen 
vermoeden, maar na bestudering van 
de tekst blijkt die er niet te zijn. De 
relatie met vrijmetselarij is zo mini-
maal dat het de vraag oproept of het 
gerechtvaardigd is dat deze nummers 
zijn opgenomen in het overzicht uit de 
folder. 
- In de titel of  tekst wordt direct of 
indirect verwezen naar complottheo-
rieën. Opvallend is dat vooral artiesten 
uit de hiphopcultuur dit doen. 
- Het artwork van een productie bevat 
vrijmetselaarssymboliek.  
- De tekst van één nummer lijkt de 
kern van de vrijmetselarij te raken.  
In de tekst van één nummer worden 
de Shriners op ironische of humorist-
ische wijze benaderd. 
  
Het nummer ‘A Rite of Passage’ en de 
videoclip van Dream Theater is een 
goed voorbeeld van populaire muziek, 
rockmuziek, met duidelijke referenties 
aan de vrijmetselarij, uitgebracht bij 
een internationale platenmaatschappij. 

Singlecover Ultravox, ‘Hymn’.

Platenmaatschappijen 
lijken huiverig voor  
combinatie vrijmetselarij 
en popmuziek
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In het artwork van het album ‘Black 
Clouds & Silver Linings’ en de daarvan 
afkomstige single zien we het vrijmet-
selaarslogo en ook in de videoclip van 
het nummer zien we beelden die 
associaties met de vrijmetselarij 
oproepen. Hoewel de term  
vrijmetselarij niet wordt genoemd, 
staat de tekst van het nummer vol met 
aan de vrijmetselarij gerelateerde 
thema’s en wordt het verschijnsel 
positief neergezet. De keuze voor het 
thema komt voort uit interesse van 
gitarist en tekstschrijver John Petrucci.  
 
De zoektocht naar populaire muziek 
met referenties aan vrijmetselarij, 
haar betekenis, achtergrond en 
symboliek, heeft een zeer beperkt 
aantal voorbeelden opgeleverd. Van 
meerdere componisten uit de klas-
sieke traditie en van meerdere 
jazzmusici is bekend dat zij  
vrijmetselaar waren, maar op enkele 
uitzonderingen na zijn er binnen de 
populaire muziek geen muzikanten 
te vinden van wie met zekerheid 
gezegd kan worden dat zij  
vrijmetselaar zijn. Er zijn myspace-
profielen van bands waarvan de 
naam verwijst naar de  
vrijmetselarij, maar nergens wordt 
beweerd dat een of meerdere leden 
van de band lid zijn van een  
vrijmetselaarsloge. Dit roept de 
vraag op waarom er is gekozen voor 
een aan vrijmetselarij gerelateerde 
bandnaam. Kennelijk heeft de  
vrijmetselarij een zekere aantrek-
kingskracht; vermoedelijk is op 
basis van motieven als het wekken 
van nieuwsgierigheid, sensatiezucht, 
een naam die lekker klinkt, het 
krijgen van veel interessante tref-
fers in Google, et cetera, voor een 
naam als bijvoorbeeld The Freema-
sons is gekozen. Ook van de makers 
van de producten uit het overzicht 
‘Masonic references in popular 
music’ en van de leden van Dream 
Theater is niet bekend dat zij lid zijn 
van de vrijmetselarij. Alleen van 

Dan Hall en Howie Damron is zeker 
dat ze vrijmetselaar zijn.
 
Voorop de folder ‘Masonic references 
in popular culture’ wordt een kant-
tekening gemaakt: “Some of these 
references are positive, some are 
negative, some are amusing; most are 
merely fictional and therefore marginalize 
Freemasonry and detract from the 
good work it does.” Inderdaad, in 
tegenstelling tot de producten uit de 
populaire muziek die in deze folder 
worden genoemd, wordt alleen in de 
teksten van Dan Hall en Howie Damron 
concreet en duidelijk over thema’s uit 
de vrijmetselarij gezongen; zij bena-
deren deze traditie op een positieve 
manier. Niet verwonderlijk: ze zijn zelf 
vrijmetselaar. Maar kennelijk zijn ze 
ook beter geïnformeerd over historie 
en achtergrond en beter in staat om 
de vrijmetselarij vanuit een realistisch 
en meer waarheidsgetrouw perspectief 
te benaderen dan de andere bespro-
ken artiesten en bands. 
 
Componisten uit de klassieke traditie 
hebben muziek gecomponeerd voor 
gebruik in de loge en om hulde te 
brengen aan de vrijmetselarij.  
Populaire muziek kent een beperkt 
aantal nummers waarvan de titel of 
een term in de tekst verwijst naar 
vrijmetselarij, maar bij nadere 
bestudering blijken ze meestal niets te 
maken met vrijmetselarij. In andere 
stukken wordt er kritisch of ridiculiser-
end aan de vrijmetselarij gerefereerd; 
sommige strofen uit de teksten refer-
eren aan de vaak met vrijmetselarij 
geassocieerde complottheorieën. De 
vraag naar de reden van deze verwij-
zingen blijft vooralsnog onbeantwoord. 
In het artwork van een album en een 
single is nadrukkelijk gebruik gemaakt 
van vrijmetselaarssymboliek; ook hier 
geldt: waarom daarvoor is gekozen en 
of één of meerdere leden van die 
bands vrijmetselaar zijn, is niet bekend.  
De keuze van de muziek die wordt 
gebruikt tijdens een ceremonie in een 
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loge is vrij, en er is genoeg populaire 
muziek die zich daar goed voor leent 
en de sfeer ten goede komt. Tijdens 
bijeenkomsten in ‘open loge’ wordt ook 
wel gebruik gemaakt van populaire 
muziek, maar populaire muziek die 
speciaal gecomponeerd is voor gebruik 
in de loge bestaat niet. Populaire 
muziek bedoeld om hulde te brengen 
aan de vrijmetselarij en gecomponeerd 
door vrijmetselaren is al even onbek-
end. De muziek van niet bij een 
platenmaatschappij gecontracteerde 
artiesten Dan Hall en Howie Damron 
vormt hierop een uitzondering. Hoewel 
van de leden van de band niet bekend 
is of zij lid zijn van een vrijmetselaars-
loge, is het nummer ‘A Rite of Passage’ 
en de bijbehorende videoclip van 
Dream Theater de enige uitzondering 
van een officiële release bij een 
platenmaatschappij.  
  
Geconstateerd kan worden dat er 
binnen de populaire muziek nagenoeg 
geen referenties van betekenis aan 
vrijmetselarij, haar betekenis, achter-
grond en symboliek te vinden zijn, en 
dat binnen de veelheid van bands en 
artiesten uit de geschiedenis van 
populaire muziek vrijwel geen  
vrijmetselaren te vinden zijn, laat staan 
vrijmetselaren die zich geroepen voelen 
om in muziek, teksten en artwork 

verwijzingen ernaar te verwerken.  
Wanneer we bedenken dat populaire 
muziek een volwaardige muzikale 
stroming is waaromheen zich een 
industrie heeft gevestigd, artiesten zich 
kunnen en hebben laten inspireren door 
het gedachtegoed van wellicht iedere 
ideologie of levensbeschouwelijke 
stroming, en dat het gedachtegoed en 
symboliek van de vrijmetselarij een 
inspiratiebron kan zijn voor de compo-
sitie van muziek, dan dringt zich de 
vraag op waarom de zoektocht naar 
maçonnieke referenties in populaire 
muziek slechts beperkte resultaten 
heeft opgeleverd en waarom een 
combinatie van beide verschijnselen 
niet voor de hand ligt. 
Voor het beantwoorden van die vraag 
zullen we moeten kijken naar het 
profiel van zowel de vrijmetselaar als 
van de maker van populaire muziek. 
Om te beginnen hebben we voor het 
bestaan van populaire muziek geïn-
spireerd op de vrijmetselarij bij 
voorkeur een vrijmetselaar nodig of in 
ieder geval iemand die voldoende 
kennis heeft van haar symboliek en 
achtergrond, die populaire muziek 
maakt en componeert, zich geroepen 
voelt en mogelijkheden ziet om deze 
twee grootheden te combineren en ook 
de mogelijkheden in termen van finan-
ciën en samenwerkingsverbanden heeft 

“A hypocritical version of brotherly love”

“Seen a gang of businessmen pilin’ out  
the Scottish Rite”



64

om dit te doen resulteren in een con-
crete productie.
 
Willen we buiten de vele myspace-
profielen van bands en artiesten 
binnen het aanbod van populaire 
muziek die bij een label of platen-
maatschappij is uitgebracht muziek 
vinden waarin gedachtegoed of 
symboliek van de vrijmetselarij is 
verwerkt, dan zal er bij een dergeli-
jke organisatie, binnen de afdel-
ing Artist & Repertoire en Market-
ing, op zijn minst belangstelling 
moeten bestaan voor muziek ge-
baseerd op deze thematiek. Een 
platenmaatschappij moet allereerst 
de gelegenheid krijgen om een 
dergelijk product uit te brengen, 
een verzoek tot het uitbrengen of 
een beschrijving van een dergelijk 
concept onder ogen krijgen om er 
vervolgens mogelijkheden in te 
zien. Getuige de resultaten van dit 
onderzoek is de combinatie van 
vrijmetselarij en populaire muziek 
niet voor de hand liggend en zijn 
genoemde voorwaarden niet ge-
makkelijk te verwezenlijken.  
Het uitbrengen van populaire  
muziek gebaseerd op vrijmetselarij 
is weliswaar iets dat niet eerder 
is gebeurd, maar dat voorspelt 
geen interesse van een platen-

maatschappij voor een dergelijk 
project. Terughoudendheid is troef 
in de roerige tijden waarin de 
muziekindustrie zich al enige jaren 
bevindt - downloadproblematiek, 
kiezen voor zekerheid met de inzet 
op beproefde producten met  
bekende thema’s, de onvoor-
spelbaarheid van het realiseren van 
succesvolle releases en het met dit 
alles gepaard gaande risicomijdend 
gedrag en terughoudendheid om 
onbekend terrein te betreden.  
Wanneer we veronderstellen dat de 
traditie, de ontwikkeling en ver-
nieuwing van populaire muziek  
in eerste instantie worden bewaakt 
door de muziekindustrie en de 
platenmaatschappijen, dan kan, 
ervan uitgaande dat er binnen de 
daartoe geëigende afdelingen en 
hun personeel een brede kennis 
van en interesse voor deze traditie 
aanwezig is, van deze partijen  
wellicht een open houding ten aan-
zien van vernieuwende en nog 
niet eerder in deze traditie gepro-
duceerde concepten worden verwa-
cht, temeer wanneer zij de invloed 
van door haar uitgebrachte produc-
ten op het publiek erkennen. Com-
merciële overwegingen hoeven in 
een tijdperk waarin musici ook zelf 
produceren en investeren, in mind-

Credits:

Albumcover Freemasonry-Sparrin’ with the varmint. Sky Records, 1995
 
Vybz Kartel met vrijmetselaarsring. 
http://www.freemasonry.bcy.ca/fiction/music/vybz_kartel.html 
 
Albumcover Soft Cell-The Singles.     
Phonogram,1986    
 
Singlecover Ultravox-’Hymn’. Chrysalis Records, 1982. 
Ontwerp: Peter Saville Associates 
 
Singlecover Dream Theater-’A Rite of Passage’. Roadrunner, 2009
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ere mate een obstakel te zijn. Wan-
neer we bedenken dat dit winst-
motief van een platenmaatschappij 
bij het uitbrengen van een product 
een doorslaggevende rol speelt, 
dan biedt een toenemende belang-
stelling bij het publiek voor het 
fenomeen vrijmetselarij hiertoe 
misschien mogelijkheden.  
 
Een andere wellicht bepalende 
reden waarom de zoektocht naar 
maçonnieke referenties in populaire 
muziek weinig resultaten oplevert, moet 
naar mijn idee gezocht worden in de 
thema’s waarvan het meer gebrui-
kelijk is dat zij een rol spelen in 
betekenis en karakter van populaire 
muziek. Past vrijmetselarij daarbij? 
Wanneer we kijken naar wat Ter 
Bogt en Bloom zeggen over pop- 
en rockmuziek, dan ligt ook hier 
de combinatie niet voor de hand. 
Deze muziek en de wijze waarop 
zij wordt gepresenteerd is sterk 
gericht op jongeren en in de tek-
sten worden thema’s verwoord die 
aansluiten bij de belevingswereld 
en levensfase van deze grote doel-
groep. ‘De mens en de mensheid 
opvoeren naar een hoger geestelijk 
en zedelijk peil’ en ‘bevorderen 
wat geestelijke armoede, zede-
lijke en stoffelijke ellende kan doen 

verkeren in geestelijk en zedelijke 
rijkdom en stoffelijke welstand’ 
vindt weinig aansluiting bij of staat 
misschien zelfs in schril contrast 
met de binnen de popmuziek meer 
gebruikelijk thema’s.  
De muziekindustrie is een wereld 
waarin uiterlijk en presentatie een 
belangrijke rol spelen, terwijl de 
vrijmetselaar veel meer geïnteres-
seerd zal zijn in het reizen in en 
onderzoeken van zijn innerlijk; hij 
wil juist de moeilijke weg naar het 
licht en uit Plato’s grot voortzetten, 
om te worden geconfronteerd met 
de werkelijkheid in plaats van vast 
te houden aan de schijnwerkelijkheid 
en haar verslavende schaduwen op 
de muur die de popcultuur dicteert. 
Vrijmetselarij en populaire muziek 
zijn qua thematiek misschien wel 
onverenigbaar. 
 
Betekent dit dat vrijmetselarij geen 
rol kan spelen in populaire muziek? 
Is er inderdaad geen ruimte voor 
het nobele, sublieme, fijngevoelige 
en smaakvolle binnen de tableaus 
van de popcultuur, of ligt hier juist 
een uitdaging? Het feit dat  
vrijmetselarij geen voor de hand 
liggend thema is in popmuziek 
betekent geenszins dat haar rijkdom 
in al haar verschijningsvormen zich 

Vrijmetselarij en  
populaire muziek zijn 
qua thematiek  
misschien wel  
onverenigbaar
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niet heel goed leent voor de com-
positie van interessante muziek en 
het schrijven van fascinerende tek-
sten binnen de in de hedendaagse 
populaire muziek geldende conven-
ties van produceren. De  
vrijmetselaarssymboliek en de  
talloze indrukwekkende producties 
uit de beeldende kunst waarin we 
die tegenkomen, lenen zich boven-
dien bij uitstek om ook de presen-
tatie een al even vernieuwende 
uitstraling te geven die past binnen 
hetzelfde concept. 
 
’Popular Music Inspired by 
Freemasonry’: na een ontwikkeling 
van meer dan vijftig jaar, waarin 
plaats was voor alle mogelijke ima-
go’s en waarin soortgelijke thema’s 
steeds weer terugkeren, is het een 
interessante gedachte om vanuit 
een ander gezichtspunt verwacht-
ingsvolle, inspirerende en mystieke 
thema’s aan de orde te stellen in 
deze muziek die zo’n belangrijke rol 
in het leven kan spelen. Uiteraard 
heeft de vrijmetselarij hier absoluut 
niet het alleenrecht op. Dergelijke 
thema’s kunnen immers even-
goed worden gevonden in andere 
stromingen.  
Er ligt wel een mogelijkheid om 
met professioneel en  goed gepre-

senteerde populaire muziek geïn-
spireerd op de vrijmetselarij een 
breed en jong publiek op een  
hedendaagse en aantrekkelijke  
manier kennis te laten maken met 
een rijke en unieke traditie waarin 
een zich onderscheidende en con-
structieve levenswijze wordt ge-
stimuleerd zonder dat dit afbreuk 
hoeft te doen aan de aantrek- 
kelijkheid van goed geproduceerde, 
lekker klinkende popmuziek en 
zonder haar traditie en betekenis 
voor velen te ontkennen.  
 
 

Harm Timmerman is lid van loge L’Union Provinciale in Groningen. Hij is als  
docent Muziekmanagement werkzaam bij de HBO-opleiding Media & Entertainment 
Management aan de Stenden Hogeschool. In 2008 bracht hij onder de naam 
Freestone het album ‘The Temple of Humanity’ uit, waarvan muziek, teksten 
 en artwork geïnspireerd zijn op de vrijmetselarij. Na popmuziek te hebben 
gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en muziekfilosofie aan de 
Universiteit van Leiden, studeert hij nu Muziekwetenschap aan de Universiteit 
Utrecht. Dit essay is de verkorte versie van zijn bachelorscriptie als onderdeel 
van dit masterprogramma. Voor de volledige versie zie www.free-stone.org.
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Paraplu en spiegel
Over het componeren van muziek 
Jan van Dijk

it is een verhaal over 
muziek, over het com-
poneren van muziek, 
en over dingen die 

daarmee samenhangen. De 
ingrediënten ‘paraplu’ en 
‘spiegel’ zullen alras niet meer 
vreemd zijn wanneer over 
muziek geschreven gaat wor-
den zoals ik hier van plan ben 
te doen. 
Er zijn honderden soorten 
muziek en die vallen allemaal 
onder de noemer ‘muziek’. Die 
overkoepeling duid ik graag 
aan met het begrip ‘paraplu’ 
– vandaar. 
Wanneer we kijken naar 
beeldhouwwerken, wekken die 
niet de indruk aan een boom 
gegroeid te zijn, maar als in 

de natuur voorkomend mate-
riaal door de een of andere 
intelligentie gevormd of ver-
vormd te zijn. Dan zijn er 
allerlei soorten beelden - van 
brons, van klei, van gips -, 
allerlei zaken verbeeldend - 
als afbeelding, als symbool, 
als abstract figuur, als reclame-
artikel, etcetera. Al die soorten 
vallen onder de noemer ‘beeld’. 
Een paraplu dus die alles 
overkoepelt.  
 
Wat voor beelden geldt, gaat ook op 
voor muziek.  
Ik had het al over honderden 
soorten, meer of minder gevormd of 
vervormd door de een of andere 
intelligentie. Een ruim begrip dus, 
dat graag afgerekend wordt met 
uitdrukkingen als: “Dat is voor mij 

D

Klaas Trapman tijdens een uitvoering van door  
Jan van Dijk geschreven muziek in het  
Koninklijk Conservatorium in Den Haag 

(foto  J.A. den Ouden  2008). -> 
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géén muziek meer.” Een Nederlandse 
componist stelde daarom ooit voor 
om dat wat ‘men’ géén muziek meer 
vindt, dan maar ‘soniek’ – dat is: 
klinkerij – te noemen. Hij bewees 
het begrip muziek daarmee helaas 
geen dienst. 
 
Muziek componeren is eigenlijk: de 
muziek die er al was herschrijven, 
met noten die de herschrijver 
daartoe beschikbaar heeft. Maar 
om te kunnen ‘herschrijven’ is 
bekendheid met reeds bestaande 
muziek wel een vereiste. In ieder 
geval enige kennis omtrent het 
voorafgaande. We zullen hier niet 
dieper ingaan op de geleidelijke 
evolutie en/of schoksgewijze veran-
deringen in de elkaar opvolgende 
cultuurproducten, kunstuitingen, 
van welke discipline dan ook, omdat 
die onderwerp van een academische 
studie van cultuur- of kunsthistorie zijn.
Hier wil ik mij beperken tot het 
componeren van muziek, als  
activiteit, dat eigenlijk veelal een 
herschrijven is met ‘eigen’ noten. 
Het gebruik van die eigen noten 
maakt dat een nieuwe componist 
iets anders is dan nieuwe muziek. 
Dat laatste is het product van zijn 
handelen, en om echt ‘nieuw’  

te zijn, is het gewenst dat een 
componist zich voor de spiegel 
plaatst en zich een en ander 
afvraagt. De ondervrager in de 
spiegel is dan voor hem als kunste-
naar een unieke rechter: hij is het 
immers zélf! Hij is zijn eigen criticus, 
in de spiegel… 
 
Van de honderden muzieken die 
bestaan, is mij maar een handvol 
meer of minder bekend. Het leven is 
te kort om eerst alles te verzamelen 
en daarna te kiezen. Die bekendheid 
is dus iets subjectiefs, ontstaan 
door toevalligheden: door reizen, 
door kennissen, door media, noem 
maar op. Maar zij vormt wel het 
‘model’ voor wat ik zo-even ‘het her-
schrijven met eigen noten’ noemde. 
Deze eigenlijk voortijdige keus is de 
enige kans voor een mens die kunst 
bedrijft. Het alles verzamelen zou 
onmenselijk zijn en dus voor ons als 
homo sapiens onmogelijk. 
Wat heeft die kunstenaar nodig? In 
eerste instantie niet meer dan de 
euvele moed om zijn keus ‘nu ga ik 
herschrijven met dit pakket mij 
bekende voorgaande muzieken als 
voldoende model’ in de nieuwe 
gedaante – zíjn noten ! – kenbaar  
te maken. 
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Voor de spiegel zal zijn persoonlijke 
rechtspreker de relatieve waarde 
van zijn persoonlijke waarheid 
wellicht onderstrepen. Want welke 
aanleiding was er om het zo te gaan 
maken? Dit onderzoek naar eigen 
daden en beslissingen noem ik 
‘zelfkritiek’, en wat er dan verder 
gebeurt, is afhankelijk van de 
hoedanigheid van het talent van de 
artiest. 
 
Een lezing, een bouwstuk, een 
conférence, een college kunstge-
schiedenis, en nog allerlei andere 
gesproken zaken, horen onder de 
paraplu ‘sprekers’. 
We hebben nu al een aantal zaken 
op een rij: muziek, de nieuwe com-
ponist, en vooral dat muziek over 
muziek gaat. De sprekers en 
zangers musiceren met wat de 
componist gemaakt heeft, en de 
toehoorders kunnen dankzij de 
uitvoerders hiervan kennis nemen, 
respectievelijk hieraan muziekgenot 
beleven door te luisteren naar de 
geproduceerde klanksymbolen. 
Daarbij staat het hen overigens vrij 
daar het hunne van te denken; een 
symbool (en dus ook een klanksym-
bool) is nu eenmaal meerduidig. 
Samenvattend kunnen we dus 

concluderen dat er een relatie 
bestaat tussen: muziek – componist 
– uitvoerder – luisteraar. 
 
Denkend aan de handvol muzieken 
waarop ik als componist tot nu toe 
gereageerd heb met nieuwe muziek, 
constateer ik dat daar van alles bij 
was. Door de tijd en plaats waarop 
ik een en ander hoorde, ontstond 
het muziekconglomeraat waar ik 
voor mezelf orde in ging scheppen. 
Hetgeen voor mijzelf inhield dat ik 
mij bewust werd van de nuanceverschillen 
tussen Bulgaars en Servisch, tussen 
Turks en Macedonisch musiceren, 
kortom van de fundamentele verschillen 
tussen Oost- en West-Europese 
muziek (zonder en met opmaat), en 
dat Aznavour en Strawinsky, de 
Zangeres zonder Naam en Debussy, 
Vader Abraham en Hendrik Andries-
sen toch héél verschillende verhalen 
in muziek vertellen.  
Verder, dat wat aan het strand, of in 
het plaatselijke café in een behoefte 
voorziet, onder de kerstboom ner-
gens op slaat. Zoals je niet op 
klompen een kerk binnenstapt, of in 
een zwembroek naar een bruiloft 
gaat. Dat is een kwestie van stijlgevoel 
en hoeft geen negatieve betekenis 
te hebben. In het circus geen Ave 

Componeren is herschrijven
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Maria, maar wel een kleurrijke 
circuspolka – die overigens weer zou 
misstaan bij een begrafenis. 
Ergo, er is ook nog zo iets als stijl en 
smaak. Soms bepaalt de ambiance 
de waarde van een muziek, die dan 
ook zonder die ambiance wegvalt. 
Anderzijds is er muziek met een 
intrinsieke waarde, een absolute 
muzikale waarde, die niet afhankelijk 
is van publieke ‘Anklang’, of buiten-
muzikale ‘aankleding’. Een disco-
dreun is toch iets anders, van een 
andere orde, dan een Bruckner-
symfonie. 
 
Componist, ga maar voor de spiegel 
staan, om te zien of je voor het 
cabaret geen kerkmuziek hebt 
bedacht. Of zoals Debussy het in 
1913 stelde: “Druk als we tegen-
woordig zijn met de technische 
vooruitgang, moest het mysterie 
langzamerhand wat aan betekenis 
inboeten en ook de ware zin van het 
woord ‘smaak’ verdwijnen. Laten we 
toch ophouden de gemeenplaats te 
verkondigen dat over smaak niet 
valt te twisten. Integendeel, we 
moeten er grondig over discus-
siëren, proberen onze smaak terug 
te vinden. We moeten er naar 
streven dat een kunstwerk altijd 

iets geheimzinnigs blijft houden. 
Met andere woorden, dat we nooit 
precies kunnen vaststellen ‘hoe het 
in elkaar zit’. Vooral de muziek mag 
die speciale betovering niet ver-
liezen. 
“Toen de god Pan de zeven pijpjes 
van zijn herdersfluit aan elkaar 
verbond, was dat aanvankelijk 
alleen om het geweeklaag van een 
pad in de maneschijn na te bootsen. 
Later ging hij in de slag met het 
gezang van de vogels en waarschijn-
lijk hebben die hun repertoire 
nadien verrijkt. 
Aan zo’n bijzondere herkomst mag 
de muziek best de pretentie ontlenen 
zich in een waasje geheimzinnigheid 
te blijven hullen. Laten we haar in vre-
desnaam niet van dat mysterie ont-
doen, of proberen het te verklaren.” 
 
Los van de omgeving hebben al die 
muzieken door hun intrinsieke 
waarde een plaats op de ‘ladder van 
(soorten) verpozing’. ‘Uit’ naar een 
uitvoering van Lohengrin door de 
Koninklijke Opera van Vlaanderen, is 
toch heel anders dan ‘thuis’ voor de 
televisie naar een one-man-show 
van een entertainer zitten kijken. 
Leendertz gaf een van zijn boeken 
de titel: ‘Rangorde van geestelijke 
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waarden’. Ik zou daar graag van 
willen maken: ‘Rangorde van  
muzikale c.q. geestelijke waarden’. 
En toch, wanneer ik iets componeer 
voor bij de kerstboom, bestaat de 
kans dat iemand bij het horen 
daarvan aan een wielerronde denkt. 
Zoals bijvoorbeeld gebeurd is met 
het uit een opera afkomstige  
‘Largo’ van Händel, dat inmiddels 
algemeen met begrafenissen wordt 
geassocieerd. Dat zijn nu eenmaal 
de wonderlijke, in de schepping 
ingebouwde functies van de 
menselijke perceptie.  
 
In het huidige beleidsjargon wordt 
vaak van ‘kunstproducten’ geëist 
dat ze grensverleggend en  
vernieuwend zijn. Afgezien van wie 
dat dan wanneer op grond waarvan 
zou moeten bepalen, blijft on-
duidelijk welke grenzen dan bedoeld 
worden. Terwijl ‘vernieuwend’ vaak 
ook niet veel meer betekent dan dat 
de oude verf er afgebrand is en de 
nieuwe kleur – althans de nieuwe 
verf – aan het tuinstoeltje de allure 
van ‘goed onderhouden’ geeft. 
Door de manier van ontstaan, is 
muziek niet meer dan een  
commentaar (in muziek) op iets. En 
aangezien muziek gaat over  

muziek, is het dus een commentaar 
op een commentaar. Wanneer een 
criticus dit gaat beoordelen, ge-
beurt dat echter niet in de vorm 
van muziek, maar als geschreven 
tekst. Of met andere woorden: in 
een andere discipline, met de  
moeilijkheid om het niet  
beschrijfbare (de muziek) toch met 
woorden te benaderen. Een bena-
dering die overigens vooral een 
beschrijving van de perceptie, van 
de beleving van de luisteraar  
(de criticus) betreft, terwijl muziek 
toch vooral existeert door in  
klanken uit te drukken wat in  
woorden niet lukt. Wanneer dat 
immers wel het geval zou zijn, dan 
was muziek – als plaatsvervanger 
van tekst – een kostbaar en  
omslachtig surrogaat voor teksten 
in bijvoorbeeld reclameboodschappen. 
Maar, zou Erik Satie zeggen, laten 
we ons daarover geen zorgen 
maken, want dat lukt echt niet. 
 
Nederland ligt binnen Europa en 
wij werken en wonen er gewoonlijk 
ook zonder de ambitie te hebben 
om uitingen van een andere cultuur 
te gaan ‘oppoetsen’. Muziek is 
cultuurgebonden, en hoewel in 
Europa nationale grenzen langzaam 
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vervagen, klinken de Marseillaise 
en Parijse liedjes nog steeds  
anders dan het Wilhelmus en  
Vader Abraham. 
In dit muziekgebeuren is ‘melodie’ 
ingrediënt nummer één. Willem 
Pijper, die zelf een gevreesd criticus 
was van ondermeer het Utrechts 
Nieuwsblad, schreef hierover in 
1930 in het tijdschrift ‘De Muziek’: 
“Om met bevoegdheid over de 
waarde van muzikale composities te 
kunnen oordelen, heeft men enkele 
eigenschappen nodig welke nu 
eenmaal niet iedereen bezit. Zoals: 
een helder en wel gefundeerd besef 
van het primaat der melodiek, maar 
ook, in de allereerste plaats, een 
instinct dat ik ‘melodische tastzin’ 
zou willen noemen. Zonder dit 
laatste zal niemand ooit in  
voldoende mate kunnen beschikken 
over toonkunstige warenkennis. En 
zonder die warenkennis behoort 
niemand zich met het vak in kwestie 
in te laten, dat staat voorop.” 
 
Pijpers melodische tastzin was 
overigens niet nieuw. Al in 1520 
werd door Erasmus een brieftekst 
gepubliceerd waarin hij (zij het naar 
aanleiding van de discipline der 
‘schone letteren’, literatuur dus) 

schreef: “Niet, dat ik een veroordeling 
uitspreek over andermans 
bezigheden, die mij destijds niet erg 
boeiden. Maar ik begrijp nu hoe kil, 
gebrekkig en blind geleerdheid is, als 
zij niet door de muzen wordt gevoed.” 
‘Door de muzen gevoed’: dat is 
‘melodische tastzin’. 
Erasmus gaat verder: “Bovendien is 
het beschamend, met hoeveel 
domheid sommigen het veruit 
waardevolste onderdeel van de 
wetenschap verachten en alles wat 
tot de oude, beschaafde letterkunde 
behoort, afdoen als ‘rijmkunst’. 
Dergelijke lieden maakten mij als 
jongeman het leven zuur en hielden 
mij ver van mijn liefde vandaan, 
zodat ik zwoer mij met de pen te 
zullen wreken. Zij het dat ik niemand 
bij naam zou noemen.” Tot zover 
Erasmus, de literator.  
Ik citeer nogmaals Willem Pijper (uit 
hetzelfde artikel): “De musicus, die 
zover gevorderd is dat hij het 
essentiële van het bijzakelijke weet 
te scheiden, die het ‘moderne’ in 
Mozart en het ‘verouderde’ in  
Strawinsky kan herkennen; die de 
relatieve betekenis van alle horizon-
tale en verticale klankcombinaties 
leerde beseffen – deze musicus bezit 
een toetssteen welke hem en an-

“Een boek over een componist is een moeilijke opgaaf. Want wat hij te 
vertellen heeft, zit over het algemeen vooral in zijn muziek en dat is iets 
om naar te luisteren. Iemand die inmiddels 81 jaar (in 2000, inmiddels 
dus 91 jaar) is geworden en een groot deel daarvan een rol heeft gespeeld 
in het Nederlandse muziekleven, heeft echter ook een verhaal te vertellen. 
Al was het maar over driekwart eeuw muziekgeschiedenis.”  
(Jan den Ouden in het voorwoord van de in 2000 verschenen biografie 
‘Stille Ontmoeting’ over Jan van Dijk – nog beperkt verkrijgbaar bij  
www.steensplinter.nl) 
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deren van dienst kan zijn. Opper-
vlakkig (té oppervlakkig) beschouwd, 
is hij dan weer even ver als de 
absolute leek, die van een muziek-
stuk immers ook alleen ‘het wijsje’ 
onthoudt.” 
 
Als eerste van de drie notenschrift-
delen bij dit artikel een aantal hori-
zontale klankcombinaties: klanken 
(tonen) na elkaar, die meestal van 
lengte verschillen. Allemaal ‘wijsjes’, 
gemaakt van tonen uit het West-
Europese toonsysteem. De eerste en 
derde van majeur-laddertonen (resp. 
van G-maj. en C-maj.) en de tweede 
met wat chromatiek, dus van een (in 
principe) 12-tonige ladder. De vierde 
ook (chrom.A), terwijl de laatste de 
12 tonen als een ‘Reihe’, een 
dodekafone reeks, bevat. 
Al deze melodieën kunnen als 
(klank)lijnen – golvend, stijgend of 
dalend, van links naar rechts – 
aangeduid worden. 
Verticale klankcombinaties, van 
tegelijk klinkende tonen, vormen een 
akkoord en de akkoorden na elkaar 
vormen de harmonisch verloop van 
een muziekstuk (zie het tweede 
voorbeeld).  
De mechanica van de muziek is  
dus eigenlijk te zien op het derde 

notenvoorbeeld, waarbij de trek-
kracht horizontaal is afgebeeld en de 
massa vertikaal.  
De melodie kost tijd, want tonen  
na elkaar zijn immers eerst compleet 
na de laatste toon, en pas dan  
ontstaat in de herinnering een  
overzicht. Daarentegen is het ak-
koord ineens compleet. Dit verschil 
in informatie tussen melodie en 
akkoord is belangrijk en ik kom daar 
straks nog op terug. 
 
Het waarnemen – ook van kunst-
vormen – gebeurt door de zintuigen. 
Wat niet gehoord, gezien, gevoeld, 
of geproefd kan worden, ís er niet. 
Een piano zien we (herkennen we) 
in een flits in zijn geheel. Een of 
twee daarop gespeelde noten  
zeggen ons echter nog niet veel. 
Eerst bij meerdere, lineair daarop 
gespeelde noten herkennen we  
een melodie. 
Iets dat in een flits totaal kan  
worden waargenomen, noemen we 
een ‘geworden vorm’, en iets dat 
eerst geleidelijk compleet wordt een 
‘wordende vorm’. Een akkoord is dus 
een geworden vorm en een melodie 
een wordende vorm. Het eerste is 
beeldend, het tweede ritmisch. 
Een akkoord komt in dat opzicht 

Relatie  
muziek – componist – uitvoerder – luisteraar 



Opus 1149
 
 

Zestien pianostukken, met als titel ‘Uit een diep dal’ 
door Jan van Dijk  –  2009  (nog niet gepubliceerd)

 
 

Melodie 

Klankenlijn door de tijd,  
als symbool voor (een) leven.

 
Twee melodieën

Door metrische discipline een klinkende dubbel-lijn  
als symbool voor een ‘dubbel-ster’.

 
 

Twee

Twee levens tot één geworden, 
een twéé-éénheid.

 
Twee

De toegang tot het (spannings-)veld 
tussen één en véél.

 
Twee

Symbool voor het Al
(de religies zeggen ‘voor God’) 

 
Twee-stemmigheid, dubbel-melodische stroom, de essentie van muziek als 

symbool voor de essentie van leven 
(O. di Lasso, J.S. Bach, B. Bártok). 

Op de bodem van het ravijn gaven deze muzieken, soms visioenen, moed,  
om na een bange nacht de dag van het Weten weer tegemoet te treden. 

De bevrijding uit angsten en de structuur van de ziel,  
zíj klinken in de laatste van deze zestien pianocomposities. 

Géén veelheid, maar de essentie,
door twee stemmen, 

twee-eenheid,
 

Al
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overeen met een beeld(houwwerk). 
Zoals een beeld van steen, van 
hout, of van brons kan zijn, zo kan 
een akkoord van vier tonen door 
een strijkkwartet, door vier  
koperblazers, of door een 
saxofoonkwartet gespeeld worden. 
Zoals de beeldende kunst textuur 
en kleur kent, zo kent de muziek 
zijn klankkleur. 
Een dans op muziek is hoorbare en 
zichtbare beweging. Een wordende 
vorm vergt tijd, een geworden 
vorm gebeurt aanvankelijk in de 
ruimte – horizontaal: beweging, 
vertikaal: zwaartekracht. 
 
Kunst is commentaar en iedere 
volgende kunst dus commentaar op 
commentaar. Het laatste commentaar 
is een dissonantie, een spanning: de 
auteur (componist) wil zijn commentaar 
kwijt en dit in noten vormgeven. Als 
de zo geboren muziek er is, dan 
treedt voor die componist het 
stadium van consonantie, van 
ontspanning, in. 
Maar nu de waarnemende luisteraar: 
voor hem is die vorm die de componist 
losliet een onbekend iets – iets 
spannends, wat hij op zijn manier 
zal ‘oplossen’. 
Ergo, de compositie is voor de 

maker consonant en voor de waarnemer 
dissonant (het tegenovergestelde). 
Waarbij we overigens in de harmo-
nieleer, in de contrapuntleer, samen-
klanken kennen die ‘spanning’ 
bevatten, die een beetje dissonant zijn 
(vals klinken) en die lijken te moeten 
‘oplossen’. Of juist niet, afhankelijk 
van de keuze van de componist. 
 
Nu we het intussen hebben over 
spanning en ontspanning, kan ik 
niet nalaten te wijzen op de relatie 
tussen tijd - melodie (wordende) en 
ruimte - akkoord (geworden) als 
vormen van ‘elkaar wordend’. We 
vinden dat terug in Wagners ‘Parsi-
fal’, waar in de eerste akte Parsifal 
zingt: ‘Ich schreite kaum, doch 
wahn ich mich schon weit’, waarop 
Gunnemanz antwoordt: ‘Du siehst, 
mein Sohn, zum Raum wird hier die Zeit’.
Debussy (zeker geen Wagner-fan) 
schrijft in 1903, als hij druk is met 
zijn opera ‘Pelléas et Mélisande’, in 
een artikel hierover: “…de muziek 
van Parsifal is overal van een opperste 
schoonheid. Deze opera kent unieke, 
onverwachte, edele en sterke orkes-
trale effecten en is een van de 
fraaiste monumenten die ooit ter 
ere van de muziek zijn opgericht.” 
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat 

Horizontale en verticale klankcombinaties
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in de muziek ‘wordende’ en ‘geworden’ 
gebeurtenissen hand in hand gaan. 
Soms schuilen onder de paraplu 
meerdere disciplines. Denk bijvoor-
beeld aan liederen: een letteren-
vorm en een muziek-vorm tegelijk. 
Twee waarneembare vormen, die 
voor de waarnemer niet altijd even 
makkelijk te scheiden zijn. Twee 
structuren in de tijd, twee wordende 
vormen synchroon, die in de praktijk 
vaak probleemloos beluisterd kunnen 
worden 
 
Onder een paraplu past veel, maar 
voor de spiegel moet verantwoord 
worden óf en hóe dat alles met 
elkaar valt te rijmen. Een thema 
met immens veel varianten, aflei-
dingen en tegenspelers, waarbij het 
spel soms moeilijk te volgen is en de 
spelregels onbekend lijken te zijn. 
Tot slot een toelichting op een door 
mij in 1994 geschreven muzikale 
compositie: ’47 Capitelles’ (opus 
865), een verzameling van 47 kle-
ine, zelfstandige pianocomposities, 
waarvan elk stukje structuuridee de 
componist – min of meer – media-
miek heeft bereikt. Op soortgelijke 
manier kwam de klankmateriaal-
‘keuze’ tot stand. In feite compon-
eerden deze klankbouwsel(tje)s zichzelf.

De rol van de componist bestond uit 
het scheppen van de mogelijkheid 
tot het zich voltrekken van de syn-
these tussen twee (eigenlijk) onbek-
enden, te weten: de mediamiek tot 
stand gekomen vorm en het evenzo 
gekozen materiaal. 
Herkomst en betekenis van deze 
bestanddelen bleven in wezen onbekend. 
Tóch ontstonden op basis daarvan 
de klinkend existerende ‘Capitelles’. 
Deze titel is ontleend aan de stenen 
bouwseltjes die in groten getale bij 
Constaussa in de Pyrenées Orien-
tales te vinden zijn en die daar 
‘capitelles’ genoemd worden.  
Niemand weet door wie en waartoe 
deze capitelles ooit gebouwd 
werden, maar bij confrontatie met 
deze merkwaardige vormen, blijkt 
juist dát de betekenis te zijn.

De zangers musiceren  
met wat de componist gemaakt heeft

(Op de foto de bariton Bastiaan Everink.)
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De muzikale passie van Malcolm Davies 
Onderkoelde Engelse humor

Henk Masselink

p 9 februari 2010 
is broeder prof. dr. 
Malcolm Davies 
overleden. Voor 

allen die hem gekend heb-
ben betekent dat een groot 
verlies. Hij was een aimabel 
mens die leefde voor zijn 
grote liefde: de muziek. Voor 
degenen die hem kennen uit 
zijn onderzoeken, laat hij een 
bijzondere schat aan ont-
dekkingen na. De maçonnieke 
stichting Ritus en Tempel-
bouw heeft het grote voor-
recht gekend om tijdens twee 
achtereenvolgende studieda-
gen Malcolm Davies te heb-
ben beleefd, zijn fascinatie te 
hebben meegemaakt.   
 
Als Ritus en Tempelbouw waren wij 
voor de studiedagen met een trilo-
gie bezig. Na onderwerpen als Deugd 
in 2007 en Spinoza in 2008, lag het 
in de bedoeling om  in 2009 het ge-
dachtegoed van Levinas te bespreken. 
Het kan geen toeval zijn dat we van 
dat schema zijn afgestapt, Levinas 
voor 2010 hebben gereserveerd, en 
de studiedag van 2009 aan het werk 
van Malcolm Davies hebben gewijd. Nu 
weten wij dat dit een unieke gelegen-
heid is geweest. Iedereen die deze dag 
heeft bezocht en meegemaakt, weet 
ook welke bijzondere inspiratie daar-
van uit is gegaan. 
Malcolm zag kans een uniek gezelschap 
musici bijeen te brengen. En wat een 
intensiteit ontstond er, toen hij zelf 

participeerde in de zang! Hij had me 
te kennen gegeven dat hij net voor 
de studiedag met de eerste bestraling 
moest starten, maar zei erbij dat hij 
beslist als musicus zijn bijdrage wilde 
leveren. Dat was hij, musicus. Zijn 
tekst, waren we overeengekomen, 
zou ik uitspreken, en in de dialoog die 
daarbij met hem ontstond, bleek de 
heerlijke onderkoelde Engelse humor. 
Het waren sprankelende momenten 
met een bijzonder mens.  
 
In 2008 had Malcolm de studiedag 
over Spinoza verrijkt met een bijdrage 
over de betekenis van muziek en taal 
voor Spinoza. Maar bovenal door een 
muzikale bijdrage door zijn echtgenote 
Rachel Davies-Farr.  
Broeder Malcolm Davies heeft ons 
de esthetische dimensie laten zien, 
de belevingsdimensie laten ervaren 
en ons gewezen op de actualiteit van 
muziek in onze tijd en ritus. Daarvoor 
zijn wij hem veel dank verschuldigd. 

O

Op de studiedag van Ritus en 
Tempelbouw in september 2009 
presenteerde voorzitter Henk Mas-
selink de tekst van Malcolm Davies, 
die zelf deelnam aan de muzi-
kale uitvoering van de besproken 
werken, als dirigent en zanger. Als 
eerbetoon op de volgende pagina’s 
een licht bekorte versie van de 
voordracht.

(Foto Jan-Pieter van Beek)
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Muziek en dichtkunst in de loge 
Maçonnieke symboliek verklankt

Prof. dr. Malcolm Davies

e zeven vrije kunsten 
– Grammatica,   
Retorica,  Dialectica 
(oftewel Logica),  

Aritmetica, Geometria,   
Astronomia en Musica – zijn 
altijd belangrijk geweest in 
de vrijmetselarij. In het  
Regius-gedicht, het oudst nog 
bestaande vrijmetselaars-
document, worden ze reeds 
vermeld. Hier gaat het over 
de zevende en laatste van 
deze vrije kunsten, de muziek, 
en dan nog over een heel  
bijzondere variant, de Neder-
landse maçonnieke muziek. 
 
De overgrote meerderheid van 
maçonnieke muziek werd in Nederland, 
net als elders, gebruikt als een voer-
tuig voor maçonnieke teksten. Poëzie, 
de tekst dus, kan goed  
geformuleerde gedachten op een inte-
ressante manier uitdrukken.  
Muziek kan daarbij een geheugensteun 
zijn voor de gedachten die geweven 
zijn in de tekst. Tegelijkertijd bevat het 
een aanvullend emotioneel element. 
Dan versterken tekst en muziek elkaar. 
Muziek is de boodschapper, de tekst is 
de boodschap. Net zoals  
vrijmetselaren de interpretatie van 
symbolen zien als een weg naar het 
begrijpen van niet-verbaal uitgedrukte 
ideeën, kan muziek onuitgesproken 
gedachten en emoties uitdrukken.  
De omvang van het onderwerp maakt 
het moeilijk representatieve voor-
beelden te kiezen voor elke periode in 

de ontwikkeling van Nederlandse  
maçonnieke muziek- en dichtkunst. 
Met het oog op de kwaliteit van de 
muziek is de keuze wat makkelijker 
geworden. Sommige andere criteria 
waren duidelijker. De voorbeelden die 
hier gekozen zijn, vormen voor het 
grootste deel intieme logemuziek.  
 
Als algemene regel geldt dat er niets 
intrinsiek ‘maçonnieks’ in de muziek 
zelf zit. In tegendeel, de gedichten in 
zangboeken worden op een bestaande 
melodie gezet of misschien geschreven 
met het ritme van de melodie als basis 
voor het gedicht. Dan wordt het een 
‘contrafact’: een lied met een nieuwe 
tekst op een bestaande melodie. Voor-
beelden hiervan zijn de  
‘Zamenspraak’ naar de melodie van 
‘A quoi s’occupe Madelon?’ en Willem 
Nicolaï’s gebruik van een melodie van 
Friedrich van Silcher voor ‘Bij het zien 
des lichts’.  
Wanneer componisten nieuwe muziek 
voor de vrijmetselarij hebben  
geschreven, is er gewoonlijk niet 
bewust maçonnieke symboliek in de 
muziek geplaatst. Anderzijds zijn er 
wel degelijk componisten die  
maçonnieke symboliek in hun  
compositie verwerkt hebben.  
Een van de vaak gebruikte kunst- 
grepen is het ritme van rituaalkloppen 
te imiteren in het ritme van de muziek. 
Daarnaast gebruikt men in een aantal 
stukken schijnbaar het getal ‘drie’ 
symbolisch: drie tellen in een maat, 
drie maten in een muzikale zinsnede 
of drie stemmen, enzovoort. Tenzij de 
componist zijn ideeën heeft  
gedocumenteerd,  zoals in het geval 
van de Zes Adagio’s (1940) van  

D
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Willem Pijper, kunnen wij er niet zeker 
van zijn dat symbolische interpreta-
ties van muzikale fenomenen bewust 
werden bedoeld door de componist. 
Bijvoorbeeld of het gebruik van de  
‘vrijmetselaarstoonsoort’ van drie  
mollen (E groot of C klein) door  
Mozart en Haydn bewust analoog is 
aan de afkortingsteken van drie  
punten, gebruikt door de continentale  
vrijmetselarij, valt niet te bewijzen.  
 
De vroegste publicatie, gesteund 
door de nieuwe Grootloge van 1717 
in Londen was de ‘Constitutions of the 
Free-Masons’ (1723) door James An-
derson. Dit boek bevat vier 
liederen: ‘The Master’song’, ‘The War-
den’s Song’, ‘The Fellow-Craft’s Song’ 
en ‘The Enter’d ‘Prentice’s Song’, met 
de muziek van drie van de  
liederen (die van de ‘Fellow-Craft’ was 
afzonderlijk verkrijgbaar). Aan de 
tweede uitgave in 1738 zijn nog zeven 
liederen toegevoegd maar deze keer 
werd er geen muziek bij gedrukt.  
De route waarmee maçonnieke lie-
deren en zangboeken zich verspreidden 
door Europa is een fascinerende studie 
op zichzelf. Er was één enkele bron, 
een Franstalige loge die samenkwam 
in de Prince Eugene’s Head in Londen 
(later onder de naam Union French 
Lodge), die opgericht was door Franse 
Hugenoten in 1730. Enkele leden van 
deze loge waren actief in het oprich-
ten van loges in andere landen waar 
Franse versies van de vier ‘oorspron-
kelijke’ liederen vervolgens werden 
uitgegeven. Eén van die loges was 
Vincent la Chapelle in Den Haag in 
1735. Hier de versie van het tweede 
liedboek, uitgegeven door Vincent La 
Chapelle in Den Haag in 1744. 
 
Tous de Concert (Chanson des 
Maitres), coupletten. 1, 3 en 5 
 
1. Tous de concert, chantons,  
à l’honneur de nos Maîtres ;
À l’envie célébrons les faits de  
leurs Ancêtres ; 

que l’écho de leurs noms,  
frappe la terre et l’onde, 
Et que l’art des Maçons vole  
partout la monde 
 
Chœur : 
A l’Art Royal, plein d’une noble   
ardeur, Ainsi qu’à ses secrets   
rendons hommage, Tout bon   
Maçon les garde dans le cœur, 
Et de l’ancienne Loge ils font  
le gage. 
 
3.Par leur postérité, l’Art Royal   
dans la Grèce, Parut dans sa   
beauté, dans sa délicatesse,  
Et peu de temps après,  
Vitruve ; sçavant homme, 
L’accrut avec succès dans    
superbe Rome. 
 
5.Nous qui voyons ce tems, ces   
heureux tems mes Frères, Et le   
nectar charmant, remplir nos   
Verres ; Bénissons à jamais, du   
monde l’Architecte, Qui joint  
à ses bienfaits, ce jus qui  
nous humecte. 
 
Het is interessant om te weten wan-
neer een lied voor de eerste keer werd 
gezongen. Toen in december 1756 
baron Van Aerssen Beijeren werd 
gekozen tot grootmeester van een 
nieuwe Grootloge werd het lied ‘Quel 
sujet plus favorable’ gezongen. Uit 
de woorden blijkt duidelijk dat dit 
tijdens het feestmaal na de verkie-
zing werd uitgevoerd ter ere van de 
nieuwe grootmeester. Het heeft zijn 
eigen plezierige melodie, met leuke 
versieringen die aanduiden dat wij hier 
met een sololied te maken hebben. De 
tekst is rijk aan zinspelingen en open-
baart enkele belangrijke aspecten van 
het maçonnieke gedachtegoed. Het 
auteurschap van het lied wordt niet 
special aan iemand toegeschreven, 
maar het zou van de hand van de 
nieuwe grootredenaar A.F. Gonzal 
(Capitein van de Infanterie, en Lieutenant 
van de Gardes te Voet) kunnen zijn. 



84

Het gedicht begint met een retorische 
vraag: “Welk onderwerp kon beter zijn 
om onze liederen tot leven te brengen? 
Hier zien wij het succes van onze 
lessen. Wij bevestigen onze keuze met 
een koor.  Laat iedereen hulde brengen 
aan de man van onze keuze.”  
Wij moeten hierbij niet vergeten dat 
stemmen nog steeds een nieuw feno-
meen was voor vele vrijmetselaars. 
Al bestond de gedachte dat indivi-
duen die geen lid waren van de kleine 
regerende elite, geen invloed zouden 
kunnen uitoefenen.  
Verder lezen wij: “Hier rookt onze 
wierook alleen aan het altaar van de 
deugd”, en verder over oude helden 
als “gewone mannen aan de Tempel 
der Rede. Deze Tempel, dicht bij Locke 
en Newton, is ons toevluchtsoord. Hier 
moet Wijsheid regeren.” 
 
Dit is een unieke en ongewoon directe 
referentie aan dit krachtige duo van 
denkers die gezien werden als de 
stichters van een nieuw rijk, dit keer 
niet een politiek rijk – zoals dat het 
geval was met de klassieke helden 
Alexander en Caesar – maar, veel 
belangrijker, een vreedzaam rijk van 
verlichte filosofen. “‘U zult onze Voor-
name Priester in de Tempel van de 
Deugd zijn.”... “Mag de passer en de 
winkelhaak altijd in uw handen zijn. 

Mag het schietlood ervoor zorgen dat 
alle mensen gelijk zijn.”… “Wie  
‘Vrijmetselaar’ zegt, zegt ‘Mens’.” 
 
Couplets d’un jour d’Election 
(1756), couplet 1, 3 en 7 van 7 
 
1. Quel sujet plus favorable,  
Pour animer nos Chansons!  
Nous voyons à cette table,  
Le succès de nos leçons.  
Confirmons notre suffrage,  
Par un chorus de nos voix,  
Et que chacun rende hommage,  
A l’objet de notre choix.  
Il nous fait voir le grand Homme,  
Brillant moins par les honneurs,  
Auxquels 1’équité le nomme, 
Que par l’éclat de ses moeurs. 
 
3. Alexandre eut la victoire 
Comme attachée à son char ; 
Jusq’qu comble de la gloire, 
On vit s’élever César. 
Mais ces héros sanguinaires, 
Au Temple de la raison, 
Sont des hommes ordinaires, 
Près de Locke & de Newton, 
Ce Temple es notre retraite ; 
Le Sage y droit commender : 
Notre attente est satisfaite, 
D’H… va présider. 
 
7. Qui dit Franc-Maçon, dit Homme,  

”Het componeren van muziek voor een  
maçonnieke context gaat nog steeds door,  

in Nederland en elders.”
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Ami de l’humanité,  
Qui, du Japon jusqu’à Rome,  
Fait règner l’égalité.  
Nous en aurons l’avantage,  
Sous votre empire enchanteur;  
Puissons-nous voir, d’âge en âge,  
Croître pour nous ce bonheur!  
Nous en jouïrons sans doute,  
Conformément à nos voeux,  
Si le Ciel, qui les écoute,  
Vous donne des jours heureux. 
 
Tijdens de achttiende eeuw bleef Frans 
belangrijk als de taal van de loges op 
het Europese platteland, zodat veel 
liedbundels vooral Franstalige liederen 
bevatten. Toch worden in De Republiek 
der Zeven Verenigde Provinciën steeds 
meer liederen in het Nederlands 
toegevoegd. De liederen, geschreven 
voor verschillende gelegenheden, 
wisselen elkaar af in karakter van 
luchthartig tot ernstig.  
De grootste 18e-eeuwse verzameling 
van vrijmetselaarsliederen met muziek, 
‘La Lire Maçonne’, werd in Den Haag in 
1763 gepubliceerd. De laatste uitgave 
uit 1787 (met 270 liederen, 219 in het 
Frans en 51 in het Nederlands) bevat 
liederen die een steeds ernstiger 
benadering tonen. De loge werd een 
tempel of een toevluchtsoord; een 
plaats van vrede en gelijkheid, apart 
geplaatst van de rest van de wereld. 
De loge werd ook gezien als een 
tempel van de deugd.  
De ‘Zamenspraak tussen een  
vrijmetselaar en een profaan’ wordt 
als een ‘Musette: Dialoog’ beschreven. 
De melodie was in die tijd bekend ‘A 
quoi s’occupe Madelon?’ De woorden 
werden vertaald uit het Frans door 
J.P.I du Bois, een van de samenstellers 
van ‘La Lire Maçonne’. De vragen, 
gesteld door een denkbeeldige buiten-
staander over vrijmetselarij en de 
loge, worden beantwoord door een 
ervaren meester vrijmetselaar.  
Deugd is het eerste kenmerk van de 
vrijmetselaar. De metselaar werkt 
achter gesloten deuren uit angst voor 
trucs en leugens. Er is geen armoede 

in vrijmetselarij, Broeders steunen 
elkaar. Hier worden gelijkheid en 
harmonie gevonden. De muziek en 
woorden passen goed bij elkaar. De 
buitenstaander zingt in ‘A’ groot’ met 
een licht, vragende melodie. De 
vrijmetselaar antwoordt met de stem 
van ervaring, ernstig  en zelfverzekerd, 
in ‘a’ klein. 
 
Zamenspraak tussen een  
vrijmetselaar en een profaan
 
Profaan :  
Wat voor een werk is ’t, dat Gij doet, 
Als gij ’t zaam zijt opgeslooten? 
Wat voor werk is ’t dat Gij doet ’t Geen 
in ’t duister blijven moet? 
 
Vrijmetselaar: 
De deugd verenigt ons gemoed, 
d’Ondeugd is ‘t, die wij verstooten 
De deugd verenigt ons gemoed, En 
ons werk is rein en goed. 
 
Profaan :  
Waarom werkt gij dan in ’t duister, 
Zoo gij d’Ondeugd wilt vertreden, 
Waarom werkt gij dan in ’t duister? 
Strekt de deugd u tot luister?  
 
Vrijmetselaar: 
Vrees boeid ons als aan een kluister, 
Voor die list en leugens smeeden, 
Vrees boeid ons als aan een kluister,  
En dus blijft ons Werk duister. 
 
Profaan: 
Bied men uw Broeders onderstand,  
Als zij tot verval geraken, 
Bied men uw Broeders onderstand, Of 
wijst men hun van de hand? 
 
Vrijmetselaar: 
Geen Armoed breekt die Liefde-band, 
Nee, die tragt men ligt te maken 
Geen Armoed breekt die Liefde-band 
Doet hij zijn pligt aan zijn kant. 
 
Profaan: 
Heeft de Adel en Burgerstaat,  
Bij u onderscheide teek’nen 
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Heeft de Adel en Burgerstaat,  
Één en ’t zellefde plakkaat? 
 
Vrijmetselaar: 
Een ieder toont hier met de daad Ja 
wil hier zijn luk in reek’nen 
Een ieder toont hier met de daad ’t 
Eendrachts-teeken op ’t gelaat. 
 
Profaan: 
Benijdend dit uw feestgebaar,  
Wil ik mij tot u begeven 
Benijdend dit uw feestgebaar,  
Wil ik zijn Vrij-Metselaar. 
 
Vrijmetselaar: 
Vervoegt u dan tot onze Schaar,  
Als gij wenscht met ons te leven 
Vervoegt u dan tot onze Schaar,  
Mind de deugd, of vreest gevaar. 
 
In de onstuimige tijden van revolutie 
en de verandering van Nederland, voor 
de eerste keer in haar geschiedenis, 
tot een koninkrijk, maar dan wel met 
een Franse koning, werd het ‘Gezang-
boek voor Vrijmetselaaren’ geboren. 
Dit werd in 1806 in Amsterdam 
uitgegeven en bevat 540 pagina’s. 
Ongeveer twee derde van het boek is 
in het Nederlands en een derde in het 
Frans. Het boek ziet er heel eenvoudig 
uit in vergelijking met zijn voorganger 
‘La Lire Maçonne’. Een ander groot 

verschil is dat er geen muziek in staat. 
Wel staan er liederen voor elke gelegen-
heid in. Liederen uit heel Europa 
werden verzameld en aangepast. Ook 
zijn er nieuwe composities van de 
hand van vrijmetselaars opgenomen. 
De naam Gezangboek is van belang. 
Het wordt niet, zoals zijn voorganger 
‘La Lire Maçonne’  en vele latere 
verzamelingen, eenvoudigweg een 
‘liedbundel’ genoemd. In de ogen van 
de samenstellers gaat het hier om een 
verzameling hymnen, religieuze liederen.  
Op de pagina naast het voorwoord, dat 
is gericht aan alle ‘Broeders 
Vrije-Metselaaren!!!’, staat in hoofd-
letters en met uitroepteken het woord 
‘HEILIG!’ En het eerste lied, ‘Aan God’, 
is een hymne aan God.  
Het refrein na elk van de vijf coupletten 
luidt als volgt: “Op, Broeders! looft en 
prijst den Schepper der Natuur, / Die u 
bewaart, beschermt en wéldoet te 
ieder uur.” Dergelijke sentimenten 
zouden volkomen vreemd zijn geweest 
aan ‘La Lire Maçonne’, dat veel liederen 
bevat over de mystieke geschiedenis 
en het egalitaire karakter van de 
vrijmetselarij en maar weinig liederen 
over deugdzaamheid.  
 
Welke melodie zou nu passen bij deze 
maçonniek-religieuze sentimenten, of 
beter gezegd, op welke melodie zijn 

Rethoryk metryth with orne speche amonge, 
And musyke hyt ys a swete song 

 
(Uit het Halliwell-handschrift, ook bekend als  

‘Regius-gedicht’, het oudste bekende  
vrijmetselaarsdocument in dichtvorm,  

geschreven in de 14de of vroeg 15de eeuw.)
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deze woorden geschreven? De opge-
geven melodie, ‘Air’, is ‘Allons enfans 
de la patrie’, ofwel ‘La Marseillaise’. 
 
Aan God
(melodie ‘Allons enfans de la 
patrie’), eerste couplet 
 
Waakt op, waakt op, Vrijmetselaaren! 
Reeds gloort uw zon aan de oosterkimm’!
Dat van uw dankbre hartältaaren De 
wierookgeur ten hemel klimm’! (bis) 
Zingt, zingt uw eerste lied ter eere Des 
grooten Bouwheers van ’t Heeläl! 
Dat koormuzijk, trompetschal En 
snaarenspel uw vreugd vermeere! 
Op. Broeders! Looft en prijst den 
Schepper der Natuur, Die bewaart, 
beschermt en weldoet te ieder uur. 
 
Na deze algemene inleiding volgt een 
korte uiteenzetting over zeven Neder-
landse maçonnieke componisten: 
Jacob Rauscher, Willem Nicolaï, 
Johan Wagenaar, Willem van Gulden, 
Jan Morks, Hugo van Dalen en 
Herman Nieland.
 
Jacob Rauscher werd geboren in 
Pirmasins in 1771. In 1803 en 1804 
was hij een ‘broeder van verdiensten’ 
van Les Vrais Bataves. Deze loge was 
oorspronkelijk een toevluchtsoord voor 
Nederlandse patriotten in ballingschap 

in Duinkerken; daar vandaan ging de 
ambulante loge via Sluis, Leeuwarden 
en Harlingen naar Den Haag. In 1807 
werd Rauscher directeur van muziek 
in een pas gevormd ‘corps gardes-
chasseurs’ in Delft. Spoedig nadien 
werd hij lid van de muziekkapel van 
koning Louis Napoleon, eerst in 
Utrecht en daarna in Amsterdam. In 
Amsterdam leerde Rauscher de 
muzikanten van de Hollandsche 
Schouwburg en Felix Meritis kennen. 
Vanaf 1815 was hij de leider van het 
tweede Regiment van de ‘Schutterij’. 
Hij publiceerde cantaten, een concerto 
voor bassethoorn (zelf was hij klarinet-
tist), militaire marsen en signalen. Hij 
is in 1834 overleden. 
Veel van de muziek in het Gezangboek 
is door J. Rauscher gecomponeerd. 
Voor ‘ô Hoe bekoorlijk is uw vreugd’ is 
de melodie van ‘A quoi s’occupe 
Madelon?’  weer gebruikt. Maar nu 
krijgen wij een aangenaam driestemmig 
stuk in rondovorm (ABACADA) in een 
elegante vroeg negentiende-eeuwse 
stijl met zachte chromatische alteraties 
en appogiatura’s. Het refrein wordt 
herhaald door het koor (A) en iedere 
solist heeft een eigen melodie voor de 
coupletten (B,C en D). 
 
ô Hoe bekoorlijk is uw vreugd 
(woorden anon. c. 1806, muziek 
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Rauscher, c. 1817), voor strijkers, 
tenor en bass solisten, mannenkoor 
 
Choor: 
Ô Hoe bekoorlijk is uw vreugd,  
Echte Vrije-Metselaaren! 
Ô Hoe bekoorlijk is uw vreugd,  
Steeds vermaagschapt aan de deugd. 
 
Solo: 2e Tenor  
Gij kweekt meschlievendheid in ’t hart: 
Siert u met hare eigenschappen 
Gij kweekt meschlievendheid in ’t hart: 
Deelt in andrer heil en smart. 
 
Solo: 1e Tenor 
De wetten der welvoeglijkheid,  
Ook de regels uwer orde 
De wetten der welvoeglijkheid,  
Volgt gáltoos met wijs beleid. 
 
Solo: Bass 
Vervreemd van allen wuft vermaak, 
Waarin hoofd noch hart kan deelen, 
Vervreemd van allen wuft vermaak, 
Volgt géen grootsche eedle taak.
 
In de tijd van Prins Frederik hadden 
muziek en dichtkunst nog steeds een 
zeer belangrijke plaats in de loge. 
Daterend uit de negentiende eeuw zijn 
er handschriften van muziek van een 
aantal componisten, onder wie Willem 
Nicolaï (1829–1896). Deze Nederlandse 

componist, dirigent en pedagoog werd 
in 1852 docent orgel en harmonie aan 
het Koninklijke Conservatorium (toen 
nog de ‘Koninklijke School van Muziek’ 
genoemd) van Den Haag. Tegelijkertijd 
dirigeerde hij het Toonkunstkoor. Zijn 
oratorium ‘Bonifacius’ werd vaak 
uitgevoerd. In 1865 werd hij directeur 
en docent compositie aan het Koninklijke 
Conservatorium. Grotendeels samen 
met logebroeder Johannes ter Gouw 
(maar ook met broeders Jacob van 
Lennep en A.J. Schouten) heeft Nicolaï 
liederen en cantates geschreven voor 
belangrijke maçonnieke feesten, zoals 
het 50- en 60-jarig jubileum van prins 
Frederik als grootmeester.  
Samen met de directeur van de 
Koninklijke Militaire Kapel, François 
Dunkler jr. (1816-1875) heeft Nicolaï 
muziek voor een aantal maçonnieke 
liederen voor mannenkoor geschreven. 
De melodie die hij gebruikte voor ‘Bij 
het zien des lichts’ kwam van de 
Duitse componist Friedrich Silcher 
(1789-1860). Voor de eerste keer zien 
wij voorzichtige geplaatste dynamische 
tekens (forte, piano, accenten enzo-
voort). Het lied, geschreven voor het 
moment waarop tijdens de inwijding 
de blinddoek werd verwijderd, drukt 
vreedzaam geluk uit. De woorden en 
de muziek passen goed bij elkaar: 
duisternis en licht, en het licht heeft de 
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duisternis overwonnen. 
 
Bij het zien des lichts  
(muziek: [Philipp] Friedrich 
Silcher,1789 – 1860, arr. Willem 
Frederic Gerard Nicolaï, woorden 
anon.), voor vierstemmig  
mannenkoor
 
Nacht en nevel zijn voorbij;  
Weg is’t aaklig duister: 
’t Licht herneemt zijn heerschappij,  
’t blinkt in vollen luister. 
Broeder! Die op’t kronklend spoor, 
Dreigt om af te dwalen, 
’t Licht moet U bestralen,  
’t Licht moet U bestralen. 
 
’t Donker floers van ’s levens nacht; 
Zij nu opgeheven; 
Wijsheid zal  met schoonheid,  
kracht, Hier uw pad omzweven. 
Aan de hand der Broeder min,  
Kunt gij niet verdwalen, 
’t Licht moet U bestralen,  
’t Licht moet U bestralen. 
 
Johan Wagenaar (1862 –1941) was in 
de eerste helft van de vorige eeuw een 
van de belangrijkste figuren in de 
Nederlandse muziekwereld. Als componist, 
organist, dirigent, conservatorium-
directeur en bestuurder heeft hij een 
belangrijke rol gespeeld in het muziek-

leven. Hij studeerde in Utrecht bij 
Richard Hol en in Den Haag bij Samuel 
de Lange jr. In zijn composities was een 
eigen ‘Nederlandse stijl’ herkenbaar; 
bijvoorbeeld in de cantate ‘De Schipbreuk’ 
op tekst van ‘De Schoolmeester’ en de 
sprankelende orkestwerken ‘Cyrano de 
Bergerac’ en ‘De getemde feeks’. 
Belangrijke inspiratiebronnen waren 
Richard Strauss en Hector Berlioz, en 
ook wel Edward Elgar. Met name zijn 
ouvertures maakten indruk door hun 
humor en kleurrijke orkestratie. In 
1916 ontving Wagenaar een eredoctoraat 
van de Universiteit Utrecht. Wagenaar 
werd in 1888 organist aan de Domkerk 
in Utrecht en als dirigent was hij 
werkzaam voor het koor van 
Toonkunst, ook in Utrecht. Daar was 
hij tevens directeur van de Toonkunst-
muziekschool. Op zijn 57-ste jaar werd 
Wagenaar benoemd tot directeur van 
het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag en bleef in die functie van 1919 
tot 1937. Mede door zijn talrijke 
bestuurlijke functies trok hij aan alle 
muzikale touwtjes in ons land.  
Eind 1890 werd Wagenaar, 28 jaar 
oud, uitgenodigd om lid te worden van 
de Utrechtse loge Ultrajectina omdat, 
zoals Dina (zijn toekomstige vrouw) in 
een brief schreef, de loge een broeder-
kapelmeester nodig had. Hij kon zich 
zonder de minste gewetensbezwaren 
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bij de vrijmetselarij aansluiten. Er 
werd hem niets gevraagd over zijn 
godsdienstige overtuiging. Wagenaar 
schreef aan Dina dat hij hoopte ver-
betering te kunnen aanbrengen in de 
slechte muziek die de Utrechtse  
vrijmetselaren ten gehore brachten. 
Hij beëindigde zijn lidmaatschap negen 
jaar later in 1899. 
Het lied ‘De blinddoek’ refereert aan 
de tijd van overpeinzing die voorafgaat 
aan een initiatie.  
 
De blinddoek, Johannes Wagenaar  
 
De blinddoek die uw oog in duisternis 
moest hullen  
Opdat gij uwer blik in eigen hart zoudt 
staan 
Viel af en ’t volle licht straalt helder tot 
’t vervullen 
Van Metslaars heilgen plicht op ’s 
levens donk’re baan 
 
Als nieuwe schakel aan de keten nu 
verbonden van Broeders, 
Zij die naam in liefd ook U gebracht 
Wat ook het lot uw biedt uw vreugd of 
droevestanden  
Streef broeder steeds met ons naar 
Wijsheid, Schoonheid, Kracht
 
Willem van Gulden (1881- 1938) was 
vanaf 1905 lid van loge De Drie 

Kolommen in Rotterdam. Elf jaar later 
- hij was nog steeds gezel - schreef hij 
de muziek voor ‘Levensbeeld’ (Opus 1) 
voor zang en piano. Misschien was dit 
wel zijn ‘meesterwerk’. Later werd hij 
Meester van Eer van de jonge loge 
Eensgezindheid, eveneens in  
Rotterdam. De woorden van ‘Levens-
beeld’ zijn van de hand van Gerrit 
Leenheer, die een bekend dichter van 
liedteksten was.  
‘Levensbeeld’ werd gedrukt met een 
inleiding van de beroemde dirigent, 
organist en componist Anton B. H. 
Verhey (1871-1924), die onder meer 
schreef: “Met klimmende belangstelling 
heb ik van Gulden’s Opus bestudeerd. 
Het is meerendeels voortreffelijk werk. 
Niet alleen technisch-knap (de verwer-
king der goed gevonden motieven is 
voortreffelijk), maar ook mooi van 
vinding en... bovenal, wáár van uit-
drukking!” 
 
Willem A. van Gulden en Gerrit 
Leenheer, 1916, Lichtlied (uit 
‘Levensbeeld’) solostem en piano 
 
Dringt in mijn harte gij heerlijke 
stralen, 
Bant er de zorgen met vriendelijken 
schijn. 
Licht mij het pad en behoedt mij voor 
dwalen. 



91

Leert mij in waarheid Vrijmetselaar zijn. 
 
Jan Morks (1865 - 1926), kreeg vooral 
bekendheid als dirigent en als componist 
van de melodie van het Zeeuws volk-
slied. Hij studeerde aan de muziek-
school van Toonkunst in Rotterdam. In 
1889 werd hij muziekleraar en organist 
in Dordrecht. Twee jaar later werd 
Morks dirigent van het schutterskorps 
van Middelburg. Opgericht in 1815 
genoot het schutterskorps een grote 
populariteit onder de bevolking. Door 
de inspirerende leiding van Jan Morks 
beleefde het muziekkorps een glorietijd. 
Toen, nog in de tijd van Morks, in 1907 
de dienstdoende schutterij werd 
opgeheven, zorgden de Middelburgers 
ervoor dat het muziekkorps kon blijven 
voortbestaan door de oprichting van 
de vereniging Het Middelburgsch 
Muziekkorps met Morks als dirigent. 
Met dit korps verwierf Morks faam in 
binnen- en buitenland. Daarnaast was 
hij stadsbeiaardier. Hij zorgde ervoor 
dat twee keer per jaar de melodieën 
van het carillon werden vernieuwd en 
bespeelde elke donderdag een uur 
lang de klokken van de Abdijtoren.  
Morks heeft ook veel muziek gecom-
poneerd, vooral voor harmonieorkest. 
Tevens componeerde hij stukken voor 
kinderen, vooral ten behoeve van 
massale optredens met kinderen bij 

speciale gelegenheden. Hij overleed op 
61-jarige leeftijd in 1926.  
Bij zijn aankomt in Middelberg in 1891 
werd Morks als 26-jarige lid van de 
loge La Compagnie Durable en 
bekleedde de functie van kapelmeester. 
De ‘Vijf  Maçonnieke liederen voor 
eene zangstem met orgel- of  
pianobegeleiding’ op muziek van Jan 
Morks zijn duidelijk zeer populair 
geweest. De uitgave werd minstens 
vijf keer herdrukt.  
 
Licht, Opus 123 uit Vijf  
Maçonnieke Liederen (muziek: Jan 
Morks, tekst: J.D. Wetsels),  
solostem en piano
 
Vraag, met innig mededoogen, 
Vraag de blinde, of niet zijn oogen 
Rust’loos zoeken naar het licht; 
Naar het purpurochtendgloren, 
Brandend uit den nacht herboren, 
Als een schoon gedicht! 
 
Als de voog’len uit de twijgen, 
Frisch ontwaakt, ten Hemel stijgen. 
Met een blijden morgenzang, 
Zoekt, gevangen in den kluister 
Van een ondoordringbaar duister, 
Zoekt de blinde levenslang. 
 
Maar ook hij, schoon blindgeboren, 
Voelend enkel ’t gouden gloren 
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Van het rijzend zonnelicht, 
Kan ’t verheffend troostwoord hooren, 
Zal den donk’ren nacht doorboren, 
Werkend aan zijn levensplicht.
 
De pianist en componist professor 
(Huig) Hugo van Dalen (1888–1967), 
die in zijn jonge jaren Rachmaninoff 
(zijn vierde pianoconcert is aan hem 
opgedragen) in ons land introduceerde, 
was een Russofiel. Hij studeerde vanaf 
1907 tot 1914 met Busoni in Berlijn, 
waar hij ook ‘Musikalischer Leiter’ van 
de muziek- en zangschool van het 
Berlijns Conservatorium was. Daar 
werd hij lid van loge Zum Spigel der 
Warheit (15 mei 1914). Tijdens een 
onderbreking van een jaar in Wenen 
heeft hij voor keizer Wilhelm gespeeld 
en werd door hem tot Koninklijk 
Professor benoemd. Terug in Nederland, 
in 1919, werd hij lid van de loge La 
Flamboyante in Dordrecht, terwijl hij 
ook vaak aanwezig was in Via Lucis in 
Den Haag.  
Hij was vanaf 1918 pianodocent (later 
hoofdleraar) aan het Koninklijk 
Conservatorium. Veel van zijn leerlingen 
werden bekende pianisten. Ook de 
organist Feike Asma studeerde piano 
en compositie bij Hugo van Dalen en 
speelde later eerste uitvoeringen van 
zijn muziek.  
Van Dalen was druk bezig met het 
ontwikkelen van muziekonderwijs voor 
alle niveaus van de maatschappij. Hij 
steunde een aantal muziekscholen en 
werd muzikaal adviseur van de ‘Eerste 
’s-Gravenhaagse Accordeon Vereniging 
Oefening na Arbeid’. Hij maakte ook 
bewerkingen en schreef composities 
voor accordeon. Verschillende boeken 
over muziek werden door hem 
geschreven. Een wat twijfelachtige 
eer was zijn postume benoeming tot 
erelid door Het Skrjabin Genootschap 
in 1987. Veelzeggend is het feit dat hij 
op zijn 70-ste verjaardag een brief 
ontving van de Russische Bond van 
Componisten, ondertekend door 
Sjostakowitsj, Kabalefski en  
Chatsjatoerian, met de mededeling dat 

hij benoemd was tot erelid. 
Van Dalen heeft voor verschillende 
loges en obediënties gespeeld. Hij 
heeft de functie van broeder van talent 
bekleed in Via Lucis en De Gouden 
Cirkel in Den Haag. Hij heeft ongeveer 
25 maçonnieke stukken geschreven 
met teksten van verschillende  
vrijmetselaren, met namen als ‘Drie 
Witte Rozen… het Symbool’, en ‘Gebed 
voor den Geloovigen Vrijmetselaar’, 
maar ook veel liederen voor bepaalde 
loges en kapittels. Hij heeft twee 
stukken geschreven met als thema 
‘Wijsheid, Kracht, Schoonheid’, een 
eenvoudig lied voor alt of bariton en 
orgel of piano, en een wat meer 
indrukwekkend stuk in Es, met 
romantische harmonieën en  
energieke triolen. 
 
Wijsheid, Kracht en Schoonheid 
(muziek: Hugo van Dalen, tekst: 
G.J. Peters), solostem en piano
 
Wijsheid, Kracht en Schoonheid branden  
Broeders! Reikt elkaar de handen! 
Kent U zelve en uw plicht! 
Stelt uw gaven en uw krachten, 
Al uw daden en gedachten 
Onder ’t maçonnieke Licht. 
 
Wijsheid, Kracht en Schoonheid stralen 
Alle volken, alle talen, 
Al wat ademt in’t Heelal 
Drage door de trits beschenen 
Voor de Tempel, steen bij stenen 
Die onzienlijk rijzen zal! 
 
Wijsheid, Kracht en Schoonheid zullen 
Als de tijden zich vervullen 
Schitt’ren op het wijds festijn! 
Als wij het tableau omzomen, 
Allen tot die Tempel komen 
Waar wij waarlijk broeders zijn. 
 
Herman Jacobus Josephus Nieland 
(1910-1993) is bekend geworden als 
organist, pedagoog en componist. Van 
1927 tot 1931 studeert hij het hoofdvak 
piano bij Willem Andriessen met als 
bijvak orgel bij Jacob Bijster aan het 
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Amsterdams Conservatorium. In 1933 
wordt hij benoemd tot organist van de 
Lutherse kerk in Haarlem. Later  
studeert hij alsnog hoofdvak orgel bij 
Anthon van der Horst en hoofdvak 
compositie bij Ernest W. Mulder. In 
1943 behaalt Nieland het Solisten-
diploma orgel. Driemaal in zijn carrière 
volgt hij zijn oud-studiegenoot Piet van 
Egmond op. Hij concerteert regelmatig 
voor de radio, eerst voor de AVRO, 
later voor de NCRV, en begeleidt jonge 
solisten op piano, onder meer de jonge 
violist Yehudi Menuhin. 
In 1965 wordt hij organist van de 
Nederlandse Protestantenbond in 
Bussum; acht jaar later volgt hij Cor 
Kee op als organist van de Lutherse 
kerk aan het Spui in Amsterdam. Bijna 
veertig jaar lang is hij organist in het 
uitvaartcentrum van de coöperatie PC 
in Amsterdam. Al van jongs af aan 
componeert Nieland piano-, orgel- en 
orkestwerken; voor het 25-jarig bestaan 
van de NCRV schrijft hij een Concerto 
Religioso op thema’s van geestelijke 
liederen, dat verschillende malen 
wordt uitgezonden. Van zijn hand 
verschijnen ook een pianomethode, 
een ‘Elementaire harmonieleer’ en een 
orgelschool. Hij overlijdt op 12 september 
1993 in Bussum. 
Nieland werd in 1965 op 55-jarige 
leeftijd lid van loge Opgang in Hilversum 
in 1965, maar werd hetzelfde jaar 
overgeschreven naar In Vrijheid Een 
in Bussum. Daar schreef hij in 1967, 
hetzelfde jaar dat hij meester werd, 
de Maçonnieke Suite. Het stuk heeft 
drie delen, Intrada (Wijsheid), Inter-
mezzo (Kracht) en Finale 
(Schoonheid). De eerste twee delen 
gebruiken drie mollen aan de sleutel; 
ze beginnen en eindigen in c klein, 
het derde deel is in C groot. Alle drie 
delen gebruiken op verschillende 
momenten de maçonnieke drieslag 
en ritmes van andere graden. Zo is 
het mogelijk om de drie graden van 
leerling, gezel en meester te asso-
ciëren met ieder van de achtereen-
volgende delen. 

Een analytisch-historische beschrijving 
van muziek en dichtkunst in de 
Nederlandse vrijmetselarij moet nog 
geschreven worden. De muziek is 
onvermijdelijk verstrengeld met de 
teksten. De volledigste beschrijving 
voor Nederlandse muziek en teksten 
van de achttiende tot het begin van de 
twintigste eeuw is nog steeds het 
hoofdstuk over Nederland in ‘De 
ontwikkelingsgang van het maçonnieke 
lied’ door Adolph Poth en gepubliceerd 
in 1956. Mijn eigen boek ‘The Masonic 
Muse’ behandelt meer in detail muziek 
en musici in de Nederlandse vrijmetselarij 
van 1730 tot 1806. Dit zijn tot nu toe 
de enige werken die onderzoeks-
resultaten geven in de aanzienlijke 
verzameling van muzikaal en dichterlijk 
erfgoed in het Cultureel Maçonniek 
Centrum ‘Prins Frederik’. Daarnaast 
moeten wij aannemen dat er een 
aanzienlijke hoeveelheid muziek nog 
steeds verborgen ligt in logearchieven.  
Het componeren van muziek voor een 
maçonnieke context gaat nog 
steeds door, in Nederland en elders.  
Componisten gebruiken alle moderne 
compositietechnieken. Wij mogen trots 
zijn dat Nederland een van de eerste 
voorbeelden heeft van een maçonnieke 
pop componist in de bekwame 
productie van Harm Timmerman, het 
album ‘The Temple of Humanity’ 
(2008) (zie het artikel op pagina 52 tot 
en met 67). 
 
Met de ontwikkeling van de grammo-
foonplaat en nadien de cd, is levende 
muziek in de meeste loges uitgestorven. 
Opnamen van vrijmetselaarsmuziek in 
het algemeen, behalve voor Mozart, 
zijn er in een beperkt aanbod en wat 
betreft Nederlandse vrijmetselaars-
muziek, bestaan zij haast niet. Niet 
alle vrijmetselaarsmuziek is de moeite 
waard om opnieuw te worden uitgevoerd. 
Maar duidelijk is dat zowel het tekort 
aan geregistreerde muziek als het 
ontbreken van een heldere beschrijving 
en analyse van het totale werk op een 
grote lacune duidt. 
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Studiedag 2010: ‘De Ander en ik’
Voltooiing van een trilogie

Hans van Lith

p zaterdag 25 sep-
tember 2010 vindt 
de studiedag van 
Ritus en Tempel-

bouw plaats, wederom in de 
Rode Hoed in Amsterdam. 
Het onderwerp is: ‘De Ander 
en ik - het gedachtegoed van 
Emmanuel Levinas en de  
vrijmetselaar’. Na studieda-
gen over Spinoza (2008), en 
de Deugd (2007), wordt hier-
mee een trilogie voltooid. 
 
Emmanuel Levinas (Litouwen 
1905-Parijs 1995) geldt als een van de 
meest vernieuwende filosofen uit de 
twintigste eeuw. Zijn invalshoek was 
de mens. “Met het verschijnen van 
het menselijke - en dat is mijn gehele 
filosofie - is er iets belangrijker dan 
mijn leven, en dat is het leven van de 
ander. Dat is onredelijk. De mens is 
een onredelijk dier,” schreef Levinas. 
Zijn filosofie is er een van ‘de ontmoeting’; 
de mens is niet meer alleen begaan 
met zijn eigen toestand.  
 
In de leerling-catechismus hoort de 
leerling dat hij de Ruwe Steen moet 
bewerken, opdat er een zuivere kubiek 
ontstaat, die “zal kunnen dienen bij 
de Tempel die wij bouwen”. Vanaf het 
begin is duidelijk dat werken aan jezelf 
tevens bouwen met de ander betek-
ent: wij hebben die ander nodig. Het 
Zien van het Licht gebeurt in veel 
loges staande in de broederketen.  
Zonder die ander zou deze ervaring 
niet plaats kunnen vinden. 
Bij Levinas wordt de ander die Ander. 

Hij toont ons zijn gelaat en wij verliezen 
onze grip. En zoals Levinas het stelt, 
is die Ander de enige plaats waar God 
zich vinden laat. Levinas is op zoek 
naar de juiste verhouding tussen het 
zelf (le même) en de ander, of het 
andere (l’autre). Daarmee probeert 
hij uit de impasses te komen van een 
denken dat de logica van het ‘ik’ volgt.  
Vrijmetselaren en de Ander. Er zijn 
vele herkenningspunten. Op de  
studiedag van Ritus en Tempelbouw, 
zaterdag 25 september 2010 en  
wederom in de Rode Hoed in  
Amsterdam, worden deze en vele  
andere thema’s uitgewerkt. Als  
vrijmetselaren weten we dat we de 
ander nodig hebben om samen te  
bouwen, de broederketen te vormen 
en onze gedachten te ontwikkelen. 
Deze studiedag moge daar een  
bijzonder voorbeeld van worden.  

O

Het licht wordt ontstoken voor de 
deelnemers aan het elfde Colle-
gium Masonicum in Lunteren.
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Collegium Masonicum Oost-Nederland
Spel van vraag en antwoord

Alwin Niemeijer

p 6 en 7 februari 
vond in Lunteren 
het Collegium  
Masonicum Oost- 

Nederland plaats. Voor de 
elfde maal in opeenvolging 
verzamelden zich broeders 
om deel te nemen aan dit 
‘maçonniek college’, voor de 
tweede maal in conferentie-
oord Het Bosgoed in  
Lunteren. De open sfeer van 
vrije uitwisseling van gedachten 
kreeg op deze locatie alle 
ruimte, en er werd dan ook in 
harmonie gearbeid. 
 
Ditmaal hadden 29 broeders zich 
aangemeld als deelnemer, waaronder 
twee gezellen en drie leerlingen. Voor 
elf van de aanwezigen was het de 
eerste keer dat ze deelnamen aan 
een Collegium Masonicum. Niet alleen 
loges uit de oostelijke helft van het 
land waren vertegenwoordigd, ook uit  
plaatsen als Den Haag, Rotterdam,  
Gouda, Leiden en Hoorn waren 
logeleden afgereisd.  
Na het in ontvangst nemen van de  
kamersleutels en de eerste koffie, 
heette Hans van Lith de aanwezigen 
van harte welkom en riep hen ver-
volgens aan de arbeid. Die heeft een 
speciaal karakter in een Collegium Ma-
sonicum, en dat werd door Jouke van 
der Baan staande in de broederketen 
toegelicht. Kenmerkend voor de werk-
wijze is broederlijke samenwerking. De 
deelnemers kunnen hun vragen stel-
len, al dan niet vooraf ingestuurd, en 

samen met de anderen wordt daarop 
in twee ronden gereageerd, waar-
bij discussie niet is toegestaan. Een 
beproefde wijze van werken die steeds 
weer bijzonder aansprekend blijkt te zijn. 
Tijdens de voorstelronde deelden de 
aanwezigen hun profane en maçon-
nieke achtergrond met elkaar en 
vertelden wat het hen er toe had 
gebracht om vrijmetselaar te worden 
en waarom zij hadden besloten deel te 
nemen aan het Collegium Masonicum. 
Wat opviel tijdens de kennismaking, is 
dat relatief veel broeders ten tijde van 
hun inwijding al vrijmetselaren in hun 
nabije omgeving hadden, bijvoorbeeld 
in hun familiekring. 
 
De vragen waren ingedeeld in drie 
categorieën: organisatie van de  
vrijmetselarij, rituelen en symbolen, 
en vrijmetselarij in de samenleving. 
Broeder Stef Geenen leidde tijdens 
de eerste ronde het gesprek, gevolgd 
door broeder van Jaap van Rijswijk. Tot 
slot zorgde broeder Janfrits Oosten-
broek er op zondag voor dat het spel 
op de juiste wijze gespeeld werd. 
Zo’n kleine veertig vragen kwamen 
aan bod, en iedere vraag en daarop 
volgende reacties werden door de 
gespreksleider afgerond met de vraag 
of de reacties hadden geleid tot een 
bevredigend antwoord. Soms was dat 
helemaal het geval, maar de vragen-
stellers waren altijd blij met de reac-
ties, waar door hen dan weer verder 
over nagedacht kon worden. 
Zaterdagavond werd er gewerkt tot 
volle middernacht, waarna men in de 
zevende graad nog met elkaar door-
praatte.

O
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Spitssteen voor een scherpe geest
Oeuvreprijs voor H.J. MacGillavry (101)
Henk Masselink

et bestuur van Ritus 
en Tempelbouw heeft 
een nieuwe onder-
scheiding ingesteld. 

Curieus genoeg hebben wij als 
studiegenootschap geen prijs 
voor de inhoudelijke kanten van 
de Nederlandse maçonnerie. Dat 
is ook best een ingewikkeld 
thema, want inzet voor een 
vereniging is gemakkelijker 
te toetsen dan inhoud. Zodra 
we over de inhoud spreken, 
komen we op het terrein van 
persoonlijke voorkeuren, inzichten, 
hobby’s, preoccupaties, voor-
oordelen etcetera.  
 
Een broeder die we onderscheiden op 
basis van de inhoudelijke kanten van 
zijn maçonnieke activiteiten, moet 
boven dit gekrakeel verheven zijn. In 
dit geval kunnen we dan ook spreken 
van een oeuvre, een werk. 
In dit verband ben ik verheugd te 
kunnen melden dat het bestuur heeft 
besloten in 2009 voor het eerst een 
oeuvreprijs uit te reiken. Die is op 
donderdag 17 september in Huize het 
Oosten te Bilthoven uitgereikt aan H.J. 
‘Mac’ MacGillavry, 101 jaar oud. 
Mac is een vrijmetselaar die naar mijn 
overtuiging inhoud en beleving van 
onze maçonnieke werkwijze op een 
universele wijze benadert, daarbij  
ruimte laat voor iedere anders 
denkende, en ons verrijkt met de 
meest brede kennis, ervaring
en inzichten. Hij heeft daarvan getuigd 
in zijn moederloge La Bien Aimée 
in Amsterdam en, na zijn verhuizing 

naar Bilthoven, in loge De Ster in 
het Oosten. En ook in publicaties in 
Thoth, zoals de twee artikelen onder 
de titel ‘De zon in het noorden’ uit 
1996, en diverse publicaties die bij de 
Steensplinter zijn verschenen.  
 
De oeuvreprijs bestaat uit een 
spitssteen, een vergeten maçon-
niek symbool. We zien ze nog wel 
afgebeeld op de oude tableaus uit de 
achttiende en negentiende eeuw: een 
kubieke steen met een piramide er 
bovenop. In de catechismus uit die tijd 
spreekt men wel van een wetsteen, 
waarop de gezellen hun gereedschap 
slijpen. En wie kent niet de reclame 
van een van onze dagbladen ‘Slijpsteen 
van de geest’? Bekijk deze prijs eens 
op onze website, want hij is prachtig, 
uitgevoerd in donkerblauw gepatineerd 
brons en vervaardigd door broeder 
Frans van der Veld met zijn echtgenote 
Truus. 
De spitsteen wordt omvat door een 
hand met de duim naar boven; een 
eveneens bronzen pen doorboort de 
spitse bovenkant.  
 
Slijpsteen van de geest, zo mag H.J. 
MacGillavry zeker genoemd worden. 
Hij heeft ons verrijkt met zijn inzich-
ten, zo moge blijken uit het volgende 
korte fragment van een van zijn teksten: 
 
In den beginne was er niets dat was 
en niets dat niet was. 
Een windvlaag bewoog de wateren en 
zweepte ze op tot golven: en er was 
leven, beweging, liefde en verdriet.
Maar als de wind gaat liggen, plot-
seling gaat liggen, dan is er ineens een 
stilte over de wereld. 
En in die stilte rijzen vragen; vragen 
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Broeder ‘Mac’ nam zijn  
onderscheiding  
in ontvangst in Huize Het Oosten  
(foto Jan den Ouden). 
 
In ‘Volle middernacht –  
gedachten over de meestergraad’, 
een uitgave van de Steenplinter in 
Gouda, heeft  
H.J. MacGillavry een laatste  
weerslag van zijn denken  
gegeven. 
  

die als vreemde witte vogels  
opstijgen uit stilte, steeds 
dezelfde vragen: 
 
Wat brengt de menselijke geest 
ertoe, zich op de verre vlucht 
te begeven? 
Wat geeft het leven zijn begin 
en zendt het op zijn weg? 
Wat brengt ons ertoe deze 
woorden te spreken en deze 
vragen te stellen? 
 
Wat niet met ogen kan worden 
gezien, maar wat het oog doet 
zien, 
Wat niet kan worden gedacht, 
maar wat het denken mogelijk 
maakt, 
Wat het gras doet ontspruiten 
en het groene kruid zaad gevend 
om te zaaien, 
Wat de bronnen zendt naar de 
beken en al het water vloeit 
naar zee, 
Wat de maan heeft gesteld voor 
de vaste tijden en de zon kent 
de tijd van zijn ondergang.”
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Het adres van de stichting is: 
Atjehstraat 3 
7101 BV Winterswijk 
telefoon 0543 515806 
e-mail info@ritusentempelbouw.nl
 
Adreswijzigingen en mutaties
Veranderingen van gegevens dienen bij voorkeur per e-mail 
te geschieden via het secretariaat. Ook wordt verzocht 
beëindiging in verband met overlijden aan het secretariaat 
door te geven per e-mail aan info@ritusentempelbouw.nl. 
 
Website www.ritusentempelbouw.nl
Opgave als deelnemer van de stichting kan via de website. 
De jaarlijkse bijdrage is 35 euro. Ieder nieuwe deelnemer 
ontvangt als welkomstgeschenk ‘De vijf gesprekken van 
Ernst en Falk’ van Lessing.  

Via deze website kunnen ook de boekuitgaven van de 
stichting en speldjes en dergelijke online bested worden. 
Verder is via de website het complete digitale archief van 
het studietijdschrift ‘Thoth’ toegankelijk, evenals van ‘De 
Vrijmetselaar’ (1906-1940). 
 
Correspondentendag 2010
De Studiekring Bestudering Ritualen organiseert op vrijdag 
14 mei 2010 in Huize Het Oosten de jaarlijkse correspon-
dentendag. Ditmaal is het thema: ‘Goed voorbereid, is het 
halve werk’.  

Collegium Masonicum 
Op zaterdag 10 april aanstaande vindt in het Conferen-
tieoord Het Bosgoed te Lunteren een Collegium Masoni-
cum voor meesters-vrijmetselaar plaats.  
In het najaar volgen het tweede Collegium Masonicum 
Noord - op zaterdag en zondag 30 en 31 oktober – en het 
vierde Collegium Masonicum Zuid - op zaterdag en zondag 
6 en 7 november. 
Nadere informatie en opgave van deelname via de website 
www.collegiummasonicum.nl. 

‘THe Divine Monochord’ (2002) 
Vrij naar Robert Fludd (1574-1637) 
Tempera/aquarelboard, origineel 69x50 cm.  
© Pieter D. Torensma   
 
Meer informatie over het werk van Pieter Torensma op zijn 
website, www.pietertorensma.nl. 
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