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Mevrouw, Mijnheer,  

 

U hebt misschien al herhaaldelijk over Vrijmetselaars en 

Vrijmetselarij horen spreken en dit lijkt overeen te komen met uw 

ideaal.  

Toch zou u er iets meer over willen weten vooraleer u zich als 

kandidaat aanmeldt. Daarom deze brochure. 

 

 

 

 

 

In wat hierna volgt trachten wij: 

- een objectief overzicht te geven van de belangrijkste kenmerken 

van de Maçonnieke demarche; 

- de mogelijkheid te bieden om dieper in te gaan op uw gevoelens 

en beschouwingen, uw doeleinden te confronteren met het 

streefdoel van de Vrijmetselarij en misschien een beter inzicht te 

krijgen in wat u precies motiveert om uw aanvraag te doen; 

- uw beslissing niet te beïnvloeden: die moet u in eer en geweten , 

na rijp beraad, alleen nemen. Wij willen u daarbij helpen, en 

vooral in de mate van mogelijke, vermijden dat u later 

teleurgesteld of ontgoocheld zou zijn. 
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Wat is Vrijmetselarij? 

De Vrijmetselarij is een Initiatieke Orde. Met ritualen, gebaseerd op de 

symboliek van de bouwkunde, willen Vrijmetselaars streven naar een 

zo hoog mogelijke intellectuele en morele ontplooiing van zichzelf en 

van alle mensen, en aldus, bijdragen tot een wereld waar er meer 

rechtvaardigheid en solidariteit heerst. 

In de Maçonnieke traditie en waarden vindt men zowel een methode als 

middelen om een broederschapsband tot stand te brengen tussen 

mensen die elkaar anders nooit gekend zouden hebben. Door samen te 

werken proberen zij, met alle respect voor ieders eigenheid, zichzelf te 

vervolmaken en bij te dragen tot de Vooruitgang van de mensheid. 

Voor de Vrijmetselarij zijn het zoeken naar waarheid, de principes van 

vrijheid, gelijkheid, broederschap en verdraagzaamheid essentiële 

waarden. Daarnaast verwerpt zij elk dogma. Vrijmetselarij is een 

zoektocht, een streefdoel in een wereld in evolutie. 

 

Een stukje geschiedenis... 

Mythische verhalen situeren de oorsprong van de Vrijmetselarij in een 

heel ver en glorierijk verleden. Dit getuigt eerder van een rijke 

verbeelding dan van gedegen onderzoek. 

Het staat vast dat alles begonnen is bij de middeleeuwse 

metselaarsgilden, die op de werven van grote burgerlijke en kerkelijke 

gebouwen actief waren. 

Het is algemeen gekend dat de leden van deze gilden genoten van een 

aantal vrijheden waarvan de grote massa verstoken bleef. Die gilden 

waren ingedeeld in Loges, met telkens een groep leerlingen en gezellen 

onder de leiding van een meester. Dit is wat wij operatieve 

Vrijmetselarij noemen. 
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Vanaf het einde van de 16e eeuw laten vooral Schotse en Engelse Loges 

“accepted masons”, (erkende leden) toe, zelfs al hebben die niets met 

het bouwvak te maken. Aangetrokken door de gastvrijheid en de 

vrijheid in de Loges sluiten er zich steeds meer van die “accepted 

masons” aan, zodat die groep langzamerhand de overhand krijgt. Zo 

ontstaat de speculatieve Vrijmetselarij, waarvan de leden samenkomen 

om vrij van gedachten te wisselen in alle broederlijkheid. 

De speculatieve Vrijmetselarij begint langzamerhand een eigen leven te 

leiden. 

In 1717 besluiten vier Londense Loges zich te groeperen in een eerste 

Grootloge. Zij vragen aan Dominee Anderson om “Constituties voor 

Vrijmetselaars” op te stellen. Ze verschijnen in 1723 en leggen de 

Plichten van de Vrijmetselaars vast en stippelen de Regels uit voor de 

organisatie en de werking van de Loges. De werkingswijze sluit nauw 

aan bij de operatieve Vrijmetselarij. Zij nemen de vaktermen uit de 

bouwkunde over, maar geven er een symbolische betekenis aan. Zij 

blijven bouwen aan een Tempel, maar het wordt een spirituele 

“Tempel”: die van de mens en van de mensheid.  

Kort daarop zien wij in Europa en in de rest van de wereld Loges 

ontstaan. 

Na verloop van tijd komen er verschillende Obediënties tot stand met 

elk met hun eigen karakter, hun eigen geografische, historische en 

ideologische context en met een gemeenschappelijk ideaal, methode en 

Maçonnieke traditie. 

Twee grote tendensen tekenen zich af. De Angelsaksische 

Vrijmetselarij, met sterk deïstische inslag en de Franse, gedragen door 

de rationalistische, vrijzinnige en republikeinse stromingen van de 19e 

eeuw. 

De Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde LE DROIT HUMAIN 

behoort tot die tweede groep. 
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Volgens de Constituties van Anderson uit 1723 mochten vrouwen geen 

lid worden van een Loge omdat zij volgens de geest van toen, niet 

beantwoordden aan het eerste inwijdingscriterium, nl. dat vrouwen niet 

“vrij” zouden zijn. 

Nochtans gaan er al heel vroeg stemmen op om ook vrouwen toe te 

laten. Midden 18e eeuw duiken er in Frankrijk, Duitsland, Polen, Italië, 

en de beide Nederlanden “Vrouwenloges of zogenaamde Adoptieloges” 

op. Zij worden door de mannenloges opgericht en staan trouwens 

volledig onder hun toezicht. Mannen blijven de vrouw beschouwen als 

een moreel minderwaardig wezen, niet in staat om op eigen kracht een 

Maçonniek leven leiden. Het bestaan van die Loges blijft precair. 

Op het einde van de 19e eeuw beleeft Frankrijk een periode van 

diepgaande maatschappelijke, economische en politieke veranderingen. 

Allerlei humanitaire en egalitaire bewegingen steken de kop op. De 

roep voor gelijkheid van man en vrouw wordt alsmaar luider. Broeders 

brengen de kwestie van het lidmaatschap voor vrouwen steeds vaker ter 

sprake. Eén van hen is Georges Martin (1844-1916), een lid van de 

Grande Loge Symbolique Ecossaise. Op 14 januari 1882 wordt Maria 

Deraismes (1828-1894) in een Loge van die Obediëntie ingewijd. Dit 

veroorzaakt echter een zodanige deining dat zij, omwille van de vrede, 

niet aan de werkzaamheden van die Loge zal deelnemen. 

Veel Broeders waarderen de morele en intellectuele kwaliteiten van 

Maria Deraismes en haar inzet voor de vrouwenemancipatie. 

Desondanks blijven de mannenloges zich verzetten tegen de vrouwen 

in de Loge. 

Op aandringen en met de steun van Georges Martin zal Maria 

Deraismes dan een eigen gemengde Loge oprichten. 

In 1893 ziet de Grande Loge Symbolique Ecossaise Mixte de France 

het licht. Georges Martin schrijft de Statuten. 

Er ontstaan al snel gemengde Loges in Frankrijk, maar ook in 

Engeland, Zwitserland, Nederland, India en Zuid-Amerika. De vraag 
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naar een Internationale Orde wordt steeds dringender. Georges Martin 

zal de grondlijnen voor een internationale structuur bepalen. 

De stichters kwamen op voor gelijke rechten van man en vrouw, voor 

gelijke sociale rechtvaardigheid, in een groepering van mannen en 

vrouwen van alle rassen, uit alle landen, van alle verschillende 

meningen, van alle filosofische en religieuze overtuigingen in éénzelfde 

Orde. Zij wilden een groepering van mensen die de wereld met open 

ogen aanschouwen en voor wie niets menselijks vreemd is. Samen 

wilden zij zoeken naar middelen om de vrede tussen de volkeren te 

bevorderen. 

Trouw aan die principes bestuderen de Loges van de Internationale 

Gemengde Vrijmetselaarsorde LE DROIT HUMAIN zowel de grote 

filosofische en ethische stromingen als de verschillende sociale 

systemen. 

De Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde LE DROIT HUMAIN 

is vandaag vertegenwoordigd in een zestigtal landen verspreid over de 

5 werelddelen. 

Met de steun van Broeders van een Loge van het Grootoosten van 

België werd op 24 mei 1912 in Brussel, in aanwezigheid van de stichter 

van de Orde, Georges Martin, de eerste Loge van de Belgische 

Federatie van de Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde LE 

DROIT HUMAIN opgericht. 

In 1928 zijn er in België al zes gemengde Loges die de kern vormen 

van de Belgische Federatie LE DROIT HUMAIN, die zich geleidelijk 

aan in heel het land zal vestigen. 

 

De Belgische Federatie LE DROIT HUMAIN 

Het is gewoon onmogelijk een definitief afgelijnd helder beeld van een 

dynamische organisatie, met veel verschillende facetten, te schetsen. In 

al die verscheidenheid zit er toch wel een gemeenschappelijke lijn. 
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Wie in België toetreedt tot de Vrijmetselarij is doorgaans iemand met 

een groot gevoel voor onafhankelijkheid, met een uitgesproken mening 

en attitudes, bewust van de persoonlijke taak die eenieder in de 

maatschappij op zich wil nemen. 

Het leven van de Loges en - van de Federatie - is gekenmerkt door het 

bewustzijn van individuele en collectieve tegenstellingen, 

democratische bekommernis, de wil verdraagzaam te zijn en de 

mechanismen van het leven in gemeenschap beter te doorgronden, open 

te staan voor het ideeëngoed en de gevoelens van een ander. 

Buiten die principes, eigen aan elke Vrijmetselarij, heeft de Belgische 

Federatie LE DROIT HUMAIN een paar eigen kenmerken: 

- het gehecht zijn aan de gemengdheid die staat voor gelijkheid in 

rechten en plichten voor vrouwen en mannen, zowel in de Loge als 

in de maatschappij; 

- dat de Maçonnieke benadering verder gaat dan de Tempel en dat 

Vrijmetselaars zich betrokken voelen bij de maatschappelijke 

problemen en er een oplossing voor te vinden. Het uitdragen van 

Vrijmetselaarsideeën buiten de Tempel is een persoonlijk 

engagement dat men in volle vrijheid en onafhankelijkheid neemt, 

maar waarbij men discreet blijft over de herkomst ervan; 

- de zorg om de problemen te bestuderen en te benaderen met interesse 

voor symboliek en rituaal, beroep doen op verstand en intuïtie, op 

gedegen onderzoek en verbeelding; 

- het verwerpen van gezagsargumenten en iedere vorm van 

dogmatisme, het respecteren de vrije meningsuiting en geloof als die 

oprecht en weldoordacht zijn, en die wij beschouwen als een 

verrijking voor iedereen; 

- elke Loge mag vrij kiezen om te werken voor de Vooruitgang van de 

Mensheid of Ter ere van de Opperbouwmeester van het Heelal of 

voor beide. 
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Al van bij haar ontstaan heeft de Belgische Federatie LE DROIT 

HUMAIN broederlijke banden gehad met Vrijmetselaars van de 

Internationale Gemengde Vrijmetselaarsorde alsook met talrijke andere 

Obediënties, zowel in België als in andere landen, voor zover zij 

gewetensvrijheid en verdraagzaamheid eerbiedigen. 

In België heeft zij hechte broederschaps- en vertrouwensbanden met het 

Grootoosten van België, de Grootloge van België en de 

Vrouwengrootloge van België. 

 

De methode 

De initiatieke methode, met symbolen en ritualen, moet zelfkennis 

bevorderen en ervoor zorgen dat er een klimaat ontstaat waarin ieder 

zijn eigen streefdoel kan realiseren. 

De rijke Maçonnieke symboliek spreekt zowel het verstand, de 

zintuigen als de gevoelens aan, en laat plaats voor het bewuste en het 

onderbewuste. De beelden en de handelingen kan men interpreteren 

vanuit zijn eigen geestesgesteldheid, op grond van zijn eigen 

ontwikkeling en levenservaring. 

Het is geen methode die onderwijst maar die opheldering en alertheid 

teweegbrengt. Zij stimuleert de geest en roept emoties op. Zij zet aan 

tot nadenken en meditatie. 

Het rituaal schept een sereen klimaat waarbij luisterbereidheid en 

verdraagzaamheid, vertrouwen en respect ontstaan. Dat maakt een 

oprechte dialoog veel gemakkelijker. Zo worden ideeën geconfronteerd 

en ontstaat er een permanente invraagstelling, een zoeken naar 

waarheid. 

Wie de mens observeert, weet uit ervaring dat die nooit echt bruusk 

verandert. De Maçonnieke methode leidt dan ook niet tot onmiddellijke 

spectaculaire resultaten. Maar wie zich de methode eigen maakt heeft 

een extra middel om zeer bewust mee te werken aan de Vooruitgang 

van de mensheid. 
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De Maçonnieke methode schept een band met alle Vrijmetselaars 

doorheen tijd en ruimte. 

 

De waarden 

De Vrijmetselarij verwacht dat haar leden werken om de Maçonnieke 

waarden in de wereld uit te dragen, zodat de wereld rechtvaardiger en 

broederlijker wordt. 

Onze ethiek steunt op volgende principes: 

- de autonomie van het geweten; 

- het streven naar broederschap in een geest van gelijkheid, van 

openheid voor anderen, van luisterbereidheid en begrip; 

- verdraagzaamheid zodat alle onbaatzuchtige en oprechte 

overtuigingen kunnen geuit worden; 

- een permanente invraagstelling, eerlijk zijn met zichzelf volgens het 

vrij onderzoek, met kritische geest, het verwerpen van alle dogma’s; 

- openheid voor nieuwe ideeën in een geest van multicultureel en 

universeel humanisme; 

- geloven in de vooruitgang en de vervolmaking van de mens. 

Wij vragen dat Vrijmetselaars deze waarden erkennen, dat zij 

instemmen met de initiatieke methode en dat zij daarover discreet 

blijven wat ook de voorwaarde is voor het welslagen ervan. Dit is 

eigenlijk de enige verbintenis die wij de Vrijmetselaars vragen. 

Bewust van hun morele verplichtingen en hun engagement, zullen 

Vrijmetselaars proberen deze morele principes omzetten in 

handelingen. 

 

Concreet 

Na al het voorgaande bent u misschien tot de slotsom gekomen dat het 

streefdoel van de Vrijmetselarij overeenkomt met wat u zoekt. U stemt 
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in met onze essentiële waarden en u denkt dat u die plichten en dit 

engagement aankunt. U wil waarschijnlijk ook nog weten wat wij van u 

verwachten. 

Om tot de Vrijmetselarij te worden toegelaten moet de Vrijmetselaar 

zich ertoe verbinden in woorden en daden zijn diepste overtuiging 

getrouw te blijven, na een persoonlijk, objectief en belangeloos 

onderzoek. Hij zal iedere dogmatische houding of elk gezagsargument 

op intellectueel, filosofisch of moreel gebied verwerpen, zelfs als die 

tegen het gevestigde gezag indruisen. 

Hij verbindt zich ertoe te handelen volgens de morele principes van de 

Vrijmetselarij, verdraagzaam en broederlijk te blijven, ook tegenover 

eventuele maatschappelijke of politieke tegenstrevers. 

Hij verbindt zich ertoe vooroordelen achterwege te laten, en zowel 

binnen als buiten de Loge geen onderscheid van rang, stand, ras en 

cultuur te maken. 

Hij verbindt zich ertoe regelmatig aanwezig te zijn op de wekelijkse of 

veertiendaagse bijeenkomsten, spreekbeurten of discussies. 

Regelmatigheid is noodzakelijk voor een goede integratie en 

ontplooiing als Vrijmetselaar. 

Een actieve participatie aan het leven van de Loge verbindt hem ertoe 

een jaarlijkse contributie en een bijdrage aan het solidariteitsfonds te 

betalen. 

Hij moet zich ertoe verbinden discreet te blijven tegenover niet-

Vrijmetselaars. Discretie is nodig om het klimaat van vrijheid en 

vertrouwen binnen de Loges te vrijwaren. Alleen dan kunnen 

Vrijmetselaars zich veilig genoeg voelen om hun gedachten de vrije 

loop te laten, om vergissingen te maken, om twijfels en vragen te uiten, 

om beetje bij beetje nieuwe invalshoeken uit te testen. Door zo te 

werken worden zij bezonnen, vrije en verdraagzame vrouwen en 

mannen, die openstaan voor anderen. 
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Als u volhardt in uw besluit en nog steeds Vrijmetselaar wil worden, 

moet u nog uitzoeken bij welke Obediëntie u wilt aansluiten. 

Documenteer u goed vooraf. De drie andere Obediënties hebben ook 

een brochure zoals deze uitgegeven. Hun adressen vindt u op pagina 

13. 

 

Hoe moet u zich aanmelden als kandidaat? 

Als u al door een Vrijmetselaar werd aangesproken, zal die u verder 

kunnen helpen. Hij of zij zal u het officiële aanvraagformulier bezorgen 

en zoeken in welke Loge u het best lijkt te passen.  

Als u geen Vrijmetselaar kent, kunt u schrijven naar het secretariaat van 

een Obediëntie. 

In beide gevallen kan de procedure nogal lang duren. In uw belang, en 

in dat van de Loge waar u zich kandidaat stelt, wordt uw aanvraag 

zorgvuldig onderzocht. Grondig onderzoek en een goede voorbereiding 

vergen nu eenmaal tijd. Het is een belangrijke stap voor het 

engagement dat u wenst te nemen en voor de Loge waartoe u wenst toe 

te treden. 

 

Besluit 

Als u denkt dat de Vrijmetselarij in dienst zal staan van uw persoonlijke 

belangen; 

als u denkt dat de Vrijmetselarij u een begerenswaardige 

maatschappelijke status zal geven; 

als u denkt dat de Vrijmetselarij uw problemen zal oplossen; 

als u komt uit nieuwsgierigheid, op zoek naar geheimen en 

openbaringen; 

als u weinig tijd hebt voor het Maçonnieke leven… 

dan bent u bij ons aan het verkeerde adres. In dat geval zult u bij ons 

niet vinden wat u zoekt en snel teleurgesteld zijn. 
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Als u zich echter met uw intelligentie, uw hart en uw arbeid wil 

inzetten om te werken aan het verwezenlijken van de waarden die wij 

verdedigen, aarzel dan niet om Vrijmetselaar te worden bij de 

Belgische Federatie van de Gemengde Internationale Vijmetselaarsorde 

LE DROIT HUMAIN. 

In deze brochure kreeg u vooral informatie over de Belgische Federatie 

van de Gemengde Internationale Vrijmetselaarsorde LE DROIT 

HUMAIN. Maar er zijn nog andere Obediënties, en wij willen dat u 

met kennis van zaken tussen diverse mogelijkheden kiest. Vier 

Belgische Obediënties hebben in 1989 al een Gemeenschappelijke 

Verklaring ondertekend. 
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Gemeenschappelijke Verklaring van vier Belgische Obediënties 

 

De Belgische Obediënties, die deze verklaring ondertekenen, zijn 

erfelijke dragers van verscheidene eeuwen Maçonnieke geschiedenis, 

waarbij zoveel Vrijmetselaars zich in de geschiedenis van onze 

gewesten hebben onderscheiden. Zij verklaren deel uit te maken van 

dezelfde traditionele en universele Initiatieke Orde, die onder de 

benaming Vrijmetselarij, op grond van broederschap, een 

gemeenschap van vrije en eerlijke mensen vormt. 

Zonder van hun soevereiniteit en beslissingsmacht afstand te doen, 

stellen zij vast dat, ondanks hun onderlinge verscheidenheid en die 

van hun Loges, zij gemeenschappelijke kenmerken bezitten: 

- het beoefenen van de initiatieke arbeid en het gebruiken van een 

op symboliek berustende werkwijze; 

- het streven naar lotsverbetering van de mens op alle gebied; 

- het verdedigen van de gewetensvrijheid, de vrijheid van denken en 

de vrije meningsuiting; 

- het streven naar harmonische betrekkingen onder alle mensen 

door te pogen tegengestelde inzichten met elkaar te verzoenen; 

- het afwijzen van elk dogma. 

Daarenboven wensen de Obediënties zich in de profane wereld niet te 

mengen in politieke of religieuze geschillen. Zij behouden zich het 

recht voor om, elk naar eigen inzicht, hun standpunten over morele 

problemen eventueel kenbaar te maken. 

Doordrongen van deze bovenstaande principes zijn de Obediënties 

bijgevolg van oordeel, dat het zoeken naar waarheid en het streven 

naar gerechtigheid door niets mag worden verhinderd en zonder 

enige beperking moet kunnen gebeuren. 

 

Belgische Federatie LE DROIT HUMAIN, Grootoosten van België, 

Grootloge van België, Vrouwengrootloge van België 
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Dit zijn in chronologische volgorde: 

 

- het Grootoosten van België (mannenobediëntie)  

De heer GOB, Lakensestraat 75, 1000 Brussel 

 

- de Belgische Federatie van de Internationale Gemengde 

Vrijmetselaarsorde LE DROIT HUMAIN (gemengde Obediëntie) 

Federaal Secretariaat, Marconistraat 207 bus 2, 1190 Vorst  

 

- de Grootloge van België (mannenobediëntie) 

De heer G. Elbe, Simonisplein 19, 1081 Koekelberg 

 

- de Vrouwengrootloge van België (vrouwenobediëntie) 

V.G.L.B. Stationstraat 9 - 11, 1190 Vorst 

 

 


