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Inleiding 
Wie weleens een boek van Dan Brown heeft gelezen of naar ‘The History Channel’ heeft gekeken, heeft 

waarschijnlijk wel gehoord van de vrijmetselarij. In boeken en televisieseries wordt de vrijmetselarij 

dikwijls neergezet als een mysterieuze en geheimzinnige organisatie. Tweehonderd jaar geleden zou 

men hier echter anders over denken. In de 18de en 19de eeuw waren namelijk veel mannen vrijmetselaar. 

Onder hen waren ook veel wereldberoemde mensen, zoals George Washington, Wolfgang Amadeus 

Mozart en Voltaire. De tijd waarin de vrijmetselarij populair was, was een periode van democratische 

revoluties die de politieke situaties in verschillende landen drastisch veranderd hebben.  Met zoveel 

bekende en invloedrijke leden, zou de vrijmetselarij zomaar veel invloed gehad kunnen hebben op de 

maatschappij en politiek in die tijd. In dit profielwerkstuk is onderzocht of er daadwerkelijk invloed van 

de vrijmetselarij op de politiek te vinden is. Er zijn veel vrijmetselaren die beweren dat dit inderdaad zo 

is. Om hier achter te komen is de Amerikaanse en Nederlandse grondwet vergeleken met 

vrijmetselaarsidealen.  

Het onderwerp van dit profielwerkstuk is dan ook: “De invloed van de vrijmetselarij op de Nederlandse 

en Amerikaanse grondwet”. 

Voor het onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld: 

“Op welke wijze zijn de kernwaarden van de vrijmetselarij terug te vinden in de Nederlandse en 

Amerikaanse grondwet?” 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

1. Hoe ziet de geschiedenis van de vrijmetselarij eruit? (Theoretisch Kader) 

2. Wat doet de hedendaagse vrijmetselarij? (Theoretisch Kader) 

3. Wat is het gedachtengoed van de vrijmetselarij? 

4. Op welke wijze is de Amerikaanse grondwet tot stand gekomen? (Theoretisch Kader) 

5. Op welke wijze is de Nederlandse grondwet tot stand gekomen? (Theoretisch Kader) 

6. In hoeverre is het gedachtengoed van de vrijmetselarij terug te vinden in de Amerikaanse 

grondwet? 

7. In hoeverre is het gedachtengoed van de vrijmetselarij terug te vinden in de Nederlandse 

grondwet? 

Verklaring van de deelvragen: 

 Hoe ziet de geschiedenis van de vrijmetselarij eruit? (Theoretisch Kader) 

Voor de beantwoording van de hoofdvraag zal eerst een beter beeld gekregen moeten worden van de 

vrijmetselarij. Daarom zal begonnen worden met het onderzoeken van de geschiedenis van de 

vrijmetselarij 

 Wat houdt de hedendaagse vrijmetselarij zich mee bezig? (Theoretisch Kader) 

Nadat de geschiedenis van de vrijmetselarij onderzocht is, zal ook gekeken worden hoe de vrijmetselarij 

er op het moment uitziet. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de waarden van de orde. 
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 Wat is het gedachtengoed van de vrijmetselarij? 

Om de onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden, is het belangrijk over voldoende informatie 

te beschikken betreffende het gedachtengoed van de vrijmetselarij. Wat is de vrijmetselarij? Waar 

houden ze zich mee bezig? Wat voor mensen vind je bij de vrijmetselarij? Wat zijn hun kernwaarden 

en uitgangspunten? Dit zijn slechts een paar vragen die opborrelen als het gaat over de 

vrijmetselarij. Deze deelvraag wordt beantwoord met behulp van literatuuronderzoek, waarbij zal 

worden gekeken naar zowel de geschiedenis als de tegenwoordige tijd. Daarnaast zullen leden van 

de vrijmetselarij worden geïnterviewd om de gevonden theorie te staven met persoonlijke 

ervaringen. 

 Op welke wijze is de Amerikaanse grondwet tot stand gekomen? (Theoretisch Kader) 

Om te kunnen beoordelen of er elementen uit de vrijmetselarij herkenbaar zijn in de Amerikaanse 

grondwet van 1791, is het van belang te weten hoe deze grondwet tot stand is gekomen en welke 

personen hierbij betrokken zijn geweest. Dit zal worden onderzocht vanuit de Amerikaanse 

geschiedenis, in het bijzonder op het gebied van de politieke aspecten. 

 Op welke wijze is de Nederlandse grondwet tot stand gekomen? (Theoretisch Kader) 

Om te kunnen beoordelen of er elementen uit de vrijmetselarij herkenbaar zijn in de grondwet is 

het van belang te weten hoe de grondwet van 1848 tot stand is gekomen en welke personen hierbij 

betrokken zijn geweest. Dit zal worden onderzocht vanuit de Nederlandse geschiedenis, in het 

bijzonder op het gebied van de politieke aspecten. 

 In hoeverre is het gedachtengoed van de vrijmetselarij terug te vinden in de Amerikaanse 

grondwet? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal de Amerikaanse grondwet van 1791 (na toevoeging 

van de ‘Bill of Rights’) vergeleken worden met de kernwaarden van de vrijmetselarij. Op basis 

hiervan zal gekeken worden of de ideologie van de vrijmetselarij terug is te vinden in de grondwet. 

 In hoeverre is het gedachtengoed van de vrijmetselarij terug te vinden in de Nederlandse 

grondwet? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal de Nederlandse grondwet, van na de 

grondwetsherziening van 1848, vergeleken worden met de kernwaarden van de vrijmetselarij. Op 

basis hiervan zal gekeken worden of de ideologie van de vrijmetselarij is terug te vinden in de 

grondwet. 

 

  



Profielwerkstuk “Van gilde tot grondwet” Sjoerd Douwe Kok 2017 

 

4 
 

Hoofdstuk 1: een verdieping in de vrijmetselarij 
In dit hoofdstuk worden de eerste drie deelvragen van het onderzoek uitgewerkt aan de hand van een 

literatuurstudie, kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek. Deze eerste drie deelvragen zijn: 

 Hoe ziet de geschiedenis van de vrijmetselarij eruit? 

 Wat doet de hedendaagse vrijmetselarij? 

 Wat is het gedachtengoed van de vrijmetselarij? 

Wat zegt de geschiedenis over de vrijmetselarij? 

De vrijmetselarij wordt gezien als een mysterieuze broederorde die zich bezig houdt met verschillende 

geheimzinnige ritualen en symbolen. Maar wat is de vrijmetselarij nou eigenlijk, dit is belangrijk om te 

weten om de vraag “Op welke wijze zijn de kernwaarden van de vrijmetselarij terug te vinden in de 

Nederlandse en Amerikaanse grondwet?” te beantwoorden. 

Om inzicht te krijgen in wat de vrijmetselarij precies is, kan het beste gekeken worden naar de 

geschiedenis van de orde. Op welke manier en wanneer heeft de orde zich gevormd? Met welk doel is 

de orde gevormd? Het antwoord op deze vragen kan duidelijkheid geven over wat de vrijmetselarij 

inhoudt en beoogd. Kijkend naar de geschiedenis van de vrijmetselarij zijn twee verschillende 

invalshoeken: 

 De geschiedenis van de vrijmetselarij volgens de vrijmetselarij zelf 

 De waarschijnlijke geschiedenis. 

In dit onderzoek worden beide invalshoeken onderzocht en beschreven. De orde der vrijmetselaars 

heeft een eigen verhaal met betrekking tot hun oorsprong. Deze geschiedenis is opgenomen in het 

document: ‘Constitutions’ vervaardig door James Anderson in 1723 in opdracht van de Grootloge van 

London. Dit document werd destijds beschouwd als het heilige boek voor de vrijmetselaar. 

De geschiedenis van de vrijmetselarij volgens Constitutions 

Hoewel de vrijmetselarij tegenwoordig anders is dan bij de oprichting van de orde, waren er al 

vrijmetselaren sinds het begin der tijden volgens oude vrijmetselaars. Het ontstaansverhaal van de orde 

is dan ook nauw verbonden met de Bijbel en het scheppingsverhaal volgens het Joden- en christendom. 

Bij de schepping van de mens zou de eerste man, Adam, zijn zonen reeds meetkunde geleerd hebben. 

De meetkunde zou door hem en zijn zonen dan gebruikt kunnen worden voor het oprichten van 

gebouwen en later zelfs steden. Kain, de oudste zoon van Adam die na het doden van zijn broer Abel 

een zwervend bestaan leidde, bouwde de eerste stad en droeg deze op aan zijn oudste zoon Henoch. 

Hier kon hij (Kain) als prins van de andere helft van de mensheid zetelen en heersen naar het voorbeeld 

van God. Ook in de jaren daarna kwamen indrukwekkende voorbeelden van meetkundig inzicht voor, 

denk bijvoorbeeld aan de ark van Noach. Dit zijn de eerste vormen van het ambacht van de 

vrijmetselarij(Anderson, 1723). Volgens Constitutions beschikt een vrijmetselaar over het vermogen 

zonder instructie zelf een bouwwerk van een hoge kwaliteit te ontwerpen. Ook is een vrijmetselaar vrij 

om te bouwen voor wie hij wil, tegenwoordig noemen we dat een ZZP’er. Hiermee verschilt een 

(operatief) vrijmetselaar dus van een gewone metselaar, die de opdrachten van anderen uitvoert. 

Vrijmetselarij zou op basis hiervan al sinds de schepping van de wereld bestaan hebben. In de tijd voor 

de zondvloed zouden er al door middel van meetkunde en metselwerk verschillende indrukwekkende 

gebouwen zijn opgericht door vrijmetselaren. Daarnaast werd de ark van Noach ook met behulp van de 
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vaardigheden van vrijmetselaars gebouwd volgens Constitutions. Deze vaardigheden droeg Noach over 

aan zijn zoons; Noah en zijn zoons Sem, Cham en Jafet zouden dan ook allen vrijmetselaars zijn geweest. 

Door de voortdurende overdracht van de meetkundige vaardigheden van geslacht op geslacht, konden 

de nazaten van Noach uiteindelijk alles weer op bouwen net zoals men dit voor de zondvloed al deed. 

Deze vaardigheden waren echter niet weggelegd voor iedereen, het was namelijk erg lastig om een 

gebouw te ontwerpen en te bouwen. De kunst van het metselen en de meetkunde werden van 

generatie op generatie overgedragen, zodat het zich over de hele wereld kon verspreiden. De geheimen 

van de metselkunst werden goed bewaard door priesters en wiskundigen. In de vruchtbare halve maan 

tussen de Tigris en de Eufraat lieten de koningen grote werken bouwen met behulp van deze kunst. 

Uiteindelijk bereikte de kunst van het metselen ook Egypte, waardoor de grote Pyramiden gebouwd 

konden worden. Deze metselkunst noemde men de “Royal Art”. 

De legende van de vrijmetselarij was nauw verbonden met de verhalen uit het Oude Testament. Zo zou 

volgens Constitutions, Mozes de eerst Grootmeester der metselaars zijn geweest door zijn 

betrokkenheid bij de bouw van de tabernakel, de draagbare tempel de uiteindelijk model zou staan voor 

de tempel van Salomo. De tempel van Salomo is ook een heel belangrijk symbool voor de vrijmetselaars. 

Volgens Constitutions is dit het grootste en beste bouwwerk ooit door de vrijmetselaars gemaakt. 

Hieraan hechten moderne vrijmetselaars dan ook nog een grote symbolieke waarde. 

Vrijmetselaren die aan gebouwen werkten zouden volgens de overlevering in Constitutions 

samenkomen in zogenaamde Lodges(loodsen), waarin er werk werd verricht wat betrekking had op de 

bouw. Deze metselaars waren als het ware uitverkoren om metselaar te zijn. Het was een exclusieve 

groep die hele bijzondere vaardigheden had. Dit maakte dat er een gevoel van broederschap ontstond 

tussen de vrijmetselaars. Hierdoor vormden zich al snel vrijmetselaars gilden. 

Constitutions stelt dus dat de vrijmetselarij als rode draad door de geschiedenis loopt. De 

vrijmetselaarsgilden verspreiden zich meer en meer over de verschillende landen. Voorbeelden van 

bouwwerken die in dit kader genoemd worden, naast de tempel van Salomo, zijn: de Tempel van 

Minerva, de Citadel van Athene etc. etc. Of dit ook echt zo geweest is, is niet zeker. Wel zijn er al vanaf 

de oudheid Romeinse bouwgilden geweest die vergelijkbaar zijn met de vrijmetselaarsgilden, maar naar 

alle waarschijnlijkheid kwamen de eerste officiële vrijmetselaarsloges pas voor in de 

middeleeuwen(Jones, 1950). 

De geschiedenis die Constitutions beschrijft, is discutabel. Deze kan alleen als waar worden beschouwd 

door iemand met een Christelijke of Joodse levensovertuiging. Wanneer we het huidige perspectief op 

de wereldgeschiedenis als de waarheid beschouwen, dan wordt de geschiedenis van de vrijmetselarij 

volgens Constitutions ontkracht. Anderson1 stelt namelijk dat vrijmetselaars als sinds de schepping van 

de mens bestaan en dat de eerste mens al kennis had van de metselkunst. Als we er echter vanuit gaan 

dat de Homo Erectus de eerste mens was, dan wordt deze theorie ontkracht. Hoewel de Homo Erectus 

namelijk wel gebruik maakte van een aantal redelijk geavanceerde gereedschappen van steen, was hij 

nog niet in staat grote stenen constructies te bouwen. Zij konden dus nog niet metselen, zoals 

beschreven in Constitutions. De geloofwaardigheid van de oorsprong van de vrijmetselarij zoals 

beschreven in Constitutions is daarom twijfelachtig. 
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De waarschijnlijke geschiedenis van de vrijmetselarij 

De echte oorsprong van het vrijmetselaarsgilde ligt waarschijnlijk in de middeleeuwen. In de tweede 

helft van de middeleeuwen was Europa aan het veranderen. Door voedseloverschotten groeide de 

wereldbevolking. Hierdoor trokken er meer mensen naar steden, waardoor steden groeiden en er 

nieuwe steden ontstonden. De handel bloeide ook op en landen in Europa werden rijker. Een van deze 

landen was Engeland, de economische groei zorgde voor de bouw van meer steden en kerken. Hierbij 

waren metselaars erg gewild. Omdat er vaak meerdere metselaars nodig waren voor een werk vormden 

zich arbeidsgilden. Deze gilden noemde zich in Engeland vaak “Companies of Masons”, maar ook “Free 

Masons of Ancient Standing and Good Reckoning”(Stow,1603). Zij kwamen samen in Loges (variërend 

van schuurtjes tot loodsen) waarin de metselaars hun gereedschappen konden bewaren en konden 

rusten. Deze bevonden zich meestal op het bouwterrein. Later werden er grote werkplaatsen opgericht 

die metselaarsgilden konden gebruiken als hoofdkwartier. Dit zorgde ervoor dat de sociale functie van 

de loge versterkt werd voor de metselaars. Als er door slechte weersomstandigheden niet gebouwd kon 

worden, zaten de metselaars bij elkaar en wisselden van gedachten over belangrijke onderwerpen uit 

het dagelijks leven. Deze onderwerpen kregen meer en meer een filosofisch karakter en notabelen 

sloten zich aan bij de gildes. Hier zien wij een ontwikkeling plaatsvinden, waarbij de vrijmetselarij 

veranderde van een gilde dat daadwerkelijk metselde, naar de hedendaagse vrijmetselarij. Het eerste 

gilde waarvan we weten dat het naast een metselaarsgilde, ook een filosofische broederschap was, 

stamt uit 1313 te Lincoln (Jones, 1950). 

Vooralsnog was de grootste functie van een vrijmetselaarsgilde operatief, hiermee wordt bedoeld dat 

de leden van deze gilden ook echt metselaars waren en operatief binnen hun vakgebied. Dit veranderde 

echter naarmate er niet-metselaars lid werden van de gilden. Het eerste lid van een vrijmetselaargilde 

waarvan we weten dat hij geen metselaar was, was Laird Boswell die in 1600 in een Schotse loge werd 

ingewijd(Morgan, 2008). 

Gildes begonnen in de 17e en 18e eeuw te veranderen van operatieve loges in speculatieve loges. Een 

operatieve loge is een gilde van metselaars die ook echt het vak uitoefenen. Een speculatieve loge is 

een club van symbolische metselaars die ingewijd zijn in een broederschap in plaats van een gilde(Jones, 

1950). 

Er ontstonden steeds meer speculatieve loges in Engeland en Schotland. Vanaf 1717 kunnen we spreken 

van de speculatieve vrijmetselarij. Toen besloten vier vrijmetselaars loges uit London zich te verenigen 

in de grootloge van Engeland. Deze loge moest aan het hoofd gaan staan van alle loges in Engeland 

(Morgan, 2008). De grootloge maakte een snelle groei mee en stond in 1721 al aan het hoofd van 50 

vrijmetselaarsloges in Engeland. Leden voelden zich aangetrokken tot de loges vanwege het sociale 

contact, het gevoel van broederschap of omdat ze op zoek waren naar geestelijke verrijking. In het 

lidmaatschap van de broederschap verenigden al deze elementen zich. 

Veel bronnen zijn vaag over de overgang van operationele loges naar speculatieve loges. Waarschijnlijk 

is het begonnen met mensen zoals Laird Bosswell die ingewijd werden in een loge zonder metselaar te 

zijn. Zeker is dat de loges aan het eind van de middeleeuwen meer een sociale functie hadden, dan een 

operatieve functie. De gotische periode kwam namelijk ten einde, waardoor er steeds minder kerken 

gebouwd werden. Hierdoor was er minder werk voor de vrijmetselaars. Informatie hierover is echter 

schaars en het blijft dan ook voornamelijk giswerk. De link tussen de operatieve en speculatieve 

vrijmetselarij lijkt echter een gebouw te zijn: De “Worshipful Company of Masons of the City of London”. 
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Dit gebouw behoorde tot een grote vrijmetselaarsloge uit London en brandde in 1668 af. Toen dit werd 

herbouwd, werd er ook een speculatieve loge in onder gebracht. Dit gebouw bleef toen zo’n 200 jaar 

bestaan en lijkt één van de oudste links tussen de operatieve en de speculatieve loges (Jones, 1950). 

Vanaf de achttiende eeuw zien we steeds meer de loge die wij vandaag de dag nog steeds kennen. Een 

inwijdingsorde van broeders die op zoek zijn naar geestelijke verrijking en zelfverbetering. Daarnaast 

verbindt het haar leden met elkaar en heeft daarin een grote socialiserende functie. De vrijmetselarij 

ontstond in Engeland en zij verspreidde zich over het Europese continent door handelaren en scheepslui 

die vrijmetselaar waren. Zo werd de eerste Nederlandse loge gesticht te Rotterdam in 1721 door 

Engelse en Schotse handelaren (Brand, van den 2006). Hoewel deze loge niet lang bestaan heeft, zorgde 

zij wel voor de oprichting van andere loges in Nederland. Zo werd er in 1734 een tweede Nederlandse 

loge gesticht in Den Haag, naar voorbeeld van de Rotterdamse. Hieruit volgde weer de stichting van 

loge “Le Véritable Zèle” te Den Haag in 1735. Ook zijn in dat jaar loges in Amsterdam en Leeuwarden 

opgericht. Dit was de geboorte van vrijmetselarij in Nederland. In 1735 schijnt ook op 24 juni, Sint-

Jansdag, de eerste grootloge van Nederland te zijn gesticht op basis van de Constitutions van Anderson 

(Brand, van den 2006). 

Deze ‘geboorte’ van de vrijmetselarij in Nederland werd tegen gewerkt door de overheid. In 1735 werd 

van overheidswege een verbod uitgevaardigd op de vrijmetselarij. Dit gebeurde net na de stichting van 

de loges in Den Haag, Amsterdam en Leeuwarden. De loges zouden, volgens een onderzoekscommissie 

van de overheid, voor onrust onder de bevolking gezorgd hebben. In het rapport van de commissie werd 

als formeel motief voor het verbod gegeven, dat de loges geen toestemming gevraagd hadden voor 

stichting. Er gaan echter nog andere theorieën over de motivatie rond. Zo zouden bij de stichting van 

de loges in Den Haag handlangers van Willem IV betrokken zijn geweest. In 1735 had men in Nederland 

te maken met het tweede stadhouderloze tijdperk, dit betekende dat de Oranjes in Nederland geen 

machtspositie meer hadden. De commissie zou gedacht hebben dat Willem IV de loges gebruikte om 

contact te leggen met het volk. De populariteit van de Oranjes was onder het volk namelijk nog erg 

hoog. Daarnaast zou ook het gerucht hebben rondgegaan dat de vrijmetselarij een broederschap van 

homoseksuelen was. Homoseksualiteit was in die tijd verboden en dit werd ook flink bestraft. Uit een 

verhoor van een gevangengenomen homoseksueel zou naar voren gekomen zijn, dat de loges 

fungeerden als ontmoetingscentra voor homoseksuelen. De commissie leek de vrijmetselarij dus te zien 

als een geheime samenzwering van zondaars die zich tegen de Nederlandse staat keerden. Dit zal 

waarschijnlijk de aanleiding zijn geweest voor het verbod (Brand, van den 2006). Het verbod had echter 

minder effect dan gehoopt, sommige loges functioneerde nu in het geheim en sommige vrijmetselaars 

weken uit naar het buitenland om daar lid te worden van een loge. De Amsterdamse loge werd na een 

jaar al weer geopend en daarop volgden in 1744 de loge in Den Haag en de grootloge, de bijeenkomsten 

van de loges werden waarschijnlijk geheimgehouden. In 1747 werd het verbod uiteindelijk opgeheven 

en begon de vrijmetselarij in Nederland ook weer te groeien.  

De vrijmetselarij heeft sindsdien, behalve tijdens de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, in Nederland voortbestaan. De Nederlandse loges zijn verenigd onder het Grootoosten 

der Nederlanden sinds 1756, dit is de grootloge van Nederland. 

. 
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Figuur 1 Bron: https://www.vrijmetselarij.nl/OrdevanVrijmetselaren/Ordewetgeving/Statuten.aspx 

De hedendaagse vrijmetselarij 
Vrijmetselarij wordt in veel landen, waaronder ook Nederland, nog altijd als geheimzinnig omschreven. 

Dit is gedeeltelijk te wijten aan de periode dat de vrijmetselarij door de overheid verboden was en de 

buitenwereld het dus niet mocht weten als iemand lid was van de vrijmetselarij. Een tweede reden voor 

geheimzinnigheid is dat er in de vrijmetselarij veel gebruik gemaakt wordt van rituelen en symbolen 

(hierover later meer). Voor niet-leden komt dit al snel mysterieus over. Ook in bepaalde films en boeken 

wordt dit aspect benadrukt, denk bijvoorbeeld aan de Davinci Code van Dan Brown. Het grote publiek 

krijgt mede hierdoor vaak een verkeerd beeld van de vrijmetselarij. 

Maar is de vrijmetselarij ook daadwerkelijk een geheimzinnige orde? Om deze vraag te beantwoorden 

heeft de Orde van Vrijmetselaren een informatiebrochure2 uitgegeven en een website3 waarop ook de 

nodige informatie gevonden kan worden. Hierin staat beschreven dat er wereldwijd zo’n 6 miljoen 

vrijmetselaren zijn. Redenen waarom iemand toetreedt tot de vrijmetselarij zijn: intellectuele 

verdieping, in vrijheid zoeken naar antwoorden op levensvragen en vriendschap. Vrijmetselaren zijn 

vrijdenkers, zij hebben hun eigen mening, maar staan ook open en zijn nieuwsgierig naar de mening van 

anderen. Zij zullen echter nooit anderen hun mening opleggen of proberen anderen te overtuigen. Het 

belangrijkste doel van de vrijmetselarij is jezelf leren kennen en innerlijke groei en ontplooiing. Bij dit 

proces van zingeving helpen symbolen en rituelen om tot de kern te komen. Er wordt nadrukkelijk 

gesteld dat vrijmetselaren zich doen kennen in hun daden en woorden. Iedereen mag het weten als 

iemand lid is van de vrijmetselarij, geen sprake dus van geheimzinnigheid. De vrijmetselarij is een 

gewone vereniging waar mensen van allerlei achtergronden, met verschillende levensbeschouwingen 

elkaar ontmoeten en samenwerken in broederschap. De verbondenheid ontstaat door het in 

vertrouwen samen praten, eten en drinken en het streven naar verdraagzaamheid en harmonie. Als 

men lid is van een vrijmetselaarsloge, dan is men automatisch welkom bij alle andere loges, zowel in 

Nederland als in het buitenland. Dit versterkt het gevoel van onderlinge verbondenheid. 

Geheimzinnigheid en symboliek in de vrijmetselarij 

In de vrijmetselarij wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van symbolen. Om dit te kunnen begrijpen is het 

belangrijk te weten wat een symbool eigenlijk is. Het woord symbool is afgeleid van het Griekse woord 

symbolon. De betekenis hiervan is een “wervel” of een steen die in tweeën gebroken werd en waarvan 

twee mensen ieder een helft bewaarde ter identificatie. Een passende omschrijving zou kunnen zijn: 

“Een symbool is meestal iets concreets, een object, dat verwijst naar iets abstracts”. Met name de 

persoonlijke interpretatie maakt het begrip symbool belangrijk. In de vrijmetselarij is de middeleeuwse 

kathedralenbouw de leidende symboliek. De basisgedachte is de mens (inclusief uzelf) en de wereld te 

zien als een te voltooien bouwwerk4. Van oudsher wordt binnen de vrijmetselarij gesproken over de 

“Opper Bouwmeester des Heelals”, veel mensen denken dat dit een verwijzing naar God of Allah 

                                                           
2 Vrijmetselarij wat is dat eigenlijk? (2016) Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. 
3 www.vrijmetselarij.nl  
4 Drs. Dick A. Kruijssen, Instituut Maçonnieke Vorming, GON Commissie Wetenschap 

http://www.vrijmetselarij.nl/


Profielwerkstuk “Van gilde tot grondwet” Sjoerd Douwe Kok 2017 

 

9 
 

betekent. De vrijmetselarij is echter geen religie en kiest dus ook niet voor één specifiek religieus 

symbool. Er wordt geen beschrijving gegeven wat Opper Bouwmeester des Heelals inhoudt, maar het 

verwijst naar het “Grote Mysterie”. Ook buiten de vrijmetselarij werd in de oudheid het “Hogere” al 

afgebeeld als “de Grote Architect”. Tegenwoordig wordt in plaats van Opperbouwmeester des Heelals 

ook wel “Voortstuwende Wereldorde” of “Hoog Beginsel” gebruikt. 

Bouwsymboliek 

 

Figuur 2 Bron: http://lichtenvrijheid.nl/vrijmetselarij/symboliek/ 

Centraal in de symbolische beleving binnen de vrijmetselarij staat de bouw van de Tempel van Salomo, 

zoals beschreven in de Bijbel. Hoewel de vrijmetselarij geen religie is, vindt het zijn oorsprong in een tijd 

dat religie een belangrijke rol speelde in de maatschappij en het leven van mensen. Vandaar dat veel 

symboliek ontstaan is vanuit een christelijke achtergrond en dat de Bijbel gezien wordt als het boek der 

wijsheid. Tegenwoordig is dit echter gelijkwaardig aan andere religieuze boeken zoals Koran, Thora etc. 

etc. Iedere vrijmetselaar begint bij zin toetreding tot de vrijmetselarij als leerling. Een leerling wordt 

gezien als een “ruwe steen”. Door zelfonderzoek, ontwikkeling en ontplooiing wordt deze ruwe steen 

bewerkt tot een volmaakt kubieke steen, die geschikt is voor de bouw van een tempel5. 

 

Figuur 3 De ruwe en kubieke steen Bron: http://www.vrijmetselarij-kampen.nl/2016/ 

De bouw van de tempel staat symbool voor het werken aan een betere samenleving. Om te werken aan 

de “ruwe steen” worden ook andere gereedschappen uit de bouw symbolisch gebruikt: 

 De passer: deze staat universeel voor architectuur, geometrie, astronomie, ordening van de 

kosmos, het oneindige en de cirkel van het bestaan. In de Iconografie worden er de kardinale 

deugden mee uitgedrukt (Prudentia, Fortitudo, Temperantia, Justitia). Maçonniek staat de 

Passer symbool voor: 

- Opperbouwmeester des Heelals 

                                                           
5 Bron: http://www.stichtingovn.nl/geschiedenis/nederlandse-geschiedenis/rituele-werkwijze-en-symboliek/ 
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- Voorzitter van de loge (leider van de rituelen) 

- Geest 

- Ordening 

- Gevoelsleven 

De passer heeft bij het tekenen van een cirkel een ‘standbeen’ en een ‘beweeglijk’ been, dit 

symboliseert standvastigheid en flexibiliteit, men ziet dit als een symbool voor 

aanpassingsvermogen van de geest. De passer wordt gebruikt om afstanden te meten en uit te 

zetten en om maten over te nemen of te controleren. De passer is dus maatgevend. Het staat 

symbool voor maat houden, het betrachten van matigheid, het paal en perk stellen aan de 

wensen. 

 De winkelhaak: Symbool van de haaksheid en de rechtvaardigheid, in de rechte verhouding tot 

de medemens. Met behulp van ethiek en juist handelen actief werken aan zichzelf en de wereld. 

Eveneens symbool voor materie en in de iconografie het symbool voor sterfelijkheid. 

 

Figuur 4 Winkelhaak Bron: http://lichtenvrijheid.nl/vrijmetselarij/symboliek/ 

 Verstrengelde passer en winkelhaak: dit is het logo van de vrijmetselarij en in de Middeleeuwen 

al van veel gilden. Internationaal vormt het herkenningsteken van de vrijmetselarij. Het geeft 

de verbinding aan tussen hemel en aarde. De passer refereert aan geestelijke verlichting en 

wordt gezien als het symbool van de uitstralende Liefde, het symbool van de 

Opperbouwmeester, die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak staat voor 

het aardse/stoffelijke en met zijn rechte hoek symboliseert hij de mens die het Licht ontvangt, 

de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot de Opperbouwmeester en tot 

zijn medemens. 

 

 

 

 

 

 De waterpas: dit is een meetinstrument voor het horizontale vlak en staat symbool voor 

gelijkwaardigheid van alle mensen, gelijkwaardigheid van alle broeders en gerechtigheid. 

Figuur 5 Passer en winkelhaak Bron: http://logedezon.org/vrijmetselarij/symboliek/ 
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Figuur 6 Waterpas Bron: Drs. Dick A. Kruijssen 

 Het schietlood: symboliseert de voorstelling van wereldas die aarde met hemel verbindt. Het 

schietlood meet of het verticale loodrecht is, controleert of wereldas, de verbinding hemel-

aarde, perfect is. Als zodanig is het een symbool voor oprechtheid en rechtschapenheid. 

Vrijmetselaren dienen te handelen ‘op het schietlood’. 

 

 

Figuur 7 Schietlood Bron: http://lichtenvrijheid.nl/vrijmetselarij/symboliek/ 

Lichtsymboliek 

Naast de bouwsymboliek, speelt ook de lichtsymboliek een belangrijke rol binnen de vrijmetselarij. 

Mensen die zich met geestelijke verdieping bezig houden, worden door de eeuwen heen geboeid en 

geïnspireerd door de tegenstelling tussen licht en duisternis, waarin zij de strijd tussen goed en kwaad 

verbeeld zien. De middeleeuwse kathedralen worden wel omschreven als een gebed in licht en steen. 

Het boek van de heilige kennis, passer en winkelhaak worden de drie Grote Lichten van de vrijmetselarij 

genoemd. Deze zijn richtinggevend aan het denken, het emotioneel beleven en het handelen. Het boek 

van de heilige kennis ligt open tijdens rituele werkzaamheden. In veel geval is dit de Bijbel, maar dit kan 

ook vervangen worden door de Koran (Islam), de Thora (Jodendom) of de Bhagavad Gita (Hindoeïsme), 

afhankelijk van de levensovertuiging van de vrijmetselaar die het ritueel ondergaat. Als symbool van 

hogere normen en waarden ligt er altijd een heilig boek geopend. Dit is vergelijkbaar met het feit dat in 

het parlement (De Tweede Kamer) eveneens de Bijbel en de Koran aanwezig zijn. Er wordt gesproken 

over ‘Het Licht dat schijnt in de Duisternis’ en dat ons hoop geeft op bijvoorbeeld betere tijden. Licht 

komt uit een goddelijke omgeving, symbool van liefde, goedheid en geluk. In de Vrijmetselarij staat 

‘Licht’ voor: Inzicht, Waarheid, Rechtvaardigheid en Rechtschapen Handelen. 
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Figuur 8 Bron: http://lichtenvrijheid.nl/vrijmetselarij/symboliek/ 

 

De werkplaats of Tempel 

De ruimte waar rituele werkzaamheden plaatsvinden wordt de “Werkplaats” of “Tempel” genoemd. In 

deze ruimte is ook weer veel symboliek terug te vinden. In het midden van de werkplaats ligt het 

tableau, dit is over het algemeen een vloerkleed met ingeweven symbolen. Vroeger werd het tableau 

ook wel ingetekend in het zand, zodat het ook weer snel gewist kon worden in de tijd dat de 

vrijmetselarij verboden was. De handelingen spelen zich af rond dat tableau. Op het tableau vindt men 

onder andere zon, maan, pentagram, vlammende ster en ladder met zeven treden. Zon en maan staan 

symbool voor het brengen en verspreiden van het licht en het volgen van de juiste weg. Het pentagram 

vertegenwoordigt harmonie en gezondheid en de zeven treden van de ladder verbeelden zeven 

deugden. De vlammende ster vormt de wegwijzer naar “het hogere”. Naast de eerder genoemde drie 

Grote Lichten, onderscheidt men ook de drie Kleine Lichten. Dit zijn kandelaars met kaarsen die symbool 

staan voor wijsheid, kracht en schoonheid en opgesteld staan rondom het tableau. De vloer waarop het 

tableau ligt is zwartwit geblokt en staat symbool voor de complementaire tegenstellingen die in ieder 

van ons aanwezig zijn zoals goed en kwaad, vreugde en verdriet, evenals ons denken en handelen in de 

dagelijkse sociale processen en zelfbeoordeling over kwaliteit van denken en handelen. De geblokte 

vloer wordt omsloten door een getande rand, de symbolische betekenis hiervan is dat gesprekken 

tussen broeders vertrouwelijk zijn en niet verder verteld worden. De symbolen op het tableau hebben 

tot taak de mens: 

 In de juiste richting te leiden; 

 Zijn/haar vorderingen aan te geven; 

 Te behoeden voor dwaalwegen. 

De vrijmetselarij maakt veel gebruik van symbooltaal in haar rituelen. Deze rituele symbooltaal legt niet 

uit maar verwijst naar inhoudelijke begrippen en filosofische concepten. De gebruikte symbolen zijn niet 

uniek voor de vrijmetselarij. Zij komen uit allerlei verschillende landen en culturen en worden ook elders 

symbolisch gebruikt. 
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Figuur 9 Het tableau Bron: http://www.loge-degraankorrel.org/ 

Lid worden van de vrijmetselarij 

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot de vrijmetselarij is welkom voor een kennismaking bij een loge 

naar keuze. Men hoeft hier dus niet voor uitgenodigd te worden, maar kan zelf het initiatief nemen. 

Indien men op basis van deze eerste kennismaking belangstelling heeft voor het lidmaatschap volgt een 

intensief proces van nadere kennismaking, waarbij onderzocht wordt of verwacht mag worden dat de 

loge en het nieuwe lid op zinvolle wijze kunnen samenwerken. Vervolgens wordt de kandidaat door 

middel van een ritueel ingewijd tot leerling, dit is de 1e graad van de vrijmetselarij. Als leerling is de 

vrijmetselaar vooral bezig met het verwerven van zelfkennis, dit over het algemeen gedurende de 

periode van een jaar. Hierna wordt de leerling bevorderd tot gezel, de 2e graad van de vrijmetselarij. 

Ook deze bevordering vindt plaats met behulp van een ritueel. De gezel treedt meer naar buiten en is 

in zijn streven gericht op de samenwerking met zijn medebroeders en op zijn handelen in de 

samenleving. Ook deze periode duurt gemiddeld een jaar. Tot slot volgt de verheffing tot meester, 

wederom middels een ritueel. In deze derde graad gaat het om de bereidheid tot het brengen van 

offers, liefde voor de medemens en het nemen van de totale verantwoordelijkheid voor het doen en 

laten in deze wereld. 6  De drie graden: leerling, gezel en meester zijn de basisgraden van de 

vrijmetselarij, die iedere vrijmetselaar doorloopt. Geïnteresseerden kunnen daarna nog toetreden tot 

hogere graden. De bespreking hiervan valt buiten de context van dit onderzoek. 

 

 

                                                           
6 Bron: http://www.logenoorderkroon.nl/Noorderkroon/?page_id=16  

http://www.logenoorderkroon.nl/Noorderkroon/?page_id=16
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Wat gebeurt er tijdens logebijeenkomsten? 

Loges komen meestal wekelijks of tweewekelijks bij elkaar op een vaste avond. Tijdens dergelijke 

bijeenkomsten vormt een bouwstuk van één van de broeders meestal het middelpunt. Een bouwstuk is 

een presentatie over een maatschappelijk of een levensbeschouwelijk onderwerp. Religieuze en 

politieke onderwerpen zijn op voorhand uitgesloten uit respect voor ieders mening en/of overtuiging. 

De presentatie van het bouwstuk duurt ongeveer een half uur en vervolgens wordt veel tijd besteed 

aan het met elkaar van gedachten wisselen over het onderwerp van het bouwstuk: het compareren. 

Door de gedachten van anderen wordt de presentator aangezet tot zelfreflectie. De presentator staat 

centraal en wordt door de anderen geholpen bij zijn leerproces. Het is de bedoeling dat er een 

voortdurende dialoog ontstaat tussen sprekers en luisteraars, waar in ook ruimte is voor persoonlijke 

ontboezemingen die verdieping kunnen aanbrengen. Vaak komen hierbij indringende onderwerpen aan 

de orde. Elk lid heeft echter de absolute zekerheid dat hij zijn diepste gevoelens kan en mag tonen en 

daarvoor waardering en respect krijgt. Deze bijeenkomsten vinden niet plaats in de werkplaats (tempel), 

maar in de voorhof. Dit is een soort vergaderruimte in het logegebouw. 

 

Figuur 10 De voorhof Bron: 
http://www.vrijmetselarij.nl/leprejugevaincu/LePrejugeVaincu/Rondleiding.aspx 

Uitgangspunten voor deze comparities zijn: 

 Ontmoeting van mensen in vertrouwen en met respect, als broeders maar niet persé intieme 

vrienden; 

 Vergelijking van inzichten om de geest te scherpen en inspiratie op te doen. Uitgaand van een 

voordracht/bouwstuk in een vrijmoedige sfeer; 

 Niet bedoeld als twistgesprek, beschadiging van discussianten of collectieve besluitvorming. 

Rond een uur of tien wordt het officiële gedeelte afgesloten en kan men nog napraten onder het genot 

van een drankje. 
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Naast bovengenoemde bijeenkomsten zijn er een aantal keren per jaar speciale rituele bijeenkomsten, 

waaraan de leden deelnemen in speciale stemmige kleding met bijbehorende symboliek. De 

belangrijkste zijn: 

 De inwijding van een nieuwe leerling; 

 De bevordering van een leerling tot gezel; 

 De verheffing van een gezel tot meester; 

 Een speciale rouwloge als een broeder overleden is; 

 Viering van zomer- en winter Sint Jan in het kader van de lichtsymboliek. 

 Maçonniek Nieuwjaar 

Tijdens deze avonden wordt een strak ritueel gevolg, waarin elke broeder een eigen rol heeft. Het ritueel 

wordt uitgevoerd in de werkplaat (tempel). Na afloop keert men terug naar de voorhof en wordt een 

gezamenlijk maaltijd genuttigd: het “broedermaal”. Veel zorg wordt besteed aan een sfeervolle 

uitvoering. 

 Figuur 11 De werkplaats Bron: 

http://www.vrijmetselarij.nl/leprejugevaincu/LePrejugeVaincu/Rondleiding.aspx 
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De kernwaarden van de vrijmetselarij 

Om de hoofdvraag van het onderzoek, “Op welke wijze zijn de kernwaarden van de vrijmetselarij terug 

te vinden in de Nederlandse en Amerikaanse grondwet?” te kunnen beantwoorden, moet natuurlijk 

eerst duidelijk zijn wat deze kernwaarden inhouden. Deze kernwaarden zijn op twee verschillende 

manieren onderzocht. Als eerste is in het document Constitutions van Anderson gekeken naar de 

grondwet van de vrijmetselaren. Hierin staan alle regels waar een vrijmetselaar zich aan dient te 

houden. Gekeken is of uit deze regels specifieke waarden af te leiden zijn. Daarnaast is een enquête 

ingevuld door 10 vrijmetselaren, waarin hen onder andere gevraagd werd wat volgens hen de 

kernwaarden van de vrijmetselarij zijn. Tevens zijn dezelfde vragen gesteld in twee diepgaande 

interviews met vrijmetselaren. 

Constitutions 

Op pagina 59 van het document ‘Constitutions’ begint het hoofdstuk General Regulations. Dit zijn de 

algemene wetten voor vrijmetselaars, samengesteld door George Payne, de grootmeester van de 

Engelse grootloge in 1720. Dit document is te vinden als bijlage van dit onderzoek. Hoewel er veel regels 

in staan, die betrekking hebben op ritualen van de orde, zijn er ook regels waaruit verschillende normen 

en waarden afgeleid kunnen worden. 

Artikel zes beschrijft dat niemand ingewijd als broeder mag worden, zonder een unanieme goedkeuring 

van alle broeders van de loge. Hieruit zou men kunnen afleiden dat de vrijmetselarij, vanwege haar 

democratische aard, democratie als waarde koestert. 

In artikel zeven word opgelegd dat ingewijde broeder altijd bij zijn inwijding een bedrag moet geven aan 

de behoeftige broeders. Nieuw ingewijde leerlingen worden in feite verplicht iets te geven aan een goed 

doel, dus bijvoorbeeld een armere broeder die zichzelf niet goed kan onderhouden. Hieruit zou men 

kunnen afleiden dat de orde, de waarde liefdadigheid of naastenliefde koestert en deze ook omgezet 

heeft in een regel of norm. 

Loyaliteit is een waarde die wij uit artikel acht kunnen herleiden. Artikel acht verbiedt namelijk een 

broeder, de loge te verlaten waar zij ingewijd zijn. Zij mogen deze alleen verlaten indien de loge te groot 

wordt en dan nog hebben zij toestemming nodig van de grootmeester en zijn subsidiair. Broeders 

worden dus opgedragen loyaal te zijn aan de loge, waarin ze zijn ingewijd. 

Het twaalfde artikel beschrijft de werking van de grootloge. Er wordt beschreven dat een grootloge een 

vergadering moet zijn van de grootmeester van de onderliggende loges en de grootmeester van de 

grootloge. Hier wordt ook een democratisch systeem beschreven waarin de grootmeesters allen 

stemmen krijgen voor beslissingen tijdens de grootloge vergadering. Een beslissing wordt pas gemaakt 

bij een meerderheid van de stemmen. Dit bevestigt opnieuw de waarde democratie. 

Artikel dertien legt onder andere op dat elke loge een liefdadigheidsbijdrage moet leveren aan 

behoeftige of arme broeders. Dit bevestigt opnieuw de waardes liefdadigheid en naastenliefde die 

eerder in het document vernomen zijn. 

Op de 54ste pagina van het document staat beschreven dat een vrijmetselaar een andere broeder met 

eer moet behandelen en dat alle vrijmetselaars als broeders op hetzelfde niveau zijn. Op deze pagina 

kan men dus de waarde gelijkheid terugvinden. 
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Op dezelfde pagina wordt de vrijmetselaar opgelegd dat hij zich moet gedragen als een wijs man met 

een goed moraal. Door deze regel kan men stellen dat een vrijmetselaar veel waarde hecht aan 

intelligentie. In theorie zou een vrijmetselaar bijvoorbeeld zich in kunnen zetten voor goed onderwijs. 

In het 33ste artikel wordt de benoeming van een nieuwe grootmeester geregeld. Hierin wordt opgelegd 

dat er elk jaar een nieuwe grootmeester gekozen moet worden. De oude grootmeester stelt een 

eventuele opvolger voor. Als iedereen unaniem voor deze opvolger stemt, word hij de nieuwe 

grootmeester. De beslissing moet unaniem zijn, waarbij opnieuw de nadruk ligt op de waarde 

democratie. 

In het document komen wij dus voornamelijk de waarden: democratie, naastenliefde en gelijkheid 

tegen. 

Enquêtes 

Om een beter beeld te krijgen van wat de kernwaarden van de vrijmetselarij zijn, is onder 10 

vrijmetselaren een enquête afgenomen. In deze enquêtes zijn de volgende vier vragen gesteld: 

1. Waarom bent u vrijmetselaar geworden? 

2. Wat betekent het voor u om vrijmetselaar te zijn? 

3. Wat zijn volgens u de kernwaarden van de vrijmetselarij? 

4. Aan welke eisen moeten iemand voldoen wanneer hij vrijmetselaar wil worden? 

Deze vragen hangen allemaal samen met principes en idealen van de vrijmetselarij en kunnen daardoor 

dus een goed beeld geven op de kernwaarden van de orde. 

Waarom bent u vrijmetselaar geworden? 

Hoewel de antwoorden op deze vraag niet allemaal overeenkwamen, konden ze wel terug gebracht 

worden tot de volgende vier categorieën: filosofische redenen, sociale redenen, persoonlijke redenen 

en redenen met betrekking tot de omgeving. 

In de categorie filosofische redenen bevinden zich vooral respondenten die bij de vrijmetselarij gegaan 

zijn om binnen de orde te discussiëren over filosofische vraagstukken en die hier ook eventueel 

antwoorden willen vinden. Er zijn bijvoorbeeld respondenten die bij de orde zijn gekomen om na te 

denken over de zin van het leven en om gesprekken te voeren vanuit een filosofische benadering. 

In de categorie sociale redenen bevinden zich vooral respondenten die bij de vrijmetselarij zijn gegaan 

vanwege het sociale contact. Zij hebben dan voor de vrijmetselarij gekozen omdat zij verdiepend sociaal 

contact willen hebben met oprechte mensen in een ‘veilige omgeving’. Het omgaan met 

gelijkgestemden was hierbij ook erg belangrijk voor de respondenten. 

In de categorie persoonlijke redenen bevinden zich vooral broeders die zich geestelijk willen 

ontwikkelen en zichzelf beter willen leren kennen. 

De categorie redenen met betrekking tot omgeving hangt nauw samen met de categorie sociale 

redenen. Respondenten lieten namelijk vaak weten dat zij sociaal contact zochten in een omgeving met 

vertrouwen, tolerantie, gelijkheid en in afwezigheid van vooroordelen en dogma’s 
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Wat betekent het voor u vrijmetselaar te zijn? 

De antwoorden op deze vraag zijn onderverdeeld in de categorieën: sociaal en persoonlijk. Met 

betrekking tot de antwoorden in de eerste categorie, zien wij vooral dat mensen zich in een kring van 

hechte broeders en gelijkgestemden bevinden waarmee zij van gedachten kunnen wisselen. In de 

tweede categorie bevinden zich respondenten die voelen dat zij een beter mens zijn geworden. Twee 

broeders constateren dat zij meer in balans zijn. Anderen merken dat zij nu meer in het dagelijks leven 

de principes van de vrijmetselarij toepassen. 

Wat zijn volgens u de kernwaarden van de vrijmetselarij? 

De antwoorden op deze vraag waren erg verschillend en divers van aard. Toch was er een waarde die 

bij bijna alle respondenten terugkwam, namelijk vrijheid van meningsuiting zonder meningen te 

veroordelen. Dit is zonder meer de kernwaarde van de orde. Hiernaast komt de waarde tolerantie bij 

het merendeel van de respondenten naar voren. Respect voor de medemens, openheid en gelijkheid 

zijn ook waarden die meerdere keren genoemd werden. 

Aan welke eisen moeten iemand voldoen wanneer hij vrijmetselaar wil worden? 

Geconstateerd kan worden dat ook voor deze vraag de antwoorden veel overeenkomsten lieten zien. 

Het merendeel van de respondenten vindt dat een vrijmetselaar niet bevoordeeld mag zijn. Daarnaast 

vindt men het belangrijk dat de vrijmetselaar respectvol is en zich dienstbaar ten opzichte van de 

medemens kan opstellen. Het respect voor andere meningen en opvattingen komt in vrijwel alle vragen 

terug en blijkt dus een echte kernwaarde van de orde. 

Uit de enquêtes komen een aantal belangrijke waarden naar voren die een merendeel van de 

respondenten hanteert. Deze zijn: tolerantie, vrijheid van meningsuiting, respect voor andere 

meningen, respect voor de medemens  en afwezigheid van dogma’s. In het vervolgonderzoek zal 

gekeken worden of deze waarden en de beschreven waarden uit Constitutions terug te vinden zijn in 

de Amerikaanse en Nederlandse grondwetten. 

Interviews 

Twee vrijmetselaren zijn geïnterviewd betreffende de kernwaarden van de vrijmetselarij en hen werden 

dezelfde vragen gesteld als in de enquête. De antwoorden op de eerste vraag “Waarom bent u 

vrijmetselaar geworden?” kwamen overeen met de genoemde antwoorden in de enquête en waren bij 

één respondent te categoriseren als filosofisch en betrekking hebbend op de omgeving. Bij de andere 

respondent lagen de antwoorden meer in de richting van sociale en persoonlijke redenen. 

De betekenis van het vrijmetselaar zijn was voor beide respondenten vooral het van gedachten wisselen 

met anderen zonder waardeoordelen. Het luisteren naar anderen, andere meningen overdenken en 

daarvan leren werd als belangrijkste meerwaarde genoemd. Daarnaast wordt het gevoel deel uit te 

maken van een broederschap als belangrijk ervaren. 

Evenals in de enquêtes werd als belangrijkste kernwaarde van de vrijmetselarij de vrijheid van 

meningsuiting genoemd, waardoor automatisch respect, tolerantie en gelijkheid geïncludeerd worden. 

 

 



Profielwerkstuk “Van gilde tot grondwet” Sjoerd Douwe Kok 2017 

 

19 
 

De eisen waaraan iemand moet voldoen wanneer hij vrijmetselaar wil worden vertoonden zoals 

verwacht ook overeenkomsten met de antwoorden uit de enquête. Iemand moet een ‘open mind’ 

hebben, zich open opstellen, nieuwsgierig zijn naar de mening van anderen en over enige levenservaring 

beschikken. Een formele eis is dat iemand geen strafblad mag hebben. Dit betekent echter niet dat 

iemand al per definitie uitgesloten wordt. Een uitgangspunt is ook dat iemand zichzelf goed leert kennen 

en feiten uit een verleden hoeven dan ook niet altijd een belemmering te vormen. Concluderend kan 

gesteld worden dat de resultaten uit de interviews grote overeenkomsten vertonen met de resultaten 

van de enquête, wat de betrouwbaarheid vergroot. 
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Hoofdstuk 2: Historische context 
 

Geschiedenis van de Amerikaanse grondwet 

De opstelling van de grondwet van de Verenigde Staten van Amerika gaat gepaard met een stukje 

historie. In 1492 meerden drie Spaanse schepen, onder leiding van Christopher Columbus, aan op een 

eiland in de Bahama’s. De scheepslieden waren in de veronderstelling dat zij Azië bereikt hadden. Na 

een aantal eilanden in het gebied bezocht te hebben, keerde Columbus weer terug naar Spanje. Men 

was in de veronderstelling dat Columbus inderdaad Azië bereikt had. Met nog drie andere expedities 

verkende Columbus nog meer eilanden, waaronder het huidige Haïti en de Dominicaanse republiek en 

ook het Zuid-Amerikaanse vasteland. Hij was nog steeds in de veronderstelling dat hij Azië bereikt had 

(Middelton & Lombard, 2011). Een andere ontdekkingsreiziger en tevens cartograaf kwam er echter 

achter dat dit niet waar was. Na drie ontdekkingsreizen met de Spanjaarden en de Portugezen schreef 

Amerigo Verspucci dat hij naar een nieuw continent, een nieuwe wereld was geweest en niet naar Indië. 

Dit werd overgenomen door de Duitse cartograaf Martin Waldseemüller, die het nieuwe continent Terra 

America noemde, naar Verpsucci.7 

 

Figuur12 De reizen van Columbus Bron: http://kids.britannica.com/elementary/art-88703/The-four-
voyages-of-Christopher-Columbus 

In de vroege 16e eeuw vonden er steeds meer ontdekkingsreizen naar de “nieuwe wereld” plaats. Langs 

de kusten van het huidige Massachusetts tot in Florida, maar ook in Zuid-Amerika werden er koloniën 

gesticht door de Spanjaarden, Portugezen, Engelsen, Fransen, Nederlanders en Zweden. De Engelse 

koloniën zoals Massachusetts en Virginia groeiden snel terwijl de Engelsen ook Nieuw-Nederland 

annexeerden. 

Uiteindelijk waren de huidige Verenigde Staten van Amerika verdeeld over vier grote delen in 1750. 

Langs de oost kust bevonden zich de 13 Engelse koloniën, de bakermat voor de huidige Verenigde Staten 

van Amerika. In het midden lag de grote Franse kolonie: Louisiana. In het zuiden waren Texas en delen 

van New Mexico, Arizona en California onder Spaanse controle. 

                                                           
7 Bron: http://www.uhmc.sunysb.edu/surgery/america.html 

http://www.uhmc.sunysb.edu/surgery/america.html
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De vooravond van de revolutie 

In de 13 koloniën van Engeland broeide echter onrust en ontevredenheid. Nadat de inheemse bevolking 

naar de binnenlanden was verdreven, leefden hier voornamelijk Britse immigranten. Zij waren op zoek 

geweest naar een beter leven met meer vrijheid en waren daarom naar het nieuwe continent verhuisd. 

De Britse regering wist echter het gebied al snel onder strakke controle te krijgen. De bevolking ging 

gebukt onder hoge belastingen, terwijl er geen vertegenwoordiging in het parlement was voor de 

kolonisten. Hierdoor was er onvrede over het feit dat veel beslissingen werden gemaakt betreffende 

het koloniaal bestuur, zonder inspraak van de kolonisten of koloniale bestuurders. Hoewel de kolonisten 

geen inkomstenbelasting betaalden, werden er wel verschillende hoge belastingen geheven op 

importproducten zoals thee, suiker en papier. Belastingen zoals de stamp act, waarbij er op elk stuk 

papier een belasting werd gelegd, of extra heffingen op thee zorgden voor veel protest van de 

kolonisten omstreeks 1665. Hoewel deze heffingen later werden teruggetrokken door het parlement, 

om de onrust tegen te gaan, zagen niet alle kolonisten dit als een overwinning. Het parlement nam 

voorzorgsmaatregelen en de Britse troepen in de 13 koloniën kregen versterking. Zo werd er in oktober 

1768 een vloot Britse fregatten naar de koloniën gestuurd met twee regimenten aan boord. 

 

Figuur13 Britse troepen landen in Boston 1768 Bron: 
http://www.historycentral.com/Revolt/british.html 

Dit had echter een averechts effect, het zorgde namelijk voor nog meer onrust en onvrede onder de 

plaatselijke bevolking (Kidder,2012). 

Onrust in Boston 

In 1770 bereikte de onrust het kookpunt. Op de avond van vijf maart vond er in Boston een opstootje 

plaats, wat uiteindelijk uitliep op een moordpartij. Het begon met een tamelijk onschuldig incident 

tussen een Britse soldaat en een klein jongetje. Het incident had de aandacht gekregen van een menigte 

mannen die snel het groepje Britse soldaten omsingelde. Dreigend met stokken en gooiend met 

sneeuwballen lokten zij de zenuwachtige soldaten uit die dreigden te schieten als ze dichterbij zouden 

komen. Uiteindelijk openden de soldaten het vuur op de menigte, of ze hier toe bevolen waren is niet 

bekend. Vijf personen kwamen om en het verhaal van het incident verspreidde zich snel door de 

koloniën. Het kreeg de term ‘Boston Massacre’ en de revolutionairen wisten het goed te gebruiken als 

propagandamiddel tegen de Britten. Veel historici zien dit als de laatste druppel voor de Amerikaanse 

revolutie. Het werd het teken van brutaliteit en de onderdrukking van het Britse rijk. In de drie jaar na 
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de Boston Massacre was er veel onrust in Boston. Hoewel er nog geen oorlog was, was er ook geen 

vrede tussen het volk en de Britten (Fleming, 2016). 

 

Figuur14 Boston Massacre Bron: http://www.historycentral.com/Revolt/Massacre.html 

De kolonisten waren nog steeds ontevreden over een aantal, volgens hen, onrechtvaardige belastingen 

op bijvoorbeeld het importeren van thee. Hoewel de Britse regering had besloten de extra belasting op 

thee in 1767 na eerdere onrust af te schaffen, werd deze in 1772 weer ingevoerd. Hierdoor waren veel 

kolonisten woedend, omdat zij vonden dat zij niet belast mochten worden aangezien zij geen 

vertegenwoordiging in het parlement hadden. Dit leidde uiteindelijk tot de zogenaamde “Boston Tea 

Party”. In de nacht van 16 december 1773 ging een groep van 30 tot 130 revolutionairen aan boord van 

Britse handelsschepen waar ze uit protest 9000 kilo thee over boord gooiden. Met deze actie wisten de 

revolutionairen veel aanhangers te overtuigen van hun doel. 

 

Figuur 15 Boston Tea Party Bron: http://www.historycentral.com/Revolt/Tea.html 

In 1774 begonnen patriottische groeperingen en milities verspreid over de verschillende koloniën zich 

klaar te maken voor oorlog. Als reactie op de “Boston Tea Party” had het Britse parlement de 

zogenaamde “Intolerable Acts” ingevoerd. Deze maatregelen hadden de intentie om de oproeikraaiers 
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te stoppen daarmee de onrust in de koloniën, vooral in Massuchetts, de kop in te drukken. Ten gevolge 

van deze wetten werden alle bestuursrechten weggenomen bij de staat, zij kon dus nergens meer over 

beslissen. 

Met deze wetten wou het Britse parlement meer onrust voorkomen, maar het had niet de gewenste 

gevolgen. Om met een antwoord op deze ‘Acts’ te komen richtten de kolonisten het eerste Continentale 

Congres op. Dit was een vergadering met vertegenwoordigers van alle koloniën, behalve van de kolonie 

Georgia. De wens van het Congres was dat alle interne zaken van de kolonisten opgelost zouden worden 

door de kolonisten zelf en niet door het Britse parlement. Tevens werd een boycot ingesteld op Engelse 

producten. In het document “Declaration and Resolves of the First Continental Congres” werd onder 

andere gesteld dat de “Intolerable Acts” van de Britse regering niet aanvaard zou worden. Bovendien 

werden er ook door het congres tien belangrijke eisen gesteld, onder andere met betrekking tot 

burgerrechten en vertegenwoordiging in het parlement. De Britten besloten echter niet aan deze eisen 

te voldoen, maar de Amerikanen waren nog niet voldoende voorbereid om zich onafhankelijk te maken 

(Miller, 1943). 

 

Figuur 16 Bron: http://www.historycentral.com/Revolt/Firstcont.html 

De ontketening van de revolutie 

In Massachusetts probeerden Britse troepen onder leiding van generaal Thomas Gage deze 

voorbereidingen te hinderen, door wapens en buskruit van de patriottische milities in beslag te nemen. 

De patriotten wisten hier echter goed op te reageren, aangezien zij beschikking hadden over een sterk 

spionage netwerk. Dit spionage netwerk was opgezet door de ‘Committees of Correspondence’. Deze 

‘Committees’ planden en organiseerden acties tegen de Britten. In elke staat was er één opgericht, 

beginnend in Massachusetts, met als doel het organiseren van de rebellen. Het ‘Committee of 

Correspondence’ van Massachusetts was onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de 

“Boston Tea Party”. Het beschikte over een spionagenetwerk dat onder andere informatie over de 

geplande in beslag nemingen aan de milities verstrekte. Hierdoor waren zij in de meeste gevallen goed 

voorbereid op de acties van de Engelsen en wisten zij hun zwakke plekken te identificeren. Dit leidde 

onder andere tot de plundering van Fort William and Mary, een onderbemand Engels fort in New 
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Hampshire op 14 en 15 december 1774. Hierbij wisten de patriotten veel wapens, buskruit en kanonnen 

te bemachtigen van de Engelsen. Dit was één van de eerste openbare oorlogsdaden tegen de Britten. 

Als reactie hierop werden de Britten agressiever in hun pogingen de rebellen te onderdrukken (Hart, 

2012). 

In april 1775 werd de staat Massachusetts als in opstand verklaart. Generaal Gage kreeg het bevel de 

leden van het provinciale congres van de staat de arresteren. Op de avond van 18 april mobiliseerde 

Gage zijn troepen om het arsenaal van het provinciale congres in het plaatsje Concord in te nemen en 

de leden van het congres en de milities te arresteren. Paul Revere, een vrijmetselaar als boodschapper 

in dienst van het ‘Commitee of Correspondence’ van Boston wist de patriotten net op tijd te 

waarschuwen over de komst van de Britten. De revolutionaire leiders Samual Adams en John Hancock 

konden hierdoor de milities voorbereiden op een aanval van de Britten.8 De milities wisten in Concord 

stand te houden en de Britten moesten zich terug trekken. Dit was de eerste echte slag en het begin 

van de onafhankelijkheidsoorlog (Countryman, 2005). 

 

Figuur 17 Bron: http://www.slideshare.net/mgonzal30/american-revolution-powerpoint-8 

Als reactie op deze slagen werd door de koloniën het tweede ‘Continental Congress’ opgericht op 10 

mei 1775. Hier werd besloten dat de koloniën zich onafhankelijk zouden verklaren en het eerste 

continentale leger werd opgericht met George Washington als opperbevelhebber. Een jaar na het begin 

van de oorlog werd door het congres de onafhankelijkheidsverklaring getekend, dit was haar 

belangrijkste daad (Miller,1943), (Middelkauf,2007), (Yirush, 2012). 

De Amerikanen wisten zich tegen de verwachting van de Britten in goed stand te houden. Dit bewezen 

zij onder andere door beslag te leggen op Boston en de door de Amerikanen gewonnen slag om Bunker 

Hill. Hierbij lieten ze de Britten zien dat zij niet zomaar een bij elkaar geraapt groepje rebellen waren. 

De Britten hadden hier echter een sterke reactie op. De volgende slagen in Canada en New York werden 

verloren door de Amerikanen (Middelkauf, 2007). De Britten waren sterker, hun marine was groter en 

ze hadden meer geld te besteden aan hun leger. Om weerstand te bieden aan de Britten was financiële 

steun van de Fransen cruciaal. Deze hadden in de jaren 50 van de 18de eeuw de zevenjarige oorlog van 

                                                           
8 Bron: http://ahp.gatech.edu/midnight_ride_1775.html  

http://ahp.gatech.edu/midnight_ride_1775.html
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de Britten verloren, waarbij de Fransen onder andere Quebec moesten afstaan aan de Britten. Hierdoor 

koesterde de Fransen nogal een wrok tegen de Britten. Het tij in de oorlog keerde, toen de Fransen ook 

daadwerkelijk actief gingen participeren in de oorlog. In 1778 sloten zij een bondgenootschap met de 

Verenigde Staten. Amerikaanse en Franse troepen gingen aan elkaars zijde vechten. Hoewel de 

Amerikanen hierdoor niet persé de overhand hadden op land, wisten zij de overhand te krijgen op zee. 

De Amerikanen hadden zelf weinig oorlogsschepen tegen de honderden van de Britten. Doordat de 

Fransen en later de Spanjaarden betrokken raakten bij het conflict, konden de Amerikanen profiteren 

van de Marines van deze landen. De laatste slagen in de oorlog werden uitgevochten op zee. De 

Spanjaarden en de Nederlanders wisten de Britten bezig te houden in Europa. Veel Amerikaanse 

kapiteins gingen kapen met fiat van het congres. De Amerikanen slaagden erin hiermee de Britse 

economie een gevoelige slag toe te brengen.9 10 

Hoewel de Britse vloot erg groot was, bleek het moeilijk om zowel de Europese kust als de Amerikaanse 

kust te blokkeren. Hierdoor wisten Franse schepen door te breken en naar Amerika te varen om de 

Amerikanen te hulp te komen. In de laatste stadia van de oorlog stond het Verenigd Koninkrijk ook 

daadwerkelijk onder bedreiging van de Europese landen. De Fransen en de Spanjaarden hadden het 

kanaal onder controle gekregen, waardoor de Engelsen moeilijk versterkingen konden sturen naar 

Amerika. Hiernaast bestond er een reële dreiging van een poging tot invasie van de Britse eilanden door 

Frankrijk en Spanje. Dit zorgde ervoor dat de Britse vloot zich niet volledig kon focussen op de oorlog in 

Amerika (Middelkauf, 2007) (Willis,2015). 

 

Figuur 18 Hulp van de Fransen aan Amerika Bron: http://historythings.com/frances-benifical-assistance-
america-r/ 

 

 

                                                           
9 Bron: https://www.britannica.com/event/American-Revolution  
10 Bron: http://www.encyclopedia.com/history/united-states-and-canada/us-history/american-
revolution  

https://www.britannica.com/event/American-Revolution
http://www.encyclopedia.com/history/united-states-and-canada/us-history/american-revolution
http://www.encyclopedia.com/history/united-states-and-canada/us-history/american-revolution
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De Fransen en Amerikanen wisten de Britse vloot te verslaan bij Virginia, waardoor ook de landtroepen 

van de Britten onbeschermd waren. De Britse landtroepen werden verslagen en de vloot van de Britten, 

die in de haven van New York lag, had nog maar vijf operationele schepen over. Hierdoor wisten de 

Amerikanen ook New York in te nemen (Willis, 2015). 

De Britten hadden nu enorme schulden en zagen geen heil meer in de oorlog. Twee jaar later werd dan 

ook door alle partijen de vrede van Parijs getekend. Hiermee erkenden de Britten de Verenigde Staten 

en stonden ze alle 13 koloniën af. 11De Amerikanen waren nu onafhankelijk. Het land was geboren uit 

een revolutionaire en vrije geest en was één van de eerste moderne democratieën. Deze democratische 

revolutie leidde tot discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap. De drang naar 

vrijheid en gelijkheid van de Amerikanen leidde uiteindelijk ook tot andere democratische revoluties in 

Europa, onder andere in Frankrijk en Nederland. 

Het regeren van een nieuwe natie 

Tijdens de oorlog had het tweede Continentale Congres gefunctioneerd als regering. In 1777 hadden zij 

de ‘Articles of Confederation’ opgesteld die als de eerste grondwet diende. In dit document werd onder 

bepaald dat alle staten soevereiniteit behielden en zelf bijna volledige zeggenschap hadden.12 Deze 

regeling zorgde echter voor ineffectiviteit van het congres. Het congres had namelijk totaal geen 

bindende macht. Zij konden bijvoorbeeld niet realiseren dat alle staten hun belastingplichten 

nakwamen. De staat kon haar schulden niet betalen en niet daadkrachtig te handelen. In de oorlog 

werkte het regeringsmodel beter aangezien alle staten een gemeenschappelijke vijand hadden. Toen 

de oorlog echter gewonnen was zorgde deze manier van regeren tot veel problemen. De Verenigde 

Staten stonden op het punt uiteen te vallen. Daarom werd op 14 mei 1787 een speciale conventie 

gehouden om een nieuwe vorm van regeren te bespreken. Hier waren 55 vertegenwoordigers van 

twaalf staten aanwezig. Er was veel verdeeldheid onder de aanwezigen. Er waren veel voorstanders van 

een grote federale overheid van alle staten, maar ook veel aanhangers van het bestuur bij de 

afzonderlijke staten te houden. Dit maakte dat er verhitte discussies ontstonden over bijna elk voorstel 

wat gedaan werd. Uiteindelijk kwam men na een serie compromissen tot een grondwet waarmee het 

grootste deel van de conventie akkoord kon gaan. Ze besloten onder andere tot een president als 

staatshoofd, in plaats van een koning. George Washington werd hiervoor benoemd. Hiermee werd de 

Amerikaanse staat zoals we hem nu kennen geboren. De grondwet was gebaseerd op de revolutionaire 

ideeën over vrijheid en tolerantie waarmee ook de Amerikaanse revolutie begonnen was (Middelkauf, 

2007). 

Connecties met de vrijmetselarij 

Met de oprichting van nieuwe grootloges over heel Europa werd speculatieve vrijmetselarij steeds 

populairder in de jaren twintig van de achttiende eeuw. Hoewel er al wel vrijmetselaren naar Amerika 

geïmmigreerd waren, was er nog geen loge in Amerika opgericht. Dit veranderde echter vanaf 1730 

toen de eerste loges in Pennsylvania werden opgericht. Hierop volgde in de loop van het decennium de 

oprichting van loges in onder andere Massachusetts en New York (Hodapp, 2007). In de loop van de 

jaren wist vrijmetselarij zich goed te vestigen in de dertien koloniën. De vrijmetselarij was erg populair 

onder alle lagen van de samenleving in deze koloniën. Onder de vrijmetselaren bevonden zich veel 

revolutionairen, maar ook veel loyalisten en Britse soldaten. Diverse bronnen suggereren dat het 

                                                           
11 Bron: https://history.state.gov/milestones/1776-1783/treaty  
12 Bron: http://www.let.rug.nl/usa/documents/1776-1785/the-articles-of-confederation-1781.php  

https://history.state.gov/milestones/1776-1783/treaty
http://www.let.rug.nl/usa/documents/1776-1785/the-articles-of-confederation-1781.php
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gedachtengoed van de vrijmetselarij invloed heeft gehad op de vorming van de nieuwe Amerikaanse 

staat. Zo stelt James Davis Carter in Masonry in U.S. History dat de filosofie van de vrijmetselarij een 

constructieve rol gespeeld heeft bij het vormen van een nieuwe sociale en politieke orde. Dit betekent 

dat het gedachtengoed van de vrijmetselarij ook invloed heeft kunnen hebben op de vorming van de 

Amerikaanse grondwet. Er zijn een aantal verschillende manieren waarop dit kan zijn gebeurd. Deze 

worden hierna verder uitgewerkt. 

George Washington 

George Washington heeft een belangrijke rol gespeeld in de oprichting van de Amerikaanse federale 

staat. Op 19 juni 1775 werd Washington aangesteld als generaal(Commander in Chief) van het eerste 

Amerikaanse continentale leger. Als generaal leidde hij het leger naar veel overwinningen, maar ook erg 

veel nederlagen tegen de Engelsen. Na de oorlog werd hij verklaard als oorlogsheld en uiteindelijk werd 

hij in 1787 gekozen tot eerste president van de Verenigde Staten. Dit gebeurde op de “Philidelphia 

Convention” waar ook de opdracht werd gegeven tot het vormen van een nieuwe grondwet. Hoewel 

Washington niet veel in te brengen had in de discussies over de grondwet tijdens de conventie, was hij 

hier wel gedurende alle dagen aanwezig om de discussies te overzien (Beeman, 2009). Hij ontving wel 

veel steun voor de grondwet en heeft ook veel mensen overgehaald om voor de ratificatie te stemmen. 

Hij heeft dus een rol gespeeld bij het opstellen van de grondwet.13 

Naast generaal en president was Washington ook vrijmetselaar. In 1752 werd hij ingewijd bij de 

Fredricksburg Lodge No.4 in Virginia. Destijds was Washington de eigenaar van één van de grootste 

plantages in Amerika, nadat hij van zijn overleden halfbroer Lawrence in 1752 8000 acre land had geërfd 

(Hodapp, 2008). Washington voelde zich in de eerste plaats aangetrokken tot de vrijmetselarij om 

sociale contacten op te doen, in feite om wat wij tegenwoordig netwerken noemen (Morison, 1932). 

Hoewel hij niet vaak de loge in Fredricksburg bezocht, omdat deze ver van zijn plantage lag, is er wel in 

zijn correspondentie terug te vinden dat hij blij was vrijmetselaar te zijn en geloofde in de principes van 

de vrijmetselarij (Hodapp, 2007). In 1777 is hij ingewijd in de “Lodge des Neuf Soeurs” in Parijs. Tevens 

werd hij in 1788 grootmeester van de “Alexandria Lodge No.22” te Virginia (Morgan, 2008). 

 

Figuur19George Washington als vrijmetselaars Bron: 
http://www.midnightfreemasons.org/2012/07/masonic-philosophy-of-george-washington.html 

                                                           
13 Bron: http://www.biography.com/people/george-washington-9524786#early-life-and-family  

http://www.biography.com/people/george-washington-9524786#early-life-and-family
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Hoewel Washington de grondwet niet zelf geschreven heeft, kan hij er wel degelijk invloed op gehad 

hebben. Hij overzag namelijk het vormingsproces van de grondwet en de mening van de president over 

bepaalde onderdelen van de wet zal ongetwijfeld zwaar gewogen hebben. Tevens is bekend dat hij de 

grondwet steunde en veel andere ondertekenaars overgehaald heeft om het document te 

ondertekenen. Washington zal dus waarschijnlijk sterk achter de principes van de grondwet gestaan 

hebben. Tevens valt volgens het onderzoek van Christopher Hodapp uit de correspondentie van 

Washington te concluderen dat hij geloofde in de principes en dus de kernwaarden van de vrijmetselarij. 

Men zou dus kunnen verwachten dat de grondwet tot op zekere hoogte overeenkomt met de principes 

van de vrijmetselarij. Washington was een belangrijke actor in het vormingsproces van de grondwet. 

Hypothetisch gezien kan hij dus invloed gehad hebben en zouden de kernwaarden van de vrijmetselarij 

terug te vinden kunnen zijn in de grondwet. 

Benjamin Franklin 

Benjamin Franklin was niet alleen een Amerikaans nationale held, maar ook een echt verlicht denker. 

Hij was één van de vijf schrijvers van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Hierdoor had hij 

invloed op de idealen van waar uit de nieuwe staat gesticht werd. Hiernaast was hij ook één van de 

vertegenwoordigers op de ‘Constitutional Convention’ en heeft hij het document ook ondertekend. Hij 

had dus invloed op het vormingsproces van de grondwet. Hierbij zal zijn mening als Amerikaanse held 

wellicht zwaar gewogen hebben. Franklin, als fel voorstander van vrijheid van meningsuiting, kan dus 

tot op zekere hoogte invloed hebben gehad op de Amerikaanse grondwet.14 

In 1731 werd Franklin ingewijd bij de St John’s Lodge in Philidelphia. Hij was erg actief binnen de 

vrijmetselarij. Hij werd al in 1734, drie jaar nadat hij ingewijd was, grootmeester in de St John’s Lodge. 

Hiernaast werd hij lid van de “Lodge des Neuf Soeurs” en de “Lodge de Saint Jean de Jerusalem” tijdens 

zijn periode als Amerikaans diplomaat in Frankrijk. Tevens is bekend dat hij veel loges heeft bezocht in 

Amerika, Groot-Brittannië en Frankrijk tijdens zijn reizen (Hodapp, 2007). 

 

Figuur 20 Benjamin Franklin Bron: http://philosophicalsociety.org/journal/2-benjamin-franklin-
founding-father-and-freemason.aspx 

Franklin was dus een overtuigd vrijmetselaar. De waarden van de orde stonden bij hem in hoog vaandel 

en hij pleitte ook voor deze waarden. Een goed voorbeeld hiervan is zijn strijd voor vrijheid van 

meningsuiting, een ideaal dat prominent aanwezig is in de grondwet. Hij was nauw betrokken bij de 

vorming van de Amerikaanse staat en de grondwet en heeft hierdoor invloed eveneens tot op zekere 

                                                           
14 Bron: http://www.biography.com/people/benjamin-franklin-9301234#synopsis  

http://www.biography.com/people/benjamin-franklin-9301234#synopsis
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hoogte invloed gehad op de inhoud van de grondwet. De vrijmetselarij en haar kernwaarden zouden 

dus door Franklin indirect herkenbaar kunnen zijn in de grondwet. 

Overige vertegenwoordigers 

Er waren 39 vertegenwoordigers op de “Constitutional Convention”. Deze vertegenwoordigden de 13 

staten, behalve Rhode Island dat geen vertegenwoordigers wilde sturen. Deze vertegenwoordigers 

discussieerden hevig over de voorstellen voor de grondwet en zij stelden de grondwet op, zoals hij 

vandaag in grote lijnen nog steeds is. Deze vertegenwoordigers hadden een enorme invloed op de 

grondwet, aangezien zij actief betrokken waren bij het tot stand komen van de grondwet. 

Een deel van de vertegenwoordigers die de grondwet hebben ondertekend, schijnt vrijmetselaar 

geweest te zijn. Hiervan waren 13 vertegenwoordigers gegarandeerd vrijmetselaar (Hodapp, 2007) 

(Bessel, 1998). Daarnaast zijn zes anderen vermoedelijk vrijmetselaar. Dit betekent dat ten minste één 

derde van de ondertekenaars vrijmetselaar was. Stel dat deze personen allemaal overtuigd waren van 

de vrijmetselarij, dan zouden zij de grondwet waarschijnlijk alleen ondertekend hebben, als de grondwet 

deels overeen zou komen met hun eigen waarden. Men zou dus kunnen verwachten dat de idealen van 

de vrijmetselarij deels terugkomen in de tekst van de grondwet. De vrijmetselarij zou dus indirect 

invloed gehad kunnen hebben op de Amerikaanse grondwet. 

Het volk 

Aan het einde van de 18e eeuw was de vrijmetselarij erg populair in de Verenigde Staten. Opvallend 

hierbij is dat alle bevolkingsgroepen met elkaar in aanraking kwamen binnen de vrijmetselaars loges. De 

vrijmetselarij was één van de weinige plekken waar alle klassen bij elkaar kwamen en met elkaar 

socialiseerden. Hierdoor hebben de principes van de vrijmetselarij zich onder een groot deel van het 

volk kunnen verspreiden (Bullock 1996) (Tabbert, 2006). 

Het is niet vreemd om ervan uit te gaan dat sommigen vrijmetselaarsidealen gedragen werden door een 

groot deel van het volk. In dit geval valt er dus te verwachten dat deze vrijmetselaarsidealen tot op een 

zekere hoogte terug komen in de nationale identiteit. Aangezien de grondwet gebaseerd is op de 

nationale identiteit van de Amerikanen zouden vrijmetselaarsidealen terug te vinden kunnen zijn in de 

Amerikaanse grondwet.   
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De ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse grondwet 

 

In 1588 werd het gebied wat nu Nederland is, onafhankelijk van haar voormalige Habsburgse heersers. 

Uit de Nederlandse provinciën was toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gevormd. Deze 

republiek noemde zichzelf een republiek, maar was in feite geen democratische republiek. Het land 

werd voornamelijk bestuurd door aristocraten die op basis van geld en status hun macht hadden 

gekregen. Er bestond geen grondwet die burgers tegen de staat en zichzelf beschermde. De republiek 

kende ruim een eeuw van enorme welvaart en macht onder het bestuur van deze aristocraten. Vanaf 

1700 verslechterde de situatie. De Oostenrijkse successie oorlog waarin Nederland meevocht zorgde 

voor enorme schulden. De marine raakte hierdoor in verval en Nederland raakte door de eeuw heen 

langzaam, maar zeker haar grote handelsmacht kwijt. Er groeide ontevredenheid onder het volk. De 

vierde Nederlands-Engelse oorlog was de nagel aan de doodskist voor de republiek. Omdat Nederland 

de Amerikanen in hun onafhankelijkheidsstrijd geholpen had, verklaarden de Britten de republiek de 

oorlog. De Nederlandse marine kon dit keer niet op tegen de Engelsen en de republiek kwam als 

verliezer uit de strijd. Het gevolg hiervan was, dat de republiek de Britten vrije handel moest verlenen 

in haar koloniën en zo haar monopolie op specerijen van de Molukken kwijt raakte. De republiek stond 

toen onder leiding van stadhouder Willem V, die absolutistische macht had. De republiek was toen verre 

van een republiek. 

 

Figuur 21 Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden Bron: http://www.haagsetijden.nl/entry/32/staten-
generaal-stadhouder-en-raadspensionaris/stamboom#.WERZAIdgXYU 

 

 

http://www.haagsetijden.nl/entry/32/staten-generaal-stadhouder-en-raadspensionaris/stamboom#.WERZAIdgXYU
http://www.haagsetijden.nl/entry/32/staten-generaal-stadhouder-en-raadspensionaris/stamboom#.WERZAIdgXYU


Profielwerkstuk “Van gilde tot grondwet” Sjoerd Douwe Kok 2017 

 

31 
 

De Bataafse revolutie 

Omstreeks 1780 was er in de Nederlanden een nieuwe beweging ontstaan die geïnspireerd door de 

Amerikaanse revolutie meer vrijheid en invloed voor het volk eiste: de patriotten. Deze beweging had 

veel overeenkomsten met de Amerikaanse en Franse revolutionairen. Zij pleitten voor meer vrijheid van 

meningsuiting en de toepassing van verlichtingsidealen in het bestuur van het land zoals tolerantie en 

democratie. Eén van de aanstichters van deze beweging was Joan van der Cappellen tot den Pol. Hij was 

een Provinciale Staten lid in Overijssel en was tegen het nepotisme en het zwakke bestuur van 

stadhouder Willem V. Ook was hij sterk voorstander van de Amerikaanse revolutie en voor 

burgerbewaping, zodat burgers zichzelf konden beschermen tegen de overheid. In 1781 schreef en 

verspreidde hij het pamflet: ‘Aan het volk van Nederland’. Hierin beschuldigde hij de Oranjes van slecht 

bestuur en vriendjespolitiek. Hij riep het volk op om vreedzaam in opstand te komen en voor realisatie 

van democratische idealen te zorgen zoals vrijheid van meningsuiting en vrijheid van drukpers. Met dit 

pamflet wist van der Cappellen mensen tot verzet te bewegen. Veel mensen sloten zich aan bij 

excercitiegenootschappen. Dit waren vrijwillige legertjes die van der Cappellen als oplossing zag voor 

het probleem van de veel te dure huurlegers en verwaarloosde traditionele schutterijen. Deze 

genootschappen waren democratisch, in zoverre dat het bestuur door een meerderheid gekozen moest 

worden. Ze pleitten voor de verlichtingsidealen en de stadhouder zag hen dan ook als een bedreiging 

voor zijn macht. Het unieke aan deze bewegingen was, dat iedereen zich erbij mocht aansluiten15 

(Wertheim & Wertheim, 1981). 

De toenemende vijandigheden liepen uiteindelijk in 1786 uit op een gewapend conflict. De exercitie 

genootschappen werden verboden, maar als gevolg hiervan kwamen zij in opstand. Verschillende 

patriottische regenten ontnamen Willem V zijn rechten. Om aan gevangenschap te ontkomen vluchtte 

hij naar paleis het Loo. De excercitiegenootschappen wisten gemakkelijk controle over enkele steden 

controle te veroveren. Willem V wist echter met behulp van een leger van zijn zwager de Pruisische 

koning Frederik Hendrik weer controle te krijgen over de belangrijkste Nederlandse steden. Hij wist de 

meeste patriotten te verdrijven uit Den Haag; een groot deel van hen vluchtte naar Frankrijk. De macht 

van de Oranjes werd officieel hersteld (Oranjerestauratie) op 19 september toen het patronagestelsel 

weer werd ingevoerd (de Wit, 1974). Het patronagestelsel betekende in feite erkennen en dienen van 

een koning door lagere edelen. 

De patriotten vluchtte naar Frankrijk en sloten zich hier aan bij de Franse revolutionaire partijen. 

Frankrijk stond ook op het punt van revolutie en deze partijen werden gedreven door dezelfde 

verlichtingsidealen als die van de Bataafse en Amerikaanse revoluties. In 1789 brak in Frankrijk de 

revolutie uit. Koning Lodewijk XVI werd afgezet en de revolutionairen namen het stokje over. Deze 

revolutie was echter veel bloediger dan het eerste Bataafse verzet, de Fransen revolutionairen waren 

dan ook fel anti-absolutistisch en verklaarden de oorlog aan alle absolutistische heersers. Ze beloofden 

alle landen te helpen die in opstand wilden komen tegen hun absolutistische heersers, onder andere de 

Oostenrijkse koning, die de zuidelijke Nederlanden in handen had, en stadhouder Willem V. Ze wilden 

hiermee hun macht vergroten en geld verdienen. De Nederlandse patriotten hadden al in het geheim 

een Franse inval van de Nederlanden gepland met de nieuwe Franse machthebbers (Schama, 1998) 

(Wit, 1974) (Sas,2004). 

                                                           
15 Bron: http://historiek.net/je-suis-joan-derk/47792/  

http://historiek.net/je-suis-joan-derk/47792/
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In februari 1793 vielen de Fransen, met behulp van een legertje gevluchte patriotten, de Oostenrijkse 

Nederlanden binnen. Dit waren delen van het huidige België, Luxemburg, Limburg en Brabant die in 

handen van de Habsburgers waren gebleven na de Tachtigjarige Oorlog. Ze wisten gemakkelijk steden 

in het zuiden te veroveren en via een aanval op Breda verder te trekken naar de noordelijke gewesten. 

Hoewel Willem V een bondgenootschap had gevormd met de Britten en de Pruisen kon hij niet veel 

steun van hen verwachten, vermoedelijk omdat de koningen van deze landen hun eigen macht veilig 

stellen als prioriteit hadden. De Britten stuurden een klein legertje, wat echter niet opgewassen was 

tegen de het Franse leger. De Fransen wisten erg gemakkelijk het Nederlandse grondgebied veilig te 

stellen, in veel belangrijke steden vonden er helemaal geen gevechten plaats. Op 19 februari werd door 

de Fransen en patriotten de Bataafse Republiek uitgeroepen. Deze republiek zou bestaan uit dezelfde 

gebieden als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, maar dan met een volledig democratisch 

bestuur. De republiek kreeg direct een zware last op haar schouders. Ze moest een grote schuld aan de 

Fransen betalen vanwege hun militaire steun aan de revolutionairen (Schama, 1998). 

Er was veel verdeeldheid over hoe het land geleid zou moeten worden, vergelijkbaar met de 

verdeeldheid in de Verenigde Staten na het winnen van de Onafhankelijkheidsoorlog. Een grote groep 

wilde dat er een federaal bestuur zou komen, waarbij de afzonderlijke gewesten veel zelfbeschikking 

zouden hebben. Anderen wilden daarentegen dat er een sterk centraal gezag zou zijn. Dit leidde tot een 

aantal onstabiele jaren waarin niet veel terecht kwam van de beloofde democratische hervormingen. 

In 1796 werd de eerste nationale vergadering gevormd, deze zou op federale wijze het land moeten 

besturen. Door de verdeeldheid wist de vergadering niet veel aan besturen toe te komen. Er werden 

pogingen gedaan tot het vormen van een nieuwe grondwet, maar ook dit wist het federale bestuur niet 

voor elkaar te krijgen. Dit wanbestuur leidde uiteindelijk tot een coup gesteund door de Fransen en oud-

patriotten. Hierbij kwamen voorstanders van centraal gezag aan de macht. Dit leidde tot een 

daadkrachtiger bestuur (Schama,1998). 

 

Figuur 22 De Bataafse Republiek Bron: http://histoforum.net/ontstaan/historie4.htm 
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Waar het federale bestuur gefaald had om een grondwet te vormen, ging dit het unitarische bestuur 

beter af. Een tweede nationale vergadering besloot tot de vorming van een grondwetcommissie die een 

constitutie moest vormen voor het Nederlandse volk. Nadat twee jaar eerder een voorstel hiervoor 

verworpen was, wist de nieuwe commissie met een goedgekeurd voorstel te komen. De ‘Staatsregeling 

voor het Bataafse volk’ werd in 1798 opgesteld. Dit was de eerste grondwet die Nederland gekend heeft. 

Dit document had als basis de verlichtingsidealen van de revolutionaire patriotten en had veel 

overeenkomsten met de Amerikaanse grondwet en de Franse grondwet van 1793. Na een referendum 

werd de grondwet op 4 mei 1798 officieel gemaakt. Nederland was nu officieel een democratische staat, 

Frankrijk had echter nog wel veel invloed op het bestuur16 (Sas, 2004). 

De Franse tijd 

In 1801 werd de grondwet echter onder druk van Frankrijk veranderd. In Frankrijk was Napoleon als 

eerste consul van de Franse staat aan de macht gekomen. Dit was een positie vergelijkbaar met die van 

een president. Er waren drie consuls en de bedoeling hiervan was dat niet één persoon alle macht zou 

krijgen. Napoleon wist echter zijn mede-consuls buiten spel te zetten en alleenheerschappij te 

verkrijgen. Hij was van mening dat het democratische bestuur van de Bataafse republiek niet 

daadkrachtig was en niet paste in zijn idee van schijndemocratie. Daarom zorgde hij ervoor dat de 

meeste democratische beslissingen uit de grondwet ongedaan gemaakt werden. Het belangrijkste 

bestuursorgaan werd het staatsbewind, een bestuur van twaalf aangestelde leden. Hiermee werd 

Nederland een stuk minder democratisch. De Bataafse republiek werd hernoemd naar het Bataafs 

gemenebest en het democratisch bestuur werd in feite vervangen door een Franse 

marionettenregering. Hierbij werd de verlichte grondwet ongedaan gemaakt en was de patriottische 

zaak in feite verloren. 1806 luidde officieel het einde in van de Bataafse tijd. Napoleon was niet tevreden 

met het bestuur in de Nederlanden. Daarom maakte hij alle veranderingen, die met de revolutie bereikt 

waren, ongedaan toen hij van het Bataafs gemenebest het koninkrijk Holland maakte. Hij benoemde 

zijn broer Lodewijk Napoleon als koning.17  Het jaar hiervoor had hij nog het 12-koppige Nederlandse 

bestuur vervangen door een raadspensionaris: Rutger Jan Schimmelpennick, maar deze deed in 1806 

afstand van de positie omdat hij in toenemende mate blind werd (Sas, 2004). 

Koninkrijk Holland 

Napoleon wilde strakke controle over Nederland houden, vanwege haar strategische ligging ten 

opzichte van Groot-Brittannië. Om die reden legde hij de Nederlanders zijn broer als vorst op. Nederland 

bleef nog wel zelfstandig, maar Napoleon had meer controle over het land aangezien zijn broer daar als 

absolutistisch vorst regeerde. In eerste instantie was het volk ontevreden over het feit dat zij een 

absolutistische vorst kregen, die ook nog eens uit het buitenland kwam. Lodewijk was echter volgens 

velen geen slecht koning. Hij behartigde daadwerkelijk de belangen van de Nederlanders, door ook 

bijvoorbeeld vanuit Frankrijk opgelegde maatregelen niet door te voeren. Hij toonde zich een 

sympathiek koning naar het Nederlandse volk, toerde regelmatig door het land en was zeer betrokken 

bij grote rampen of gebeurtenissen. Een goed voorbeeld hiervan was zijn betrokkenheid bij de Leidse 

buskruitramp. In 1807 ontplofte midden in Leiden een schip dat buskruit vervoerde. Hierbij vielen 151 

doden.18  Lodewijk toonde zich bij deze ramp zeer betrokken bij de Leidenaren. Hij reisde onmiddellijk 

af naar het rampgebied waar hij een dag bleef. Hij betaalde tevens 30.000 gulden uit zijn privévermogen 

                                                           
16 Bron: https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26823/de-grondwet-van-1798.html  
17 Bron: http://dare.uva.nl/document/2/61049 
18 Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidse_buskruitramp  

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/26823/de-grondwet-van-1798.html
http://dare.uva.nl/document/2/61049
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidse_buskruitramp


Profielwerkstuk “Van gilde tot grondwet” Sjoerd Douwe Kok 2017 

 

34 
 

voor het heropbouwen van de stad en hij stelde de stad tien jaar vrij van belasting voor de 

wederopbouw (Lieber, 1831). 

 

Figuur 23 Leidse buskruitramp Bron: http://www.mijnstambomen.nl/leiden/ramp.htm 

Dikwijls hinderde Lodewijk dan door Frankrijk opgelegde maatregelen, zo weigerde hij bijvoorbeeld het 

continentaal stelsel in te voeren. Dit stelsel hield in feite een boycot op alle handel met Groot-Brittannië 

in. Hiermee wilden de Fransen de Britse economie in elkaar laten storten en dit legde ze op aan al haar 

vazalstaten. Zijn grote broer Napoleon was hier natuurlijk niet blij mee. Lodewijk had vernomen dat 

Franse troepen op weg waren om Holland te bezetten. Hij besloot, waarschijnlijk om zijn eer te redden, 

afstand te doen van de troon. Hij vluchtte in gezelschap van twee vrienden het land uit. Lodewijk had 

zijn minderjarige zoon Lodewijk II benoemd als opvolger, maar Napoleon negeerde zijn besluit en lijfde 

Nederland in bij het eerste Franse keizerrijk (Lieber 1834). 

Napoleon stelde zijn Maarschalk Nicolas Oudinot aan als stadhouder-prins. Dit zorgde voor veel onvrede 

onder het volk, aangezien de Nederlanders al hun vrijheid nu kwijt waren. Zo moesten Nederlanders 

bijvoorbeeld door de dienstplicht deelnemen aan de veldtocht van Napoleon naar Rusland. Deze 

veldtocht liep uit op een ramp voor de Fransen, ze verloren duizenden mankrachten aan het Russische 

leger en aan de winter. Hierdoor moesten ze zich al snel terugtrekken. Het Franse keizerrijk was nu sterk 

verzwakt. Het deel van Europa wat nog niet door Frankrijk veroverd was, sloot zich aan bij de Russen. 

Hierdoor begon de zesde coalitieoorlog. Pruisen, Zweden, Groot-Brittannië, Rusland, Oostenrijk, 

Portugal en Spanje voerden nu oorlog tegen de Franse keizer. Op 5 april 1813 werden de eerste klappen 

uitgedeeld, een leger van Rusland en Pruisen versloeg toen de Fransen bij de slag om Mökern in Oost-

Duitsland. Napoleon voelde zich enorm vernederd en wilde de coalitie terugpakken bij de slag van 

Lutzen op 2 mei. Uit deze slag kwam geen duidelijke winnaar, maar beide partijen verloren enorm veel 

manschappen. Dit gebeurde 20 dagen later ook bij de slag bij Bautzen. Napoleon trok zich tijdelijk terug 

uit Duitsland om zijn leger te herstellen. Hierna werd er onder andere gevochten in Dresden, Katzbach 

en Kulm. Uiteindelijk trokken de Fransen zich terug naar Leipzig. Hier werden ze op 15 oktober 

aangevallen door Russische, Pruisische, Oostenrijkse en Zweedse legers. Deze vier dagen durende slag 

werd bekend als de slag der Naties en Frankrijk verloor deze. Als gevolg hiervan trok Napoleon zich 

definitief terug uit Duitsland. De coalitie trok verder naar de Nederlandse grens en op 17 november stak 

zij deze over. De Franse verdediging was niet goed georganiseerd en de coalitie wist redelijk gemakkelijk 

verder Nederland in te trekken. Al snel werd Amsterdam veroverd en de Fransen moesten zich verder 
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terugtrekken naar het zuiden. Enkele steden zoals Gorinchem en Arnhem werden belegerd en de 

Fransen waren lastig te verslaan. De coalitie veroverde echter het grootste deel van Nederland, op een 

aantal belegerde steden na zoals Delftzijl en Den Helder die als laatsten vielen in 1814 (Koolemans 

Beijen, 1913) (Rapport, 2013). 

Na de vlucht van de Fransen vormde zich op 20 november 1813 het ‘Driemanschap van 1813’. Dit 

Driemanschap bestond uit de belangrijke Nederlandse leden van adel Frans Adam van der Duyn, 

Gijsbrecht Karel van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum. Dit Driemanschap bracht een officiële 

proclamatie uit dat zij tijdelijk het algemeen bestuur zouden overnemen. Hiermee wilden ze de orde 

herstellen en er voor zorgen dat Nederland in ieder geval haar onafhankelijkheid zou verkrijgen. De dag 

daarop vaardigden zij nog een proclamatie uit, waarin zij de alliantie met de Franse keizer verbraken en 

de prins van Oranje-Nassau aanstelden als soeverein vorst. Hier gingen de bevrijders mee akkoord en 

van Nederland werd in eerste instantie een vorstendom gemaakt. Hiermee was Nederland wel weer 

onafhankelijk, maar het stond nu onder een absolutistische monarchie. De verlichtingsidealen waar de 

patriotten voor gestreden hadden en die ook verwerkt waren in de eerste Nederlandse grondwet 

werden nog niet behartigd in de nieuwe Nederlandse staat (Koolemans Beijen, 1912). 

Het Koninkrijk der Nederlanden 

Onder leiding van Van Hogendorp werd er in 1814 een grondwetscommissie aangesteld om een nieuwe 

grondwet te schrijven voor de Nederlanden. In deze grondwet van 1814 werd de Prins van Oranje-

Nassau, de zoon van stadhouder Willem V de rechtmatige koning over al het Nederlands grondgebied. 

De koning kreeg een groot deel van de macht. Hoewel zijn macht niet te vergelijken is met bijvoorbeeld 

die van de absolutistische Franse koning, zoals Lodewijk de veertiende, had hij wel bijvoorbeeld het 

recht om wetten af te kondigen en besluiten uit te vaardigen. Daarnaast was de grondwet gebaseerd 

op voornamelijk conservatieve principes, die in strijd waren met de liberale uitgangspunten van een 

groot deel van het volk (Koolemans Beijen, 1912). 

 

Figuur 24 Diplomaten buigen zich tijdens het Congres van Wenen (1814-1815) over een kaart van Europa. Tijdens 
de beraadslagingen werd besloten tot samenvoeging van de noordelijke en zuidelijke gewesten tot het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden. Bron: http://g-geschiedenis.eu/2015/08/31/verlicht-despotisch-en-dwars/ 

In 1815 werd op het congres van Wenen officieel het Koninkrijk der Nederlanden erkend door Europa. 

Dit congres vond plaats na de definitieve nederlaag van het keizerrijk Frankrijk en haar keizer Napoleon. 

Het doel van dit congres was het herstellen van Europa naar de omstandigheden van voor de Franse 

Revolutie en de Napoleontische oorlogen. De oude adellijke machthebbers kregen hun macht terug. Zo 

kreeg in Frankrijk het oude Franse koningshuis weer de macht en in Nederland gingen de Oranjes het 
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gezag op zich nemen. Hiermee waren de verlichtingsidealen in Europa grotendeels tijdelijk verslagen. 

Op het congres werd ook besloten dat Nederland de oude Oostenrijkse-Nederlanden zouden krijgen, 

oftewel België. 1920 

Hiermee werd de Willem I een machtige koning, die voor een groot deel zelf bepaalde wat er in zijn 

koninkrijk gebeurde. De grondwet werd hierop aangepast. In deze aanpassing van 1815 werd ook 

besloten de Staten-Generaal in twee delen op te splitsen, de Eerste en de Tweede Kamer. Hierbij waren 

ondanks de conservatieve uitgangspunten van de nieuwe monarchie ook liberalen betrokken. De 

liberalen werden dus niet compleet buitengesloten. Door deze grondwet was Nederland niet compleet 

absolutistisch. De kamers hadden onder andere het recht om wetten en wetswijzigingen voor te stellen 

en door te voeren. De Tweede Kamer was de volksvertegenwoordiging en bracht het democratische 

element van deze unieke monarchie ten uitvoer. De Eerste Kamer bestond echter uit adellieden die 

aangesteld werden door de koning. Daarnaast werden de ministers aangesteld door de koning en deze 

waren uitsluitend verantwoording schuldig aan de koning zelf. Hiermee was het absolutistische karakter 

dus overheersend. 

 

Figuur 25 Splitsing van de Staten Generaal in twee kamers Bron: http://www.ijzereneeuw.nl/staat/het-gevecht-
voor-kiesrecht/ 

Verlichting in België 

Er was veel onvrede onder de Nederlandse en Belgische bevolking. In het noorden had men te kampen 

met veel werkloosheid en de welvaart was in de Franse tijd achteruit gegaan. Bovendien was men niet 

tevreden over het autoritaire beleid van Willem I. De onvrede kwam grotendeels uit België. Er was hier 

een toenemende drang naar onafhankelijkheid. Dit had een aantal redenen, ten eerste waren de 

Nederlanders en de Belgen twee compleet verschillende volken. Nederland was streng Calvinistisch 

terwijl België rooms-katholiek was. Dit maakte niet alleen dat het geloof verschilde, maar ook dat de 

levensstijl anders was. De rijke Bourgondische Belgen gingen extravaganter om met hun rijkdom dan de 

Calvinistische Nederlanders. België was daarnaast nooit verenigd onafhankelijk geweest, waardoor zij 

geen nationale identiteit hadden. Zij voelden zich echter vooral thuis bij de Franse identiteit. Ze werden 

                                                           
19 Bron: https://www.britannica.com/event/Congress-of-Vienna  
20 Bron: http://www.encyclopedia.com/history/modern-europe/treaties-and-alliances/congress-
vienna  

https://www.britannica.com/event/Congress-of-Vienna
http://www.encyclopedia.com/history/modern-europe/treaties-and-alliances/congress-vienna
http://www.encyclopedia.com/history/modern-europe/treaties-and-alliances/congress-vienna
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nu echter bestuurd door een land met een volledig andere identiteit. De Belgen waren ook erg 

ontevreden met het autoritaire bestuur van Willem I, aangezien de liberale eisen van de Belgen niet 

beantwoord werden door dit bestuur21 (Wils, 1984). 

In juli 1830 was Frankrijk in opstand gekomen tegen hun koning Karel X en deze werd al snel door 

liberalen afgezet. Dit zorgde ook voor veel onrust in België en langzaam kwam een opstand op gang. 

Het begon met kleine relletjes in de grote steden. In Brussel liep het uit de hand na een opvoering van 

de opera ‘La muette de Portici’ op 25 augustus. Die nacht werden onder andere huizen van 

Nederlanders en de uitgeverij van de krant La National geplunderd, omdat deze in verband stond met 

de Nederlandse regering. De dagen daarop vonden er nog veel opstootjes plaats in Brussel. Om de orde 

te herstellen zond Willem I zijn zoons met een leger naar Brussel. Willem I wilde in eerste instantie niet 

toegeven aan de eisen voor hervormingen van de Belgische liberalen. Toen hij echter besloot het 

bestuur van België af te scheiden van het Nederlandse bestuur, zoals de revolutionairen eisten, was het 

al te laat. Er ontstonden nog meer rellen en deze werden ook steeds gewelddadiger. Er werden veel 

vrijkorpsen door de Belgen opgericht, vergelijkbaar met de Nederlandse patriottische vrijkorpsen. Als 

reactie probeerde prins Willem met zijn leger de opstand neer te slaan. Er was echter verdeeldheid in 

zijn leger ontstaan, omdat een groot deel van de soldaten uit de zuidelijke-Nederlanden kwam. Dit 

zorgde ervoor dat na een aantal dagen vechten een groot deel van het leger muitte, waardoor Willem 

zich terug moest trekken. De liberale opstandelingen grepen de macht en verklaarden België op 4 

oktober onafhankelijk van het koninkrijk der Nederlanden21 (Bosch Kemper, 1882) (Wils, 1984). 

 

Figuur 26 Opstand in België Bron: http://www.koninkrijk1813.huygens.knaw.nl/?page_id=1925 

De Belgen schreven van 1830 op 1831 een grondwet en er werd besloten dat België een constitutionele 

monarchie werd. Ze verkozen de Duitse Prins Leopold van Saksen-Coburg en Gotha tot Koning Leopold 

I. Deze monarchie verschilde van de monarchie in Nederland. Koning Willem I had in Nederland namelijk 

meer macht. Het Belgische parlement kreeg meer macht dan de Nederlandse Staten-Generaal en de 

ministers moesten ook verantwoording aan het parlement afleggen. Bovendien kreeg de burger ook 

meer rechten, zo kreeg iedere burger vrijheid van meningsuiting en was er vrijheid van drukpers en 

                                                           
21 Bron: http://www.engelfriet.net/Alie/Aad/belgie1.htm  
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vrijheid van vergadering in de Belgische grondwet. De Belgische grondwet was liberaal en verlicht en 

had veel overeenkomsten met de revolutionaire grondwetten van Frankrijk en de Verenigde Staten. 22 

Hoewel er nu officieel er nu officieel een Belgische staat bestond, erkende Nederland deze nog niet. 

Willem I deed nog een aantal pogingen om zijn macht in het gebied te herstellen. De Belgen hadden 

echter steun gekregen van de Fransen, waardoor alle pogingen uitliepen op een mislukking. Uiteindelijk 

erkende Nederland de onafhankelijkheid van België pas in 1839 door het verdrag van London te 

tekenen. Willem I wilde dit in eerste instantie niet doen, maar het parlement vond dat het te duur was 

om het aanvalsleger voor een eventuele invasie paraat te houden. Met dit verdrag kwam er vrede tussen 

de landen en kreeg Nederland weer de macht in een deel van Limburg (Bosch Kemper, 1882). 

De democratisering van Nederland 

Na de afscheiding van België moest er een grondwetswijziging komen, België moest immers uit de 

Nederlandse grondwet verwijderd worden. Bij deze wijziging werd ook de verantwoordingsplicht voor 

ministers ten opzichte van de Staten-Generaal ingevoerd. Door het verlies van België en deze 

grondwetswijziging voelde Willem I zich zwaar vernederd en beledigd en daarom besloot hij om op 7 

oktober 1840 afstand te doen van het koningschap. Zijn opvolger werd zijn zoon Willem II en deze 

besteeg officieel de troon op 20 november. Er heerste in de rest van Europa veel onvrede over de 

machtige monarchieën. Onder ander in Frankrijk, Pruisen en Oostenrijk nam de onrust toen. Men wilde 

meer invloed en vrijheid voor het volk en de liberale ideeën van de verlichting leefden in heel Europa. 

Dit was ook het geval in Nederland. In 1844 werden al pogingen gedaan tot het invoeren van een 

liberalere grondwet die minder macht zou geven aan de koning. De koning ging hier echter niet mee 

akkoord, waardoor het liberale sentiment in de Staten-Generaal groeide. 

In 1844 nam de Liberaal Johan Thorbecke samen met 8 andere Kamerleden het initiatief om een liberale 

grondwetswijziging te schrijven, zij kwamen bekend te staan als de “negen mannen van Thorbecke”. 

Het voorstel van de negen mannen stelde een aantal radicale wijzigingen voor, zoals de invoering van 

een gekozen Tweede Kamer. Het voorstellen van deze wijzigingen aan de koning werd echter afgewezen 

door de minister van justitie. De wijzigingen werden dus niet ingevoerd maar de discussies in de Tweede 

Kamer over een wijziging namen wel toe23(Bosch Kemper, 1882). 

De ontevredenheid over de monarchieën groeide in Europa, en opstanden in Frankrijk en Pruisen 

stonden op het punt uit te breken. Waarschijnlijk geschrokken hiervan kondigde Willem II uiteindelijk in 

zijn troonrede het volgende aan: “In eene vroegere rede heb Ik gezegd, dat Ik niet zou aarzelen, om, 

zoodra de overtuiging der noodzakelijkheid van het wijzigen der Grondwet bij Mij was gevestigd, daarvan 

door een voorstel aan U Edel Mogenden te doen blijken. In verband met die verklaring, en bij het besef, 

dat het welzijn van den Staat medebrengt, om bij diezelfde gelegenheid ook eenige andere bepalingen 

der Grondwet, welker wijziging noodig kan worden geacht, te veranderen, is het Mijn voornemen in den 

loop dezer zitting aan U Edel Mogenden de vereischte voorstellen te doen.”(Troonrede 1847). Hiermee 

stelt hij dus dat hij toch besloten heeft om eventuele voorstellen voor een grondwetswijziging goed te 

keuren, omdat hij vond dat dit de natie ten goede zou komen. Hij suggereert echter nog geen concrete 

veranderingen van zijn macht. Er werden al snel veel voorstellen ingediend, maar deze waren nog niet 

                                                           
22 Bron: 
http://www.belgium.be/en/about_belgium/country/history/belgium_from_1830/foundation_and_g
rowth/first_unitary_constitution  
23 Bron: https://www.parlement.com/id/vj38jvam82wy/voorstel_negenmannen_in_1844 

http://www.belgium.be/en/about_belgium/country/history/belgium_from_1830/foundation_and_growth/first_unitary_constitution
http://www.belgium.be/en/about_belgium/country/history/belgium_from_1830/foundation_and_growth/first_unitary_constitution
https://www.parlement.com/id/vj38jvam82wy/voorstel_negenmannen_in_1844
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zo ingrijpend als de liberalen wilden. Willem II bleef conservatief en werkte niet bepaald mee aan de 

wijzigingen. Dit veranderde echter door de revoluties in Frankrijk en Duitsland in maart 1848. Bang dat 

dit ook in Nederland zou gebeuren veranderde hij volgens zijn eigen woorden in 24 uur van een 

conservatief naar een liberaal(de Bosch Kemper, 1882). 

 

Figuur 27 Johan Thorbecke Bron: http://www.ijzereneeuw.nl/staat/het-gevecht-voor-kiesrecht/ 

De koning gaf de Tweede Kamer de opdracht om met een nieuwe liberale grondwet te komen. Veel 

Kamerleden waren hier niet blij mee, aangezien het hun positie in gevaar zou kunnen brengen als de 

Tweede Kamer door het volk gekozen zou gaan worden (Sas, 2004). 

Uiteindelijk werd er een grondwetcommissie aangesteld, die met een nieuw voorstel zou moeten 

komen. Deze groep was voornamelijk liberaal en Thorbecke was de aanjager van de commissie. Zij 

kwamen in juni met een twaalftal liberale wetsvoorstellen die de macht van de koning vergaand 

inperkte. Deze voorstellen leidden tot verhitte discussies in de Staten-Generaal die nog erg conservatief 

was. Uiteindelijk wist de commissie de voorstellen, met een aantal wijzigingen, er alsnog door te krijgen 

bij de Eerste en Tweede Kamer. Deze werden doorgevoerd in de grondwetsherziening van 1848. Hierin 

werd onder andere besloten dat de Tweede Kamer direct door het volk gekozen zou worden door 

middel van censuskiesrecht. Daarnaast werd ook besloten dat de Eerste Kamer indirect gekozen zou 

worden door de Provinciale Staten. Dit legde het benoemingsrecht van de koning aan banden waardoor 

het systeem democratischer werd. Tevens werd de ministeriële verantwoordelijkheid ingevoerd, 

evenals vrijheid van vereniging en vergadering en scheiding van staat en kerk (Sas, 2004). 

Deze wijzigingen zorgden voor een liberale en verlichte grondwet, die nog steeds de basis is van onze 

huidige grondwet. Later werd er nog algemeen kiesrecht(1917), vrouwenkiesrecht(1922) en een aantal 

wijzingen met betrekking tot de onafhankelijkheid van voorheen Nederlandse koloniën opgenomen. 24 

 

                                                           
24 Bron: https://www.parlement.com/id/vh8lnhrpfxtu/grondwetsherziening_1848  
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Connecties met de vrijmetselarij 

Het fenomeen vrijmetselarij was niet duidelijk aanwezig in Nederland ten tijde van de operatieve loges, 

er is niets bekend over vrijmetselaarsgilden in Nederland. Met de komst van speculatieve vrijmetselarij 

en de eerste Engelse grootloges verspreidde de vrijmetselarij zich over heel Europa en haar koloniën, 

en dus ook Nederland. In 1721 werd in Rotterdam de eerste vrijmetselaarsloge in Nederland gesticht 

door handelaren uit Engeland en Schotland. Met het stichten van deze loge begon een lange 

geschiedenis van vrijmetselarij in Nederland. Langzaam begonnen er loges gesticht te worden in de 

belangrijke steden van Nederland zoals Den Haag en Amsterdam (Brand, van den 2006). Hoewel er veel 

loges werden opgericht in Nederland, lijkt er niet eenzelfde aanwezigheid te zijn zoals in Amerika in de 

18de eeuw. Hoewel er geen specifieke cijfers beschikbaar zijn, wordt gesuggereerd dat in Amerika de 

vrijmetselarij duidelijk aanwezig was in de samenleving (Hodapp,2007). In Nederland was dit minder het 

geval, vrijmetselarij was meer iets voor de rijke elite (Bonneke, 2006). Er wordt gesteld dat in Amerika 

een aanmerkelijk deel van de mannelijke bevolking lid van vrijmetselaars loges was en dat dit wel 

degelijk invloed had op de samenleving. Met betrekking tot vrijmetselarij in Nederland zijn er geen 

bronnen te vinden die hetzelfde beweren.  Hoewel er gesuggereerd wordt dat de vrijmetselarij op de 

achtergrond invloed heeft gehad op de Bataafse Revolutie en het vormingsproces van de Bataafse 

staatsregeling, onder andere in het college over vrijmetselarij binnen de context van de samenleving 

door dr. W.A. Sinninghe Damsté, zijn er weinig duidelijke connecties tussen de vrijmetselarij en de 

Nederlandse grondwet. 

Er zijn echter wel connecties tussen de vrijmetselarij en de verlichtingsidealen die voor de Amerikaanse, 

Franse en Bataafse revolutie erg belangrijk waren. De Nederlandse grondwet na de grondwetswijziging van 

1848 heeft veel overeenkomsten met de Bataafse staatsregeling van 1798, die op zijn beurt weer 

geïnspireerd was door verlichtingsidealen van de Franse revolutie. 

Verlichtingsidealen 

Vrijheid van meningsuiting, gelijkheid, tolerantie zijn waarden die wij in dit onderzoek gedefinieerd zijn 

als kernwaarden van de vrijmetselarij. Deze waarden waren in de 18de eeuw echter niet exclusief voor 

de vrijmetselarij, aangezien zij worden beschouwd als algemene verlichtingsidealen. De 18e eeuw was 

een tijd waarin opvattingen over onder andere religie, politiek en wetenschap drastisch veranderden. 

In de westerse wereld kwam er tegenstand tegen de dogma’s van kerk en staat door een veranderend 

mensbeeld. 

Verlichting is het weten overwinnen van de zelfopgelegde onwetendheid van de mens door middel van 

de rede. Dit concludeert de verlichtingsfilosoof Immanuel Kant in zijn essay “Wat is verlichting?” in 1782.  

Dit wordt nog steeds gezien als de definitie van de verlichting.25 Hij zegt dus in feite dat de verlichting 

een periode is waarin een grote groep mensen hun domheid hebben overwonnen met de rede. Dit 

komt overeen met de maatschappelijke ontwikkelingen van die tijd. De interesse voor wetenschap en 

filosofie nam toe en men ging zich meer bezighouden met maatschappelijke kwesties. Hierdoor werd 

de dogmatische leer van de kerk meer en meer bekritiseerd en in twijfel getrokken. Mensen vormden 

zich namelijk steeds meer een eigen mening en deze kwam vaak niet overeen met de eenzijdige 

denkbeelden van de voorgaande eeuwen. Meningen van het volk werden steeds uiteenlopender, echter 

in landen met een absolutistisch regime kon deze niet altijd in het openbaar uitgesproken worden. 

Hierdoor kwamen er steeds meer voorstanders van vrijheid van meningsuiting. Ideeën over tolerantie 

                                                           
25 Bron: http://www.humanistischecanon.nl/verlichting  
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ten opzichte van anderen met andere inzichten en gelijkheid van alle mensen gingen hiermee gepaard.  

Omdat dit lijnrecht tegenover de ideeën en het beleid van absolutistische monarchieën stond, kwam er 

een steeds groter verlangen naar democratie. Wanneer deze ideeën samen vielen met bijvoorbeeld een 

slecht lopende economie, liep het vaak uit op een revolutie. De bekendste en wellicht de belangrijkste 

was de eerste Franse revolutie van 1789. Het Franse volk kwam in opstand tegen het autoritaire regime 

van haar koning Lodewijk XVI, die door oorlog en de extravagante levensstijl van de hofhouding Frankrijk 

in diepe schulden bracht.  De revolutionairen vochten voor hun vrijheid en behartiging van de 

verlichtingsidealen. Vrijheid van meningsuiting, gelijkheid, tolerantie en behartiging van mensenrechten 

waren drijfveren voor deze revolutie. De ideeën van de revolutie sloegen al snel over naar de rest van 

Europa en had eveneens een revolutie in Nederland ten gevolge. Hoewel deze niet slaagde, lukte het 

de Nederlandse revolutionairen tien jaar later wel om met hulp van de Fransen het oligarchische regime 

van de stadhouder omver te werpen. Zij stelden na hun overwinning een grondwet op voor de nieuwe 

republiek die geïnspireerd was door de verlichtingsidealen van de Franse revolutie. Hoewel deze 

grondwet twee jaar later ongedaan gemaakt werd, heeft deze veel invloed gehad op de huidige 

Nederlandse grondwet. De verlichtingsidealen hebben dus een directe invloed gehad op de 

Nederlandse grondwet. Dezelfde verlichtingsidealen komen sterk overeen met de door ons 

geïdentificeerde kernwaarden van de vrijmetselarij, er bestaat hier dus een verband. 

Hoewel we niet kunnen concluderen dat de verlichtingsidealen hun oorsprong vinden in de 

vrijmetselaarsloges, hebben de loges wel een grote rol gespeeld bij het verspreiden van deze idealen.26 

In Engeland en Frankrijk hadden de loges net zoals koffiehuizen en theaters een socialiserend karakter. 

Hoewel er binnen de loges niet gesproken mocht worden over religie of politiek, konden ideeën zich 

gemakkelijk verspreiden via het netwerk van een vrijmetselaar. Binnen de vrijmetselarij was dit niet 

moeilijk, omdat de leden open stonden voor nieuwe ideeën. Hierdoor was er veel ruimte voor discussie 

over verlichtingsidealen binnen maçonnieke netwerken. Dit maakte dat veel vrijmetselaars overtuigd 

konden worden van de ideeën en deze ook goed konden verspreiden.  Bij deze theorie heeft de 

vrijmetselarij niet zozeer invloed gehad op de grondwet, maar heeft het bestaan van de vrijmetselarij 

wel meegeholpen bij het tot stand komen van de grondwet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
26 Bron: Herben, M. (1999) http://www.vialucis.nl/bouwstenen.htm 
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Hoofdstuk 3: Maçonnieke idealen in grondwetten 
 

Uit de geschiedenis blijkt dat de vrijmetselarij erg populair was in de 18de en 19de eeuw. Een grote groep 

volwassen en verlichte mannen konden zich met recht broeder vrijmetselaar noemen. Onder deze 

groep waren ook personen met grote politieke invloed in de nieuwe Amerikaanse republiek. Diverse 

verlichtingsfilosofen die de democratische revoluties in de westerse wereld en hervorming hebben 

geïnspireerd waren vrijmetselaar, en de idealen van de verlichtingsfilosofen kwamen dikwijls overeen 

met die van de vrijmetselaren. Met deze feiten kan geconcludeerd worden dat er een reële mogelijkheid 

bestaat dat de vrijmetselarij (in)directe invloed  heeft gehad op de grondwet en daarmee invloed op het 

politieke proces. In dit hoofdstuk wordt onderzocht of dit inderdaad het geval is. Dit zal gedaan worden 

door de afzonderlijke artikelen van de grondwet schematisch te vergelijken met de kernwaarden van 

de vrijmetselarij, te beginnen met de Amerikaanse grondwet. 

De Amerikaanse grondwet 

Om te onderzoeken of de kernwaarden van de vrijmetselarij daadwerkelijk terug zijn te vinden in de 

Amerikaanse grondwet, is elk artikel in de grondwet vergeleken met de kernwaarden van de 

vrijmetselarij. Door de grondwet van de vrijmetselaren te onderzoeken en door enquêtes en interviews 

af te nemen onder vrijmetselaars, zijn een aantal kernwaarden geïdentificeerd. Deze ‘kernwaarden’ of 

vrijmetselaarsidealen bestaan niet persé uit een officieel gedachtengoed van de vrijmetselarij, maar dit 

zijn meer waarden die binnen de vrijmetselarij en onder haar leden erg belangrijk gevonden worden. 

De volgende waarden zijn geïdentificeerd: 

 Vrijheid van meningsuiting 

 Naastenliefde 

 Tolerantie 

 Gelijkheid 

 Afwezigheid van dogma’s 

 Democratie binnen de loges 

In de Amerikaanse grondwet zijn op acht plaatsen overeenkomsten met vrijmetselaarswaarden te 

vinden. In het eerste deel kwam de waarde democratie vaak voor. In de grondwet wordt veel aandacht 

aan deze waarde besteed, de eerste artikelen gaan namelijk grotendeels over de inrichting van het 

staatsbestel. De Amerikanen streefden in de revolutie al naar een democratische staat. Een groot deel 

van het volk verlangde naar een republiek, omdat zij genoeg hadden van de autoritaire monarchie.  

Daarom kan er niet een duidelijk verband gezien worden tussen de vrijmetselarij en deze wetsartikelen. 

Hoewel er zeker democratisch sentiment leefde binnen de Amerikaanse loges, gold dit evenzeer voor 

een groot deel van de bevolking. Waarschijnlijk had de bevolking in die tijd dezelfde ideeën over 

democratie gehad wanneer de vrijmetselarij niet zo duidelijk aanwezig was geweest binnen de 

Amerikaanse maatschappij. De kernwaarde democratie van de vrijmetselarij is dus duidelijk terug te 

vinden in de grondwet, maar deze overeenkomst is vermoedelijk meer toeval dan opzet. 

In sectie 2 van artikel is ook een overeenkomst te vinden. Deze sectie beschrijft dat de individuele staten 

alle burgers uit de Verenigde Staten gelijk moeten behandelen. De staten mogen burgers van andere 

staten dus niet discrimineren of anders behandelen. In deze wet komen de waarden tolerantie en 
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gelijkheid naar voren. Ook deze zijn geïdentificeerd als kernwaarden van de vrijmetselarij. In de 

volgende sectie van het vierde artikel wordt opnieuw de waarde gelijkheid genoemd. Deze sectie stelt 

vast dat nieuw gecreëerde staten, evenveel rechten zullen hebben als de 13 eerste staten. In feite 

betekent dit dat Amerikaanse kolonisten hetzelfde behandeld zullen worden en dezelfde rechten krijgen 

als de oorspronkelijke Amerikanen. Hoewel de waarde gelijkheid in deze wet terug te vinden is, is deze 

overeenkomst waarschijnlijk toevallig. De reden dat deze sectie opgenomen is in de grondwet, was om 

te voorkomen dat kolonisten geen onrecht aangedaan zou worden door het moederland, zoals dit 

gebeurde toen de dertien koloniën nog onder controle van de Britten stonden. Wanneer de Amerikanen 

hun land naar het westen zouden uitbreiden, dan zouden de kolonisten in de nieuwe landen niet gebukt 

gaan onder zware belastingen zonder dat ze inspraak kregen. Deze overeenkomst staat dus niet direct 

in verband met de vrijmetselarij, aangezien deze simpelweg bedoeld was om een herhaling van de 

geschiedenis te vermijden. 

Als laatste is er nog een overeenkomst in het eerste amendement van de ‘Bill of Rights’. Dit 

amendement verplicht de staat tot godsdienstvrijheid. Hierin zijn de vrijmetselaarswaarden tolerantie 

(alle godsdiensten moeten binnen het land getolereerd worden), gelijkheid (er mag niet gediscrimineerd 

worden op basis van godsdienst) en afwezigheid van dogma’s want er bestaat niet één verplichte 

staatsgodsdienst die haar gedachtengoed aan heel het volk oplegt. Bekend is dat vrijmetselaren 

voorstanders zijn van godsdienstvrijheid en dit ook promoten onder hun leden door juist de 

onderwerpen godsdienst en politiek te vermijden binnen de loges. De vrijmetselarij wil dat leden niet 

oordelen over anderen op het gebied van hun levens- of politieke overtuiging. Vrijmetselaren als George 

Washington en Benjamin Franklin waren ook groot voorstander van godsdienstvrijheid en tevens 

betrokken bij het opstellen van de grondwet. Deze en andere vrijmetselaren betrokken bij het opstellen 

van de grondwet zouden dus invloed gehad kunnen hebben gehad op de grondwet vanuit een 

vrijmetselaarsperspectief. Dit is echter niet zeker, aangezien het streven naar godsdienstvrijheid niet 

exclusief is voor vrijmetselaars. Dit neemt echter niet weg dat er een duidelijke overeenkomst tussen 

de waarden van de vrijmetselarij en de Amerikaanse grondwet vast te stellen is. 

De Nederlandse grondwet 

Naast de Amerikaanse grondwet is ook de Nederlandse grondwet op dezelfde wijze onderzocht. In 

Nederland was de vrijmetselarij net als in de Verenigde Staten in de tweede helft van de 18e en de eerste 

helft van de 19de eeuw populair. In die tijd werden er veel nieuwe loges opgericht voornamelijk met 

Franse invloeden. Hoewel minder bekend is over vrijmetselaars die betrokken waren bij het 

vormingsproces van de grondwet, neemt dit niet weg dat de verlichte vrijmetselaarsidealen erg populair 

waren tijdens dit vormingsproces. Om uit te zoeken of de kernwaarden van de vrijmetselarij terug te 

vinden zijn in de Nederlandse grondwet, is opnieuw elk artikel vergeleken met deze kernwaarden. Voor 

dit onderzoek is gekeken naar de Nederlandse grondwet na de grondwetswijziging van 1848. Dit is niet 

de eerste democratische grondwet van Nederland, maar wel de grondwet waarvan de basis nog 

onderdeel is van onze huidige grondwet. Deze grondwet is tot stand gekomen in het revolutiejaar. In 

dit jaar vonden er democratische revoluties plaats in onder andere Frankrijk en Duitsland, een 

renaissance van de verlichtingsidealen die 50 jaar lang onderdrukt waren door het absolutisme. 
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Voor het onderzoek wordt weer gekeken naar overeenkomsten met dezelfde kernwaarden van de 

vrijmetselarij die gebruikt zijn bij het onderzoek naar de Amerikaanse grondwet. 

 Vrijheid van meningsuiting 

 Naastenliefde 

 Tolerantie 

 Gelijkheid 

 Afwezigheid van dogma’s 

 Democratie binnen de loges 

In artikel 6 is de eerste overeenkomst te vinden met een kernwaarde van de vrijmetselarij. Dit artikel 

stelt dat elke Nederlandse burger gelijk benoembaar is. Dit betekent dat er geen discriminatie mag 

plaats vinden wanneer iemand voor de overheid wil werken, alle Nederlandse burgers zijn voor de 

staat gelijk wanneer zij voor de overheid willen werken. Hierin komt de waarde gelijkheid terug, die 

door vrijmetselaars erg belangrijk gevonden word. 

Artikel 8 beschrijft de vrijheid van drukpers. Dit betekent dat iedereen in Nederland teksten mag 

schrijven en verspreiden zonder vervolging vanwege de mening van de schrijver. Deze vrijheid staat in 

nauw verband met vrijheid van meningsuiting, wat ook voor vrijmetselaren erg belangrijk is. 

Vrijmetselaren zijn er namelijk van overtuigd dat men anderen niet mag veroordelen om hun mening. 

In artikel 92 komt deze waarde opnieuw terug. Dit wetsartikel stelt parlementaire onschendbaarheid 

vast. Dit betekent dat leden van het parlement niet vervolgd mogen worden vanwege hun meningen, 

uitlatingen of stemkeuze, in feite parlementaire vrijheid van meningsuiting. Deze artikelen vertonen 

veel overeenkomst met de waarden van de vrijmetselarij. Echter deze worden niet exclusief door de 

vrijmetselarij gekoesterd, dus dit bewijst nog geen directe of indirecte invloed van de vrijmetselarij op 

de grondwet. 

In onder andere de artikelen 9, 74 en 76 is de waarde democratie te vinden. Binnen vrijmetselaarsloges 

wordt veel waarde gehecht aan democratie. De leden hebben inspraak op bepaalde beslissingen die 

binnen loges genomen worden door middel van stemrecht. Deze waarde komt dikwijls terug in zowel 

de Nederlandse als de Amerikaanse grondwet. Hoewel deze waarde vermoedelijk belangrijk is voor een 

grote groep vrijmetselaren, zegt deze overeenkomst met de grondwet niet zo veel. De Amerikaanse 

grondwet na 1791 en de Nederlandse grondwet na de grondwetswijziging van 1848 zijn beide al 

democratische grondwetten. De grondwet van Amerika is opgesteld om het democratisch proces te 

waarborgen, terwijl die van Nederland gewijzigd is om een democratisch systeem in het leven te roepen. 

Meerderheden van zowel het Nederlandse en het Amerikaanse volk waren voorstanders van 

democratie en onder druk van deze meerderheid in Nederland is de grondwet dan ook gewijzigd. Dit in 

acht nemend kan geconcludeerd worden dat deze overeenkomst niet tot stand is gekomen door directe 

invloed van de vrijmetselarij. 

De artikelen 164 tot en met 167 beschrijven een aantal vrijheden omtrent godsdienst, zoals 

godsdienstvrijheid en een verbod op discriminatie op basis van godsdienst. In deze artikelen is sterk de 

waarde tolerantie terug te zien, die binnen de vrijmetselarij belangrijk wordt gevonden. In deze artikelen 

is een duidelijke overeenkomst met de kernwaarden van de vrijmetselarij te zien. 

 



Profielwerkstuk “Van gilde tot grondwet” Sjoerd Douwe Kok 2017 

 

45 
 

Hoofdstuk 4: Conclusies 
 

In dit  onderzoek zijn veel aspecten van de vraagstelling beschreven en behandeld. Eerst zijn de ‘roots’ 

van de vrijmetselarij en haar hedendaagse functie uitvoerig beschreven. Dit heeft geleid tot een beter 

begrip van de vrijmetselarij en haar functioneren. Aansluitend hierop is met behulp van drie 

verschillende onderzoeksmethodes onderzocht wat de kernwaarden van de vrijmetselarij zijn. Dit heeft 

een toetsingsinstrument opgeleverd om de overeenkomsten tussen de vrijmetselarij en de Amerikaanse 

en Nederlandse grondwet te analyseren. Om een beter beeld van de omstandigheden waarin de 

grondwetten zijn geschreven te krijgen, zijn de grondwetten in hun historische context geplaatst en is 

uitvoerig het ontstaansproces van beide constituties besproken. Ook is voor beide grondwetten een 

paragraaf gewijd aan connecties tussen de opstellers van de grondwet en de vrijmetselarij, waardoor 

duidelijk werd op welke manieren de vrijmetselarij invloed zou kunnen hebben gehad op de constituties. 

De beschrijving van deze verschillende aspecten van zowel de vrijmetselarij als de grondwet, heeft meer 

inzicht gegeven in de overeenkomsten tussen de vrijmetselarij en de grondwet. Om tot een duidelijke 

antwoord op de hoofdvraag te komen, worden in dit hoofdstuk de conclusies van de afzonderlijke 

deelvragen kort samengevat en wordt aansluitend een conclusie voor de centrale onderzoeksvraag 

geformuleerd. 

Hoe ziet de geschiedenis van de vrijmetselarij eruit? 

Bij het onderzoek naar de geschiedenis van de orde zijn twee verschillende versies van de geschiedenis 

van de vrijmetselarij behandeld. Ten eerste de geschiedenis volgens  John Andersons ‘The Constitutions 

of the Freemasons’. In dit document staat de officiële geschiedenis van de vrijmetselarij beschreven 

volgens de eerste grootloge van London, die zijn roots heeft in het Genesis verhaal van het oude 

testament. Hoewel deze versie van de geschiedenis door sommige loges nog als leidend wordt 

beschouwd, is er geen concreet bewijs voor de waarheid hiervan. Deze versie wordt binnen de 

Nederlandse vrijmetselarij dan ook niet als leidend beschouwd, maar geeft wel een beter beeld van de 

religieuze wortels van de vrijmetselarij. Vervolgens is de waarschijnlijke geschiedenis van de orde 

beschreven, die zijn oorsprong vindt in middeleeuwse steenhouwgildes. Deze versie van de 

vrijmetselaarsgeschiedschrijving laat de geleidelijke transformatie van de vrijmetselarij zien, namelijk 

die van operationele steenhouwgildes naar de zogenaamde ‘speculatieve’ inwijdingsordes. Met dit 

onderzoek is de plaats van de vrijmetselarij in de geschiedenis duidelijk geworden. 

Wat doet de hedendaagse vrijmetselarij? 

Met behulp van internetbronnen en de brochure ‘Vrijmetselarij, wat is dat eigenlijk?’ van de ‘ Orde der 

Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden’ wordt een beeld geschetst van wat de 

vrijmetselarij daadwerkelijk doet. Door niet alleen de redenen achter vrijmetselaar schap en de 

uitganspunten van hun comparities en andere bijeenkomsten te bespreken, maar ook onderzoek te 

doen naar de symboliek van de vrijmetselarij, is het bestaansrecht en de functie van de vrijmetselarij  

duidelijk geworden. Het belangrijkste wat uit dit deelonderwerp geconcludeerd kan worden, is dat men 

zich aansluit bij de vrijmetselarij om de volgende redenen: 

 Het vinden intellectuele verdieping; 

 In vrijheid zoeken naar antwoorden op levensvragen; 

 Om onderdeel uit te maken van niet alleen een spiritueel, maar ook een sociaal broederschap. 
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Tevens is een verklaring gevonden voor de geheimzinnigheid van de vrijmetselarij en inzicht gegeven in 

de symboliek van de vrijmetselarij. Door bovendien ook nog het toetredingstraject voor de vrijmetselarij 

te beschrijven en uitleg te geven over de bijeenkomsten van loges wordt een compleet beeld geschetst 

van de vrijmetselarij.  Het behandelen van deze deelvraag  heeft meer inzicht in de kern van het 

onderwerp gegeven, wat essentieel is voor het beantwoorden van de hoofdvraag. 

Wat is het gedachtengoed van de vrijmetselarij? 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: In hoeverre zijn de kernwaarden van de vrijmetselarij terug te 

vinden in de Amerikaanse- en Nederlandse grondwet? Uit deze vraag kan afgeleid worden dat er 

eventueel invloed is geweest van de vrijmetselarij op de inhoud van de grondwet. Om deze hoofdvraag 

te beantwoorden, is het in de eerste plaats belangrijk te weten wat de specifieke kernwaarden zijn van 

de vrijmetselarij. Deze kernwaarden zijn op drie manieren onderzocht: literatuuronderzoek, een 

enquête onder vrijmetselaren en criterium gerichte interviews. In het document ‘Constitutions of the 

Freemasons’ is gezocht naar deze kernwaarden of idealen. Het hoofdstuk ‘General Regulations’ bevat 

de algemene wetten voor vrijmetselaren. Hier is per artikel gekeken of er een specifieke waarde uit 

afgeleid zouden kunnen worden. De belangrijkste waarden die in deze artikelen geïdentificeerd zijn, 

luiden: democratie, naastenliefde en gelijkheid. Vervolgens hebben tien vrijmetselaren een korte 

enquête ingevuld met vragen, waaruit vrijmetselaarswaarden afgeleid konden worden. Uit de 

resultaten van de enquête zijn voornamelijk de waarden: tolerantie, vrijheid van meningsuiting, respect 

voor andere meningen, respect voor de medemens en afwezigheid van dogma’s afgeleid. Ten slotte is 

verdieping aangebracht door middel van twee interviews met vrijmetselaren. In deze diepgaande 

gesprekken zijn de waarden die geïdentificeerd zijn uit de enquêtes nogmaals bekrachtigd. Voor het 

onderzoek naar de overeenkomsten tussen de kernwaarden van de vrijmetselarij en de Amerikaanse- 

en Nederlandse grondwet zijn op basis van deze deelvraag de volgende kernwaarden van de 

vrijmetselarij vastgesteld: 

 Vrijheid van meningsuiting 

 Naastenliefde 

 Tolerantie 

 Gelijkheid 

 Afwezigheid van dogma’s 

 Democratie (binnen de logés) 

Op welke wijze is de Amerikaanse grondwet tot stand gekomen? 

Voor het onderzoek is het belangrijk om de gebeurtenissen en onderwerpen die  behandeld worden in 

hun historische context te plaatsen. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de omstandigheden 

waaronder de grondwetten opgesteld zijn en onder invloed van welke idealen dit is gebeurd. 

Geconcludeerd kan worden dat de Amerikaanse grondwet tot stand is gekomen na een lange periode 

van onderdrukking en oorlog. De Amerikaanse grondwet is het product van één van de eerste 

democratische revoluties en het eerste dekolonisatieproces uit de moderne geschiedenis. Deze 

onafhankelijkheidsoorlog stond onder invloed van veel verlichtingsidealen, die tamelijk 

overeenkwamen met de idealen van de vrijmetselarij. De Amerikaanse grondwet is een product van een 

democratisch en liberaal ingesteld volk, samengesteld op een democratische conventie waarbij bijna 

alle Amerikaanse staten aanwezig waren. Tevens zijn veel connecties tussen de vrijmetselarij en de 

opstellers van de Amerikaanse grondwet gevonden. Zo was een grote groep van mensen, betrokken bij 
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het opstellen van de grondwet, vrijmetselaar. Een andere reden voor de invloed van de vrijmetselarij 

op de grondwet kan haar grote populariteit onder het Amerikaanse volk zijn. Het is dus goed mogelijk 

dat de vrijmetselarij door deze aanknopingspunten invloed gehad heeft op de Amerikaanse grondwet. 

Hoe is de Nederlandse grondwet tot stand gekomen? 

Voor dit onderzoek is niet alleen de Amerikaanse-, maar ook de Nederlandse grondwet in haar 

historische context geplaatst. De conclusie is dat beide grondwetten onder vergelijkbare 

omstandigheden zijn geschreven. De Nederlandse grondwet is namelijk net zoals de Amerikaanse het 

gevolg van een lange periode van onderdrukking. Allereerst onder stadhouder Willem V, daarna onder 

Napoleon en tenslotte onder koning Willem I en koning Willem II. Beide grondwetten zijn geschreven in 

tijden waarin de liberale verlichtingsidealen leefden onder de burgerij van de westerse wereld. De 

Amerikaanse revolutie en grondwet heeft dan ook veel invloed gehad op de Bataafse revolutie in 

Nederland en daardoor ook op de grondwetsherziening van 1848. De eerste Franse revolutie was 

namelijk sterk beïnvloed door de Amerikaanse revolutie, die op zijn beurt weer de Bataafse revolutie en 

de Bataafse staatsregeling van 1798 heeft beïnvloed. Er zijn echter duidelijk minder connecties te vinden 

tussen de vrijmetselarij en de Nederlandse grondwet, dan tussen de vrijmetselarij en de Amerikaanse 

grondwet. Wel zijn connecties gevonden tussen de vrijmetselarij en de verlichtingsidealen die de 

Nederlandse grondwet zo sterk beïnvloed hebben. Het lijkt erop dat de vrijmetselarij een middel is 

geweest voor deze verlichtingsidealen om zich te verspreiden onder zowel de Franse als Nederlandse 

bevolking. 

In hoeverre is het gedachtengoed van de vrijmetselarij terug te vinden in de Amerikaanse 

grondwet? 

Om vast te stellen of het gedachtengoed van de vrijmetselarij terug te vinden is in de Amerikaanse 

grondwet is per artikel van de grondwet gekeken of er overeenkomsten waren met 

vrijmetselaarsidealen. Hierdoor zou een beter beeld ontstaan van eventuele invloed van de 

vrijmetselarij op de Amerikaanse grondwet en daardoor dus op de politiek in het land. Gekeken is  naar 

overeenkomsten met de volgende waarden: vrijheid van meningsuiting, naastenliefde, tolerantie, 

gelijkheid, afwezigheid van dogma’s en democratie. De conclusie is dat er verrassend weinig 

overeenkomsten te vinden waren. Een aantal keren werd de waarde democratie gevonden, maar dit 

lijkt meer toeval dan een bewijs van invloed. De waarde democratie valt namelijk niet exclusief aan de 

vrijmetselarij toe te schrijven en omdat het een democratische grondwet is, is het niet vreemd deze 

overeenkomst terug te zien. Tevens zijn overeenkomsten met de waarde tolerantie gevonden. Hoewel 

de waarde tolerantie belangrijk is binnen de vrijmetselarij, is deze wederom niet exclusief aan de 

vrijmetselarij toe te schrijven. Hetzelfde geldt voor de gevonden overeenkomsten met de waarden 

gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Geconcludeerd kan dus worden dat er duidelijke 

overeenkomsten zijn tussen het gedachtengoed van de vrijmetselarij en de Amerikaanse grondwet. 

Deze overeenkomsten zijn echter geen concreet bewijs om te stellen dat de vrijmetselarij ook 

daadwerkelijk invloed heeft gehad op de Amerikaanse grondwet. 

In hoeverre is het gedachtengoed van de vrijmetselarij terug te vinden in de Nederlandse 

grondwet? 

Deze deelvraag is op dezelfde manier onderzocht als de voorafgaande en de resultaten zijn dan ook 

vergelijkbaar. Ook hier zijn alle artikelen van de grondwet getoetst op overeenkomsten met de waarden: 

vrijheid van meningsuiting, naastenliefde, tolerantie, gelijkheid, afwezigheid van dogma’s en 
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democratie.  Bij de Nederlandse grondwet zijn een vergelijkbaar aantal overeenkomsten gevonden als 

bij de Amerikaanse grondwet. Onder andere de waarden tolerantie, gelijkheid, democratie en vrijheid 

van meningsuiting zien wij terug in de grondwet. Het gedachtengoed van de vrijmetselarij komt dus wel 

degelijk deels overeen met de Nederlandse grondwet. De onderdelen van het gedachtengoed, oftewel 

de gevonden waarden, zijn echter niet exclusief toe te schrijven aan de vrijmetselarij. Opnieuw leveren 

deze geen concreet bewijs voor invloed van de vrijmetselarij op de Nederlandse grondwet. 

Eindconclusie 

Met het beantwoorden van de deelvragen is een beeld gekregen van de overeenkomsten tussen het 

gedachtengoed van de vrijmetselarij en de Amerikaanse en Nederlandse grondwetten. Er zijn een aantal 

overeenkomsten gevonden tussen de, vanuit het onderzoek geïdentificeerde, kernwaarden van de 

vrijmetselarij en beide constituties. De kernwaarden: tolerantie, gelijkheid, vrijheid van meningsuiting, 

naastenliefde en democratie zijn meerdere keren af te leiden uit de afzonderlijke artikelen van beide 

grondwetten. Zo getuigen artikelen die vrijheid van godsdienst en persvrijheid opleggen, duidelijk van 

vrijheid van meningsuiting. Hiernaast laten artikelen over bijvoorbeeld kiesrecht, de waarde democratie 

duidelijk doorschemeren. De artikelen waarin geen overeenkomsten te vinden zijn, zijn in de 

meerderheid. Er zou echter gesteld kunnen worden dat de artikelen, waarin wel overeenkomsten te 

vinden zijn, tot de belangrijkste artikelen van de grondwet behoren. De artikelen waarin 

overeenkomsten zijn gevonden, zijn namelijk onder andere de artikelen die godsdienstvrijheid, het 

verbod op discriminatie en het kiesrecht opleggen. 

De kernwaarden van de vrijmetselarij zijn dus duidelijk terug te vinden in de Amerikaanse en 

Nederlandse grondwetten. De overeenkomsten tussen deze kernwaarden en de grondwet zijn echter 

geen geldig bewijs voor invloed van de vrijmetselarij bij het tot stand komen van de Amerikaanse en 

Nederlandse grondwetten. Er zijn namelijk geen betrouwbare en openbare bronnen die hier het bewijs 

voor leveren. Het onderzoek toont aan dat er overeenkomsten zijn tussen het gedachtengoed van de 

vrijmetselarij en de Nederlandse en Amerikaanse grondwet, maar niet dat er directe invloed van de 

vrijmetselarij op het ontstaan van deze grondwetten is geweest. Er is dus geen bewijs voor invloed van 

de vrijmetselarij op de politiek door middel van de grondwet. 
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Bijlage 1 
Codering van afgenomen enquêtes 
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Bijlage 2 
Vergelijking artikelen Amerikaanse grondwet met het gedachtengoed van de vrijmetselarij. (Bron 

grondwet: https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#a2_sec4 )  

Artikel Onderwerp Overeenkomst met waarden van 
de vrijmetselarij 

Artikel 1, sectie 1 Scheiding der machten Democratie 

Artikel 1, sectie 2 Samenstelling huis van 
vertegenwoordigers 

Democratie 

Artikel 1, sectie 3 Samenstelling senaat en 
aanstelling senatoren 

Democratie 

Artikel 1, sectie 4 Regeling voor federale 
verkiezingen 

Democratie 

Artikel 1, sectie 5 Bevoegdheden en taken senaat 
en ‘House of Representatives’ 

 

Artikel 1, sectie 6 Regeling van onschendbaarheid 
senatoren en 
vertegenwoordigers. Deze mogen 
niet tevens dienen voor een van 
de andere twee machten 

 

Artikel 1, sectie 7 Regeling voor het indienen van 
belastingwetgeving. 

 

Artikel 1, sectie 8 Bevoegdheden van het congres 
 

 

Artikel 2, sectie 1 De macht van de president en zijn 
verkiezing 

Democratie 

Artikel 2, sectie 2 Macht en bevoegdheden van de 
president ten opzichte van de 
senaat en het congress 

 

Artikel 2, sectie 3 De president moet de wetten van 
het congres uitvoeren, hij moet 
het congres minstens jaarlijks 
toespreken 

 

Artikel 2, sectie 4 De president en het kabinet 
kunnen door ‘impeachment’ 
afgezet worden. 

 

Artikel 3, sectie 1 Aanstelling rechtelijke macht aan 
in het hooggerechtshof 

 

Artikel 3, sectie 2 Bevoegdheden rechtelijke macht  

Artikel 3, sectie 3 Beperkingen van het 
hooggerechtshof met betrekking 
tot het als verraad veroordelen. 

 

Artikel 4, sectie 1 Elke staat moet de wetten van 
andere staten erkennen 

 

Artikel 4, sectie 2 Staten moeten burgers van 
andere staten gelijk behandelen. 

Tolerantie en gelijkheid 

Artikel 4, sectie 3 Nieuw opgerichte staten hebben 
dezelfde rechten als oude staten 

Gelijkheid 
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Artikel 4, sectie 4 Presidenten hebben het recht een 
troepenmacht naar een staat te 
sturen om orde te herstellen 

 

Artikel 5 Regeling voor het aanpassen 
grondwet 

 

Artikel 6 De federale wet en verdragen 
staan boven wetten van de 
afzonderlijke staten 

 

Artikel 7 Regeling voor het vaststellen van 
de grondwet 

 

Bill of Rights, amendement 1 Godsdienstvrijheid Tolerantie, afwezigheid van 
dogma’s 

Bill of Rights, amendement 2 Het recht vuurwapens te bezitten  

Bill of Rights amendement 3 Het verbod voor soldaten te 
verblijven in huizen zonder 
toestemming van de eigenaar in 
tijden van vrede 

 

Bill of Rights, amendement 4 Het verbod om burgers te 
arresteren en huizen te 
doorzoeken zonder bevelschrift 

 

Bill of Rights, amendement 5 Het verbod op veroordeling van 
personen wanneer zij niet onder 
aanzegging van een burgerjury 
staan en men mag niet meerdere 
malen voor dezelfde misdaad 
veroordeeld worden. 

 

Bill of Rights, amendement 6 Het recht van verdachten op een 
openbare rechtszaak, en de plicht 
van getuigen om te getuigen voor 
de rechter, jury en de verdachte. 

 

Bill of Rights, amendement 7 Jury’s bij rechtzaken  

Bill of Rights, amendement 8 Het verbod op te zware en wrede 
straffen en borgtochten 

 

Bill of Rights, amendement 9 Wanneer een recht niet in de 
grondwet staat, betekent dit iet 
dat de regering dit recht kan 
regeren 

 

Bill of Rights, amendement 10 De regering heeft in de in de 
grondwet beschreven macht, de 
rest van de macht ligt bij het volk 
en de staten. 
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Bijlage 3 
Vergelijking artikelen Nederlandse grondwet met kernwaarden van de vrijmetselarij. (Bron grondwet: 

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vi7aaw43p5mk)  

Artikel Onderwerp Kernwaarde 

Hoofdstuk 1, artikel 1 Samenstelling koninkrijk der 
Nederlanden 

 

Hoofdstuk 1, artikel 2 Vereniging, splitsing en 
grensscheidingen van 
provincies en steden 

 

Hoofdstuk 1, artikel 3 Bescherming van persoon en 
goederen 

 

Hoofdstuk 1, artikel 4 Uitoefening burgerlijke rechten  

Hoofdstuk 1, artikel 5 Burgerschapsrecht  

Hoofdstuk 1, artikel 6 Gelijke benoembaarheid Gelijkheid 

Hoofdstuk 1, artikel 7 Bepaling Nederlands 
burgerschap 

 

Hoofdstuk 1, artikel 8 Vrijheid van drukpers Vrijheid van meningsuiting, 
tolerantie 

Hoofdstuk 1, artikel 9 Petitierecht Democratie 

Hoofdstuk 1, artikel 10 Recht op vereniging en 
vergadering 

 

Hoofdstuk 2, afdeling 1 artikel 
11-26 

Troonopvolging  

Hoofdstuk 2, afdeling 2 artikel 
27-33 

Inkomen van de kroon  

Hoofdstuk 2, afdeling 3 artikel 
34-39 

Voogdij van de koning  

Hoofdstuk 2, afdeling 4 artikel 
40-49 

Het regentschap  

Hoofdstuk 2, afdeling 5 artikel 
50-52 

Inhuldiging van de koning  

Hoofdstuk 2, afdeling 6 artikel 
51-70 

Macht van de koning  

Hoofdstuk 2, afdeling 7 artikel 
71-73 

Raad van State en ministeriële 
departementen 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 1, artikel 
74 

Functie Staten-Generaal Democratie 

Hoofdstuk 3, afdeling 1, artikel 
75 

Samenstelling Staten-Generaal  

Hoofdstuk 3, afdeling 1, artikel 
76 

Kiesrecht Democratie 

Hoofdstuk 3, afdeling 1, artikel 
77 

Omvang tweede kamer Democratie? 

Hoofdstuk 3, afdeling 1, artikel 
78 

Omvang Eerste Kamer  

Hoofdstuk 3, afdeling 2, artikel 
79 

Voorwaarden lidmaatschap 
tweede-kamer 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 2, artikel 
80 

Verkiezing op meerdere 
plaatsen 
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Hoofdstuk 3, afdeling 2, artikel 
81 

Zittingsduur en roulatie Tweede 
Kamer leden 

Democratie?? 

Hoofdstuk 3, afdeling 2, artikel 
82 

Stemmingen zonder last of 
ruggespraak 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 2, artikel 
83 

Eed van toelating en eed van 
zuivering 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 2, artikel 
84 

Voorzitter Staten-Generaal  

Hoofdstuk 3, afdeling 2, artikel 
85 

Reiskostenvergoeding en 
schadeloosstelling 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 3, artikel 
86 

Zittingsduur; roulatie; eed of 
verklaring; vergoeding reis- en 
verblijfskosten leden Eerste 
Kamer 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 3, artikel 
87 

Voorzitter Eerste Kamer  

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
88 

Niemand kan te gelijk lid van 
beide kamers zijn 

Democratie 

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
89 

Zitting van hoofden der 
departementen in de kamers 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
90 

Recht van enquête  

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
91 

Incompatibiliteiten  

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
92 

Parlementaire 
onschendbaarheid 

Vrijheid van meningsuiting 

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
93 

Geloofsbrieven  

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
94 

Griffier  

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
95 

Frequentie bijeenkomsten  

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
96 

Openbaarheid zittingen  

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
97 

Vergadering Staten-Generaal 
bij overlijden koning 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
98 

Opening en sluiting van 
vergaderingen Staten-Generaal 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
99 

Ontbinding kamers  

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
100 

Quorum  

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
101 

Stemprocedure  

Hoofdstuk 3, afdeling , artikel 
102 

Besloten stemprocedures  

Hoofdstuk 3, afdeling 4, artikel 
103 

Procedure bij een verenigde 
zitting 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
104 

Uitoefening wetgevende macht Democratie (scheiding der 
machten) 
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Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
105 

Voorstellen koning naar de 
Tweede Kamer 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
106 

Overweging voorstellen in de 
afdelingen 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
107 

Recht van amendement  

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
108 

Formulieren bij het aannemen 
of verwerpen wetsvoorstellen 
door Tweede Kamer 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
109 

Formulieren bij aannemen f 
verwerpen wetsvoorstellen 
door eerste kamer 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
110 

Recht van voordracht  

Hoofstuk 3, afdeling 5, artikel 
111 

Formulier voordrachten  voor 
zending naar Eerste Kamer 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
112 

Formulieren voor goed- en 
afkeuring voordrachten door 
Eerste Kamer 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
113 

Andere voordrachten  

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
114 

Formulieren waarmee koning 
wetsvoorstel goed- of afkeurt 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
115 

Goedgekeurde wetsvoorstellen 
krijgen kracht van wet; 
afkondiging; wetten zijn 
onschendbaar 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
116 

Formulier afkondiging van 
wetten 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
117 

Afkondiging en 
inwerkingtreding algemene 
maatregelen van inwendig 
bestuur 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
118 

Reikwijdte grondwet  

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
119 

Vaststelling begrotingen  

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
120 

Indiening ontwerpen der 
algemene begrotingswetten 

 

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
121 

Specificaties in de begroting  

Hoofdstuk 3, afdeling 5, artikel 
122 

Verantwoording staatsuitgaven 
en ontvangsten 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 1, artikel 
123 

Samenstelling provinciale 
staten 

Democratie 

Hoofdstuk 4, afdeling 1, artikel 
124 

Incompatibiliteiten  

Hoofdstuk 4, afdeling 1, artikel 
125 

Eed van aanvaarding en eed van 
zuivering 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 1, artikel 
126 

Frequentie en openbaarheid 
vergadering provinciale staten 
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Hoofdstuk 4, afdeling 1, artikel 
127 

Stemmen zonder ruggespraak 
provinciale staten 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 1, artikel 
128 

Stemprocedure provinciale 
staten 

Democratie 

Hoofdstuk 4, afdeling 2, artikel 
129 

Kosten van provinciaal bestuur  

Hoofdstuk 4, afdeling 2, artikel 
130 

Mandaat uitvoering wetten en 
koninklijke bevelen 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 2, artikel 
131 

Mandaat provinciaal 
huishouden 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 2, artikel 
132 

Koning schorst besluiten die 
strijdig zijn met algemene 
wetten 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 2, artikel 
133 

Verdeling provinciale belangen 
voor koning en Staten-Generaal 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 2, artikel 
134 

Uitoefening gezag en macht van 
provinciale staten 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 2, artikel 
135 

Dagelijkse leiding uitvoering van 
zaken door Gedeputeerde 
Staten 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 2, artikel 
136 

Commissarissen van de koning  

Hoofdstuk 4, afdeling 3, artikel 
138 

Samenstelling, inrichting en 
bevoegdheid van 
gemeentebesturen 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 3, artikel 
139 

Gemeenteraad, voorzitters en 
kiezers 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 3, artikel 
140 

Regeling en bestuur van de 
huishouding van de gemeente 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 3, artikel 
141 

Kwesties inzake gemeente-
eigendommen en begrotingen 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 4, artikel 
142 

Plaatselijke belastingen  

Hoofdstuk 4, afdeling 4, artikel 
143 

Opmaken plaatselijke 
begrotingen, sluiten der 
plaatselijke rekeningen 

 

Hoofdstuk 4, afdeling 5, artikel 
144 

Verdediging lokale belangen Democratie 

Hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 
145 

Rechtspraak in de naam van de 
koning 

 

Hoofdstuk 5, afdeling1, artikel 
146 

Algemene wetboeken; 
rechtsgebied over het krijgsvolk 
en schutterijen; rechtsspraak 
inzake belastingen 

 

Hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 
147 

Onteigening  

Hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 
148 

Het oordelen van de rechtelijke 
macht 

 

Hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 
149 

Uitoefening rechtelijke macht  
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Hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 
150 

Wettelijke toekenning 
rechtsgeschillen over 
bevoegdheden 

 

Hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 
151 

In hechtenis name  

Hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 
152 

Arrestatie buiten wettelijk 
gezag om 

 

Hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 
153 

Huisrecht  

Hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 
154 

Briefgeheim  

Hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 
155 

Geen verbeurdverklaring van 
goederen na veroordeling 

 

Hoofdstuk 5, afdeling 1, artikel 
156 

Motiveringsplicht bij vonnissen 
en openbaarheid zittingen 

 

Hoofdstuk 5, afdeling 2, artikel 
157 

Hooge raad der Nederlanden  

Hoofdstuk 5, afdeling 2, artikel 
158 

Procedure bij vacature 
president of Procureur-
generaal 

 

Hoofdstuk 5, afdeling 2, artikel 
159 

Ambtsmisdrijven  

Hoofdstuk 5, afdeling 2, artikel 
160 

Rechtsgang bij misdrijven 
ambtenaren en leden van 
‘hooge collegiën’ 

 

Hoofdstuk 5, afdeling 2, artikel 
161 

Mandaat: oordeel over actiën 
waar Leden van het Koninklijk 
Huis of de Staat gedaagden zijn; 
uitzonderingsbepaling 

 

Hoofdstuk 5, afdeling 2, artikel 
162 

Toezicht over rechtsgang bij 
lagere hoven 

 

Hoofdstuk 5, afdeling 2, artikel 
163 

Benoeming aftreden leden 
Hoogen Raad, gerechtshoven 
en rechtbanken van eerste 
aanleg 

 

Hoofdstuk 6, artikel 164 Vrijheid van godsdienst Tolerantie, vrijheid van 
meningsuiting 

Hoofdstuk 6, artikel 165 Gelijke bescherming 
kerkgenootschappen 

Tolerantie 

Hoofdstuk 6, artikel 166 Geen discriminatie op basis van 
godsdienst 

Tolerantie 

Hoofdstuk 6, artikel 167 Openbare uitoefening van 
godsdienst 

Tolerantie 

Hoofdstuk 6, artikel 168 Traktementen, pensioenen en 
andere inkomsten 

 

Hoofdstuk 6, artikel 169 Gehoorzaamheid aan wetten 
van de staat 

 

Hoofdstuk 6, artikel 170 Afschaffing recht van placet  

Hoofdstuk 7, artikel 171 Belastingheffingen  

Hoofdstuk 7, artikel 172 Geen privileges  

Hoofdstuk 7, artikel 173 Schulden  
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Hoofdstuk 7, artikel 174 Gewicht, gehalte en waarde van 
muntsoorten 

 

Hoofdstuk 7, artikel 175 Toezicht, zorg en geschillen 
over de munt 

 

Hoofdstuk 7, artikel 176 Algemene rekenkamer: 
mandaat en leden 

 

Hoofdstuk 8, artikel 177-189 Defensie  

Hoofdstuk 9, artikel 190-192 Rijkswaterstaat  

Hoofdstuk 10, artikel 194-195 Onderwijs en armbestuur  

Hoofdstuk 11, artikel 196-199 Wetswijzigingen  
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Bijlage 4 
Logboek profielwerkstuk 

Datum Tijdsbestek 
afgerond op 
halve uren 

Activiteit 

12/5/16 1,5 uur Opstellen conceptprobleemstelling 

17/5/16 30 minuten Aanpassen conceptprobleemstelling  

20/5/16 3 uur Werken aan haalbaarheidsonderzoek 

22/5/16 4 uur Werken aan haalbaarheidsonderzoek 

5/6/16 1,5 uur Opstellen boekenlijst 

2/8/16 1,5 uur Literatuuronderzoek voor deelvraag 1,2 en 3 

3/8/16 1 uur Literatuuronderzoek voor deelvraag 1,2 en 3 

4/8/16 2 uur Literatuuronderzoek voor deelvraag 1,2 en 3 

5/8/16 1,5 uur Literatuuronderzoek voor deelvraag 1,2 en 3 

6/8/16 2 uur Literatuuronderzoek voor deelvraag 1,2 en 3 

8/8/16 1,5 uur Literatuuronderzoek voor deelvraag 1,2 en 3 

9/8/16 2 uur Literatuuronderzoek voor deelvraag 1,2 en 3 

10/8/16 1 uur Literatuuronderzoek voor deelvraag 1,2 en 3 

11/8/16 2 uur Literatuuronderzoek en  het schriftelijk antwoorden van de eerste 
deelvraag 

12/8/16 2 uur Literatuuronderzoek en  het schriftelijk antwoorden van de eerste 
deelvraag 

13/8/16 3 uur Literatuuronderzoek en  het schriftelijk antwoorden van de eerste 
deelvraag 

15/8/16 3,5 uur Literatuuronderzoek en  het schriftelijk antwoorden van de eerste 
deelvraag 

16/8/16 2 uur Literatuuronderzoek en  het schriftelijk antwoorden van de deelvraag 1 & 2 

17/8/16 2 uur Literatuuronderzoek en  het schriftelijk antwoorden van deelvraag  2 

18/8/16 1,5 uur Literatuuronderzoek en  het schriftelijk antwoorden van deelvraag  2 

28/8/16 1 uur Opstellen enquête. 

1/9/16 2,5 uur Afwerken schriftelijke beantwoording eerste deelvraag. 

7/9/16 1 uur Afname interview 

11/9/16 4 uur Coderen enquêtes, afronden derde deelvraag. 

17/9/16 2,5 uur Coderen interview, derde deelvraag afgemaakt. 

14/10/16 2,5 uur Literatuuronderzoek vierde deelvraag(tijdens vliegreis) 

16/10/16 1 uur Literatuuronderzoek vierde deelvraag 

20/10/16 2 uur Literatuuronderzoek vierde deelvraag(tijdens vliegreis) 

9/11/16  2 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording van vierde deelvraag 

10/11/16 1,5 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording van vierde deelvraag 

12/11/16 1,5  uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording van vierde deelvraag 

13/11/16 2,5 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording vierde deelvraag 

14/11/16 1 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording vierde deelvraag 

16/11/16 2 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording vierde deelvraag 

19/11/16 2,5 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording vierde deelvraag 

20/11/16 2,5 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording vierde deelvraag 

21/11/16 2 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording vierde deelvraag 

23/11/16 1 uur Afronding Schriftelijke beantwoording vierde deelvraag 

26/11/16 3 uur Literatuuronderzoek vijfde deelvraag 

27/11/16 1,5 uur Literatuuronderzoek vijfde deelvraag 



Profielwerkstuk “Van gilde tot grondwet” Sjoerd Douwe Kok 2017 

 

63 
 

30/11/16 3 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording vijfde deelvraag 

31/11/16 3,5 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording vijfde deelvraag 

1/12/16 1 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording vijfde deelvraag 

3/12/16 3,5 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording vijfde deelvraag 

4/12/16 4,5 uur Schriftelijke beantwoording vijfde deelvraag 

5/12/16 3,5 uur Schriftelijke beantwoording vijfde deelvraag 

7/12/16 2,5 uur Controleren op spellings- en grammaticafouten van geschreven werk 

8/12/16 1 uur Laatste check geschreven werk en inleveren van conceptversie 

26/12/16 3 uur Literatuuronderzoek en schriftelijke beantwoording vijfde deelvraag 

27/12/16 3,5 uur Afronding schriftelijke beantwoording vijfde deelvraag 

28/12/16 2,5 uur Vergelijken Amerikaanse grondwet en kernwaarden van de vrijmetselarij 
voor zesde deelvraag. 

29/12/16 2 uur Schriftelijke beantwoording zesde deelvraag 

30/12/16 3,5 uur Vergelijken Nederlandse grondwet en kernwaarden van de vrijmetselarij 
voor zevende deelvraag. 

31/12/16 2,5 uur Schriftelijke beantwoording zevende deelvraag 

28/1/17 3,5 uur Schrijven van eindconclusie en het herschrijven van de inleiding 

29/1/17 3,5 uur Controleren op spel- en grammaticafouten, laatste check op inhoudelijke 
fouten en het finaliseren van de lay-out. 

30/1/17  Inleveren definitieve versie PWS 

 

Totaal aantal uren: 127 

 


