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Vrijmetselaarsloge Silentium is een van de oudste verenigingen in Delft. 

De loge werd opgericht in 1801, in de nadagen van de Bataafse Republiek, 

gedomineerd door patriottische idealisten. Die patriotten waren na de 

Franse inval in 1795 teruggekeerd naar Nederland, na hun vlucht naar 

Frankrijk in 1787. Een aantal van hen was daar vrijmetselaar geworden en 

nam in Delft het initiatief tot de oprichting van Loge Silentium. Ook 

vandaag de dag is Silentium nog steeds een actieve seculiere vereniging van 

wereld- en levensbeschouwelijke aard die gebruik maakt van eeuwenoude 

symbolen en ritualen. Maar waarom en waarvoor en hoe?

De broeders waren patriotten die tijdens hun ballingschap 
in Duinkerken hadden gewoond. Daar waren ze vrijmetse-
laar geworden, eerst in een Franse loge en later in een eigen 
loge: ‘Les Vrais Bataves’. Na hun terugkeer in Holland had-
den ze hun loge in Den Haag voortgezet, omgedoopt tot 
‘De Ware Bataven’. De reis naar Den Haag was voor de 
Delftse broeders echter geen sinecure. De tocht met de 
trekschuit duurde bijna twee uur en ‘s avonds na het loge-
bezoek voer de boot niet meer, zodat de broeders in Den 
Haag een overnachtingsplaats moesten zoeken. Het kostte 
hen zo bijna twee dagen om een avond bij te kunnen 
wonen. Het was dan ook begrijpelijk dat de Delftse broe-
ders een eigen loge wensten en zij vroegen in een verzoek-
schrift aan het Grootoosten van de Bataafse Republiek om 
toestemming tot oprichting van een loge onder de naam 
‘Silentium’. Het Grootoosten is de aanduiding van het 
hoofdbestuur van de vrijmetselarij en elke individuele loge 
is onderdeel van een lokaal ‘Oosten’. Loge Silentium hoort 
bij het ‘Oosten Delft’. Ook de ‘couleuren’ van de loge wer-
den vastgesteld: donkerblauw, lichtrood en wit, een keuze 
die wel samengehangen zal hebben met de patriottische 
afkomst van de broeders. Deze kleuren zijn vandaag de dag 
nog steeds de kleuren van loge Silentium, terug te vinden 
in schootsvellen, cordons en andere versierselen.
De patriotten die aan de wieg stonden van Silentium 
waren danig teleurgesteld in het uitblijven van de zo 
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et patriottisme ontstond in een periode met 
veel ontevredenheid over het beleid van de 
machthebbers. Met een meer democratisch 
bestel zou het leven van elke burger een stuk 

aangenamer zijn. De patriotten waren geïnspireerd door de 
Amerikaanse Revolutie en de Verlichting en eisten meer 
zeggenschap voor het volk. Zij streden daarvoor maar wer-
den in 1787 verslagen door de legers van prins Willem V en 
Pruisen. Ze moesten erkennen dat hun ‘democratisch 
patriottisme’ de nederlaag had geleden. Dat de patriotten 
naar Frankrijk vluchtten bleek bittere noodzaak. Op 29 juli 
1788 werd door het college van de ‘heren van de Weth’ van 
Delft besloten dat de Delftse hoofdmannen van de patriot-
ten ten eeuwigen dagen verbannen zouden worden. Na de 
komst van de Fransen op 12 oktober 1795 werd die verban-
ning opgeheven, wat het deze mensen mogelijk maakte 
naar het vaderland en hun gezinnen terug te keren.

ONTSTAAN VAN DE DELFTSE LOGE
Op 20 januari 1801 kwamen negen vrijmetselaren samen in 
Huis ter Lucht aan de Rotterdamseweg bij de hoek met de 
huidige Hertog Govertkade, net buiten de Rotterdamse 
poort. Ze kwamen bijeen in de Rechtkamer, uitgenodigd 
door één van de broeders (zoals vrijmetselaren elkaar 
onderling noemen) die daar als schout van Vrijenban en 
Nootdorp toegang toe had. 
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gewenste veranderingen na 1795: een nieuwe wereld die 
men hoopte te enten op ideeën van vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. Ze hadden gedroomd van menselijkheid, 
menselijke waardigheid, verdraagzaamheid, burgerzin en 
volksinvloed; idealen die de kern raakten van het vrijmet-
selaarsgedachtengoed. Maar gelukkig heeft hun desillusie 
uiteindelijk niet bewerkt dat deze idealen volledig verloren 
zijn gegaan. Zij en hun opvolgers werkten daar in relatieve 
stilte aan voort. Over die stilte schrijft J. Engel in een speci-
ale uitgave van het blad ‘Thoth’ ter gelegenheid van het 175-
jarig bestaan van Loge Silentium in 1976: ‘Toch zijn ook die 
ideeën, die al bijna waren vergeten, levendig gebleven bij 
hen die zich er in de stilte van de tempel op bezonnen hoe 
men de mensheid zou kunnen helpen. Vandaar dat men de 
werkplaats na al die teleurstellingen Silentium is gaan noe-
men.’ 

WAT IS DE VRIJMETSELARIJ
Een vrijmetselaar is een mens die op zoek is. Op zoek naar 
wie hij is, hoe hij een bewuster en beter mens zou kunnen 
worden en hoe hij een steentje bij zou kunnen dragen aan 
een betere wereld. Vrijmetselaren richten de aandacht op 

wat mensen bindt en trachten weg te nemen wat mensen 
verdeelt. Men doet dit in zogenaamde loges: niet-religi-
euze, niet-politieke organisaties. Elke loge is een gewone 
vereniging, maar met een besloten karakter zodat de leden 
elkaar in volmaakt vertrouwen, of zoals men dat in vrij-
metselaarstermen symbolisch aanduidt, ‘binnen de 
getande rand’ ontmoeten en gezamenlijk een spirituele reis 
aangaan.

  Inwijding volgens 
een oud, niet meer in 
gebruik zijnde, histo-
risch rituaal. 18de 
eeuwse gravure. 
(Archief Landelijke Orde der 

Vrijmetselaars)

  Enkele cordons 
van de Loge Silenti-
um. De cordons wor-
den gedragen tijdens 
de Open Loges door 
de broeders met een 
officiële functie. Elke 
functie heeft een ei-
gen symbool. Het 
draaglint heeft de 
kleuren van de loge. 
Foto auteur. (CS)
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Het bijzondere van de vrijmetselarij is dat zij erkent dat er 
veel waarheden zijn die allemaal even waardevol en valide 
zijn; dat ieder mens in zijn zoektocht andere paden en 
waarheden kan en mag vinden. Er zijn natuurlijk meer 
mensen en groepen die zich met levensbeschouwelijke 
vragen bezig houden en bruggen proberen te slaan maar 
vrijmetselaren doen dat op een bijzondere manier, gestoeld 
op heel oude tradities. De broeders in de loge helpen elkaar 
in hun zoektocht door het op een speciale manier uitwisse-
len van gedachten. Op de zogeheten comparitieavonden 
wordt na een lezing niet gedebatteerd maar dan delen de 
broeders hun gezichtspunten met acceptatie en respect 
voor de onderlinge verschillen. Naast comparitieavonden 
kent men zogeheten Open Loges waarin gezamenlijk ritue-
len worden uitgevoerd waarbij symbolen een prominente 
rol spelen, zoals bijvoorbeeld bij de inwijding van een kan-
didaat. Men kan stellen dat de vrijmetselarij een soort 
levensbeschouwing is, een levensfilosofie waar geen dog-
ma’s in voorkomen en waar met universele symbolen 
gewerkt wordt.

SYMBOLEN
Met symbolen kan men zaken beschrijven die moeilijk in 
woorden zijn te vatten. Iedere vrijmetselaar heeft zijn 
eigen interpretatie van een symbool. De betekenis verschilt 
dus van persoon tot persoon en van tijd tot tijd. Hetzelfde 
symbool kan voor de mens steeds wat anders betekenen als 
hij de taal der symboliek verstaat. Zo delen vrijmetselaren 
samen een gevoel zonder terug te vallen in een discussie 
over definities. Een symbool kan binnen de vrijmetselarij 
een stoffelijk voorwerp zijn, een attribuut of een voorstel-
ling. Symbolen zetten de mens aan het denken, ze bevorde-
ren de zelfwerkzaamheid op het geestelijk vlak en in vele 
herkent men vanouds christelijke elementen. Die christe-
lijke connotatie en betekenis is er echter aan onttrokken. 
De Orde van Vrijmetselaren ontstond in 1717 in Engeland 
tijdens de Verlichting en het ontstaan kan gezien worden 
als reactie op de dogmatische autoriteitsgodsdienst. Veel 
symbolen werden desalniettemin ontleend aan de westerse 
christelijke traditie. Zo neemt de bijbel, naast de passer en 
winkelhaak, een prominente plaats in; niet als ‘het woord 
van God’ maar als een boek van diepe wijsheid. Ontdaan 
van zijn religieuze betekenis is het een sterk symbool met 
een grote inhoudelijke waarde. Hetzelfde geldt ook voor 
twee belangrijke schutspatronen binnen de vrijmetselarij: 
Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Ook zij zijn 
ontdaan van hun christelijke connotatie en symboliseren 
de belofte van ‘licht’ en de aanwezigheid van ‘licht’, dat zelf 
ook weer een symbool is dat op allerlei verschillende 
manieren aanzet tot denken. In de lichtsymboliek is de 
tegenstelling en strijd tussen licht en duister een terugke-
rend element, dat men bijvoorbeeld weerspiegeld ziet in de 
zwart-wit geblokte vloer van de werkplaats en het symbo-
lisch gebruik van kaarsen.
De vrijmetselarij maakt intensief gebruik van symbolen die 
ontleend zijn aan de bouw en de meest bekende zijn de 

passer en de winkelhaak. De passer symboliseert het gees-
telijke en de winkelhaak het stoffelijke. Samen duiden ze 
aan dat vrijmetselaren ernaar streven inzicht te krijgen in 
het gebied tussen het ‘tastbare’ en het ‘onzegbare’.
Het gebruik van de bouwsymboliek begint met hoe een 
vrijmetselaar zichzelf leert zien: hij is een ruwe steen die 
hijzelf moet bewerken om een goede plek in de samenle-
ving in te kunnen nemen. Een samenleving die hij ziet als 
een te voltooien bouwwerk: een harmonieuze maatschap-
pij die symbolisch wordt aangeduid met de ‘Tempel der 
Mensheid’. Vrijmetselaren werken daarbij uitdrukkelijk 
niet aan elkaars steen, maar steunen elkaar in het werken 
aan de eigen steen. Een betere wereld begint immers bij 
jezelf. Dat ziet de vrijmetselarij als een van de belangrijke 
elementen in de ritus en de woorden ‘Ken u zelf’ die  
boven elke vrijmetselaarstempel te vinden zijn, geven  
daar uiting aan.

RITUALEN EN RITUELEN
Naast symbolen zijn ritualen belangrijk binnen de vrijmet-
selarij. De uitgeschreven allegorische toneelstukken, waar-
van de basis eeuwenoud is, worden uitgevoerd in de zoge-
heten Open Loges. De rituelen helpen de vrijmetselaar in 
zijn bewustwordingsproces.  Zo wordt bijvoorbeeld een 
nieuw lid aangenomen door middel van een inwijdings-
ritueel. Er gebeurt daarbij niets dat het daglicht niet verdra-
gen kan, het gaat voornamelijk om het symbolisch mee 
geven van een aantal levenslessen. 
De rituelen worden uitgevoerd in een speciaal ingerichte 
ruimte van het gebouw, die de ‘tempel’ of de ‘werkplaats’ 
wordt genoemd. Voor een dergelijke gelegenheid kleden 

  Glas-in-lood raam 
met passer en winkel-
haak boven de ingang 
van de Loge Silenti-
um. Foto auteur. (CS)

  Naambord Loge 
silentium. Foto Wim 

Weve. (PC)
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vrijmetselaren zich feestelijk; traditioneel in rokkostuum, 
maar tegenwoordig is ook een donker kostuum voldoende. 
Zij doen dit om zich tijdens de rituele bijeenkomst los te 
maken van wie zij in het dagelijkse leven zijn. De rituelen 
zijn omgeven door een waas van geheimzinnigheid, wat 
soms aanleiding geeft tot bizarre geruchten. Echter, elke 
goed voorziene bibliotheek en elke degelijke zoekmachine 
kan alle mogelijke informatie verschaffen over de inhoud 
daarvan. En toch… toch bestaat er een geheim van de vrij-
metselarij. Het ware geheim van de vrijmetselarij is de per-
soonlijke beleving, iets wat niet onder woorden kan wor-
den gebracht. Een unieke individuele beleving die gevoed 
wordt door symbolen en rituelen. De reden dat er niet over 
de rituelen wordt uitgeweid is dat de persoonlijke ervaring 

het grootst is als je ze niet van te voren kent. In een loge 
wordt naast vrijmetselaarsarbeid ook gewoon gezellig 
geborreld, gepraat en af en toe gegeten. Het sociale aspect, 
de broederschap, is een wezenlijk element van de vrijmet-
selarij. Loges doen niet aan ledenwerving. Vrijmetselaar 
word je omdat je dat zelf wilt of voelt en vervolgens zelf de 
eerste stap zet door contact te zoeken met een loge.

DE DELFTSE VRIJMETSELARIJ ANNO NU
Loge Silentium is een mannenloge. Zij maakt deel uit van 
de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren onder het Groot-
oosten der Nederlanden. Silentium is tevens de eigenaar 
van het logegebouw aan de Choorstraat 16A. Het werd in 
1894 door de broeders aangekocht voor de beoefening van 
de vrijmetselarij, waartoe achter het huis het feitelijke 
logegebouw werd gebouwd. Het geheel is een rijksmonu-
ment. In het gebouw komen ook de vrouwelijke loge 
Catena Aurea en de gemengde loge Delta bijeen. Samen 
vertegenwoordigen deze drie loges het hele scala aan loge-
arbeid van de vrijmetselarij in Delft. Voor geïnteresseerden 
organiseren alle loges enkele malen per jaar een avond, 
waarop meer wordt verteld en men vragen kan stellen. Zo 
ook bij Loge Silentium. 

Allard Zoutendijk werd in 2013 als vrijmetselaar ingewijd bij 
Loge Silentium. Sinds kort is hij lid van het bestuur. 

  Herinneringsbord 
met symbolen van de 
vrijmetselarij. Porce-
leyne Fles, circa 1921. 
(CS)

  Kunstwerkje dat 
symbool staat voor 
de trap met zeven 
treden die leidt naar 
het gebied tussen 

passer en winkelhaak: 
‘het tastbare en het 
onzegbare’. Vervaardi-
ger Rob Dekker.
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