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DE OUDE LANDMERKEN 

  
 
De beginselen van de vrijmetselarij. 
De vrijmetselarij is gebaseerd op een aantal fundamentele beginselen, die het 
wezen van de vrijmetselarij uitmaken. Deze beginselen zijn samengevat in 
geschriften die men ook wel ‘De Oude Landmerken’ noemt: The Old Landmarks. 
Het eerst komen de Oude Landmerken voor in Anderson’s Constitutieboek van 
1723. Eén van de bepalingen daarin luidt: “Every Grand Lodge has an inherent 
power and authority to make new regulations or to alter these, for the real benefits 
of this ancient fraternity; provided always that the Old Landmarks be carefully 
preserved.” 
Aldus heeft Anderson de oude wetten en bepalingen in het Constitutieboek bijeen 
gevoegd en ze voor eeuwig onschendbaar gemaakt. Hiermee heeft hij willen 
voorkomen dat allerlei nieuwigheden zouden worden toegevoegd en oude 
gebruiken zouden worden verwijderd. Hij heeft hij er voor gezorgd dat het oude 
en onaantastbare karakter van de vrijmetselarij is behouden en dat er een 
raamwerk is ontstaan van orde en stelselmatigheid.  
 
Zoals u waarschijnlijk wel weet is dat één van deze Oude Landmerken er tot op de 
dag van vandaag voor zorgt dat de gemengde vrijmetselarij door de praktisch alle 
Grootloges wereldwijd – waaronder die van Nederland – niet als reguliere 
vrijmetselarij wordt beschouwd en door hen niet als ‘regelmatig’ kan worden 
erkend. 
  
Landmerk in letterlijke zin 
Maar alvorens ik verder ga met mijn verhaal over de Oude Landmerken wil ik 
uitleggen wat een landmerk – in de letterlijke zin van het woord – is. Nog niet zo 
heel lang geleden, vóór de komst van radar en sonar, was een landmerk voor de 
zeeman een vast punt waarop hij zijn koers kon bepalen. Hiervoor dienden 
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onveranderlijke punten, zoals bergen of eilandjes. Maar meestal waren het door 
mensen aangebrachte merktekens als vuurtorens, bakens en boeien. Door deze 
landmerken kon de zeeman zijn positie en zijn koers op zee bepalen. Zonder zijn 
bekende landmerken was de zeeman ten dode opgeschreven. 
 
Het verhaal gaat dat het in zeer oude tijden de gewoonte was, om grenzen van 
landen en streken af te bakenen met stenen pilaren. Omdat men in die tijd geen 
andere manier had om landsgrenzen af te schermen, werd het als een misdaad 
gezien om deze pilaren moedwillig te verwijderen. Het wekte veel verwarring en 
werd daarom streng gestraft.  
“U zult niet uws naasten landmerken verwijderen”, luidt een oude Joodse wet. In 
het boek Spreuken 22, 28 staat: Verleg de aloude grenssteen niet, die je vaderen 
hebben neergezet. In het boek Deuteronomium 27, 17 staat: Vervloekt wie bij zijn 
buurman een grenssteen verlegt. En heel het volk zegt: ‘Amen’. En tenslotte in  
het boek Job 24,2 staat: De boosdoeners verleggen slechts grensstenen, sleuren 
ongestoord kudde en herder weg.  
 
Het zijn waarschijnlijk deze teksten die men destijds ter harte heeft genomen en 
als voorbeeld heeft gebruikt om de betekenis en de interpretatie van het woord 
landmerk duidelijk te maken.  
 
De landmerken nu 
Anno 2016 heerst er nogal wat verschil van mening over wat nu eigenlijk wel of 
niet een maçonnieke landmerk is. Op deze vraag wil ik proberen een antwoord te 
formuleren. 
 
Tot het jaar 1853 had men nog nooit geprobeerd om de landmerken van de aloude 
vrijmetselarij allemaal op te schrijven en er enige regelmaat in aan te brengen. De 
Engelsman Albert Mackey heeft in dat jaar een lijst opgesteld van vijfentwintig 
landmerken en sindsdien gelden deze als de ultieme maçonnieke waarheid in de 
vrijmetselarij.  
 
Mackey stelt dat één van de voorwaarden waaraan een maçonniek landmerk moet 
voldoen is dat het zo oud is, dat er geen geschreven geschiedenis van is. Dit 
betekent dat, als alle vrijmetselaren over de gehele wereld zich thans zouden 
verenigen om een nieuw landmerk in te voeren, dat niet mogelijk is. 
Een tweede voorwaarde waaraan een maçonniek landmerk volgens hem moet 
voldoen is dat het niet te herroepen is. Al zouden alle vrijmetselaren over de 
gehele wereld vandaag besluiten om een landmerk te verwijderen of te negeren, 



 

 

dan kan dat niet want de landmerken van de vrijmetselarij kunnen nimmer 
ongedaan worden gemaakt.  
 
Wat zijn de Oude Landmerken? 
Ik zal u vervolgens de belangrijkste landmerken noemen zoals deze door Mackey 
in 1853 zijn opgesteld: 
- Landmerk nummer 1 rekent meteen af met de schending van alle 
 volgende 24 landmerken, namelijk: de landmerken zijn onschendbaar en 
 kunnen nooit veranderd worden. 
- Het 2e landmerk zegt dat de Aloude Symbolische Vrijmetselarij 
 bestaat uit drie graden, die van aangenomen leerling, gezel en 
 meester-metselaar met inbegrip van de graad van het Heilig Koninklijk 
 Gewelf. Dit betekent dat alle andere graden, die na 1858 door de 
 vrijmetselarij zijn ingevoerd (en ik denk dan met name aan de Schotse 
 hogere graden) niet in de Aloude Symbolische Vrijmetselarij thuishoren.   
- De wijze waarop vrijmetselaren elkaar herkennen: de stap (linker voet naar 
 voren, rechter voet in de holte van de linker voet), het teken (de hals 
 doorsnijden) en het woord (Boaz). Deze zijn voor alle vrijmetselaren over 
 het gehele aardoppervlak hetzelfde en kunnen en mogen nooit veranderd 
 worden. 
- De legende van de derde graad. Zoals u begrijpt, kan ik hierover 
 vanavond niet verder uitweiden. Voor nu is het slechts belangrijk om te 
 weten dat het een landmerk is en dat iedereen die niet volgens deze 
 legende de derde graad heeft bereikt, geen Meester Metselaar is. 
-  Het hebben van een grootmeester en het voorrecht van de grootmeester 
 om over alle bijeenkomsten te presideren. Vanwege dit landmerk is het 
 een vanzelfsprekendheid dat de voorzittershamer altijd aan de  groot- 
 meester wordt aangeboden wanneer hij een van zijn loges bezoekt. 
- Ook is het het voorrecht van een grootmeester om een kandidaat op 
 staande voet tot vrijmetselaar te maken en om een Leerling op staande 
 voet te bevorderen tot Gezel en een Gezel te verheffen tot de derde graad. 
 Van dit voorrecht werd in de vorige eeuw nogal eens gebruik gemaakt als 
 men onverhoeds naar de West moest vertrekken (het huidige Indonesië).  
- De noodzakelijkheid van vrijmetselaren om in loges bijeen te komen.  Dit 
 betekent dat een groepje mensen dat elkaar wekelijks tijdens de borrel op 
 de sociëteit ontmoet en over vrijmetselarij praat, geen vrijmetselarij is. 
 Men  moet bij elkaar zijn in een ruimte die als loge of als werkplaats is 
 ingericht. 
- De noodzakelijkheid van het hebben van een voorzittend meester en twee 



 

 

 opzieners. Over alle andere officieren – met uitzondering van de Dekker - 
 wordt met geen woord gerept. 
- De noodzakelijkheid dat de loge gedekt is tijdens de uitvoering van het 
 rituaal. Een  opmerking die ik bij dit landmerk wil maken is, dat er altijd 
 een binnendekker aanwezig moet zijn. Bij de oprichting van de 
 vrijmetselarij in 1717 in Londen, kende men het begrip buitendekker niet. 
 Thans hebben de meeste loges die werken onder de Engelse ritus, wel een 
 buitendekker. 
- Het recht van elke vrijmetselaar om alle ledenvergaderingen bij te wonen. 
 Om onder dit landmerk uit te komen, hanteren sommige loges de regel dat 
 iemand pas vrijmetselaar is wanneer hij de derde graad heeft. Tot die tijd is 
 men aspirant-lid. 
- Het recht van iedere vrijmetselaar om elke reguliere loge te mogen 
 bezoeken. De grote vraag is hier natuurlijk wat men hier als regulier 
 aanmerkt. 
- Een onbekende bezoeker, iemand die bij niemand van de leden bekend is, 
 mag niet tot een loge worden toegelaten. 
 Dat dit landmerk nogal eens overtreden wordt is bekend. Zelf heb ik in 
 Australië een loge van de Royal Arch bezocht terwijl niemand mij daar 
 kende.  
- Een loge mag zich niet bemoeien met de zaken van een andere loge en 
 mag geen graden toekennen aan iemand die lid is van een andere loge. 
 
Het 18e landmerk vormt v.w.b. de gemengde vrijmetselarij hét hete hangijzer. 
Mackey zegt echter zelf dat het geen Aloud Landmerk is. Het is een landmerk dat 
door de Orde van Vrijmetselaren van Groot-Brittannië pas in het leven is 
geroepen toen deze Orde in 1717 werd opgericht. Het luidt als volgt: 
- Een kandidaat voor vrijmetselarij kan slechts zijn een volwassen man, 
 ongeschonden en in vrijheid geboren. Een vrouw, een kreupele of een 
 slaaf is gediskwalificeerd voor  inwijding in de vrijmetselarij. 
 Ik begrijp de strekking van dit landmerk maar wat bedoelde men met 
 ‘ongeschonden’? En waarom wordt de vrouw hier gelijkgesteld met een 
 kreupele en een slaaf? Over de uitsluiting van vrouwen straks meer. 
 
Ik vervolg met de laatste 7 landmerken: 
- Het geloof in het bestaan van God als de grote Architect van het 
 universum is het belangrijkste landmerk in de vrijmetselarij. Althans, dat 
 vond Mackey toen hij ze in 1853 op een rijtje zette. Destijds leidde een 
 ontkenning hiervan onherroepelijk tot verbanning uit de Orde.  



 

 

 In veel Europese vrijmetselaarsordes, ook de Nederlandse, wordt niet meer 
 uitgegaan van deze voorwaarde van het monotheïsme. Het erkennen van 
 een 'hoog beginsel' is meestal voldoende. Daarbij kan worden gedacht aan 
 bijvoorbeeld de samenhangende krachten van de natuur, het eigen geweten, 
 de verlichting van het boeddhisme of een al dan niet persoonlijke God. 
 Ieder lid wordt dus geacht naar eigen inzicht een ethisch kader voor 
 zichzelf te hebben waaraan het eigen handelen kan worden getoetst. 
 Met het herinterpreteren van dit landmerk, heeft men m.i. de deur open 
 gezet  voor herziening van het 18e landmerk dat handelt over de uitsluiting 
 van vrouwen. 
- Evenals het vorige landmerk wordt ook het 20e landmerk wereldwijd 
 geschonden. Dit zegt dat men als vrijmetselaar moet geloven in de 
 opstanding tot een volgend leven. Mackey zegt dat dit niet direct 
 gevraagd wordt aan de kandidaat maar dat men indirect verwacht dat, als 
 men in het bestaan van God als de grote Architect gelooft, dit er 
 automatisch op volgt. Wij weten echter allemaal dat dit in deze huidige 
 tijd een onjuiste redenering is. 
- Een boek van de Heilige Wet moet te allen tijde in de werkplaats 
 aanwezig zijn als de broeders aldaar in loge vergaderd zijn.  
 Hier wordt dus nadrukkelijk gezegd dat dit niet per se de Christelijke 
 Bijbel behoeft te zijn.    
- Het geloof in de gelijkheid van alle broeders als zij in loge vergaderd 
 zijn.  
 Mijns inziens een prachtige anti-discriminatie maatregel want hierdoor 
 heeft de ongeletterde dezelfde rechten en plichten in de werkplaats als de 
 hoogleraar. 
- De vrijmetselarij is een geheim genootschap. Als de vrijmetselarij dit niet 
 meer zou zijn, betekent dit haar sociale zelfmoord (social suicide). 
 Tegenwoordig is de vrijmetselarij al lang geen geheim genootschap meer. 
 Haar ritualen staan op het internet of liggen in de boekwinkel. Alleen de 
 bijeenkomsten zijn besloten. 
- De fundering (oprichting) van de speculatieve vrijmetselarij is gegrond- 
 vest op de operatieve bouwkunst. De tempel van Koning Salomo 
 wordt gezien als de symbolische wieg van de Orde en alle riten zijn 
 gebaseerd op de bouw van deze tempel. 
 Met dit landmerk wilde men voorkomen dat men de riten gaat baseren op 
 allerlei andere bedenksels en vertellingen en dit vervolgens gaat 
 bestempelen als vrijmetselarij. Ik denk hier b.v. aan organisaties als de 
 Odd Fellows, Rebecca’s en de Weefsters, die volgens dit landmerk geen 



 

 

 vrijmetselarij zijn, maar dit soms wel beweren.  
- En net zoals het eerste is het laatste en bekroonde landmerk van de 
 vrijmetselarij dat de landmerken nimmer mogen worden veranderd. Niets 
 kan er aan worden toegevoegd, niets kan er uit worden verwijderd, zelfs 
 de kleinste verandering is niet toegestaan. Zoals wij de Aloude 
 Landmerken van onze voorgangers hebben gekregen, zo zullen wij ze 
 ongeschonden doorgeven aan onze opvolgers. 
 
De tegenwoordige tijd 
Alle landmerken overziend was het misschien beter geweest als men er toentertijd 
een andere naam (en betekenis) aan had gegeven, b.v. oude gebruiken. Oude 
gebruiken kunnen namelijk veranderd of afgeschaft worden, ook al bestaan zij 
honderden jaren. En ook in de vrijmetselarij kunnen zij veranderd of afgeschaft 
worden - zonder daarbij het wezen van de vrijmetselarij aan te tasten - wanneer zij  
niet meer passen in deze tijd.  
Er is een spreekwoord, afkomstig uit de zeevaart, dat luidt: “Als het getij verloopt, 
moet men de bakens (lees: landmerken) verzetten. Het zou de vrijmetselarij sieren 
als zij zich niet meer zo zou vastklampen aan deze oude bakens. De landmerken 
zijn immers niet geopenbaard, met andere woorden, zij zijn niet van God 
gegeven; zij zouden daarom veranderd kunnen worden. Iedere landelijke 
organisatie van vrijmetselarij - of het nu Frankrijk, Engeland, Duitsland, Amerika 
of Nederland betreft - heeft haar eigen stel gebruiken en gewoonten en noemt die 
‘landmerken’. Maar als zij eenmaal zo genoemd zijn - en er niet meer van 
afgeweken kan worden - zijn zij verworden tot dogma. 
Wel vreemd eigenlijk! Want ik heb altijd begrepen dat de vrijmetselarij geen 
dogma’s kent. 
 
Welke gevolgen heeft het een en ander gehad voor de gemengde vrijmetselarij? 
Welnu, een onvermijdbaar gevolg van de handhaving van de Oude Landmerken is 
onherroepelijk de ‘verkettering’, want wie afwijkt van de norm en zijn eigen 
landmerken opstelt, is vervolgens geen ‘regelmatig’ vrijmetselaar meer in de ogen 
van de oorspronkelijke oprichters van de vrijmetselarij. En zoals u weet, is dit 
precies wat er is gebeurd met de Orde van het Grootoosten der Nederlanden toen 
zij bij haar oprichting de Landmerken aannam van de vrijmetselarij van Groot 
Brittannië. Hierdoor heeft deze Orde zichzelf in feite buitenspel gezet, in ieder 
geval voor wat betreft het kunnen erkennen dat mannen en vrouwen in Nederland 
gelijke rechten hebben. Maar gelukkig is het nog steeds zo dat de wetten van geen 
enkele Nederlandse vereniging boven de Nederlandse wet verheven zijn. Ook die 
van de Orde van het Grootoosten der Nederlanden niet. Concreet betekent dit dat 



 

 

de Orde van het Grootoosten der Nederlanden niet het recht heeft om een lid te 
royeren als hij tevens lid zou willen worden van een gemengde Orde. Zij kunnen 
het proberen maar zullen een rechtszaak hierover altijd verliezen. Ik vraag me 
daarom wel eens af of wij als gemengde Orde hen niet kunnen aanklagen wegens 
gender-discriminatie. 
 
In plaats van één universele vrijmetselarij met één stel landmerken en verdeeld in 
een aantal eraan verbonden nationale autonome organisaties, hebben we nu een 
groot aantal elkaar bestrijdende groepen. En goed beschouwd hebben zij allemaal 
het goed recht om zich als schakel van de maçonnieke keten te beschouwen en te 
verlangen dat zij door de andere schakels als zodanig worden erkend. 
 
De gemengde Orde der vrijmetselarij wordt door het overtreden van één landmerk 
- namelijk de toelating van de vrouw in haar gelederen - door de meeste 
Grootmachten als onregelmatig beschouwd. Alleen de Europese grootmacht van 
Frankrijk - het Grand Orient de France - erkent de gemengde vrijmetselarij als 
zijnde regelmatig. 
 
Gezien het voorgaande is het dus van groot belang onszelf de vraag te stellen: 
”Wat moeten wij anno 2016 onder de uitdrukking ‘De Maconnieke Landmerken’ 
verstaan?’’ 
Theoretisch moet het de positie van de landmerken zijn, dat zij nooit veranderd 
mogen worden en dat zij van kracht blijven totdat de vrijmetselarij zal ophouden 
te bestaan. Maar naar mijn mening is deze definitie uitsluitend van toepassing op 
de ideële, universele vrijmetselarij als rituele leerschool, en mag zij niet toegepast 
worden op de meer materiële of administratieve organisatie van de Orde zelf. 
Zodra wij komen tot in de maatschappij en in de wereld werkende organisaties, 
komen wij in een wereld van vergankelijkheid en verandering, in een wereld die 
voortdurend van aanzien verandert en dus kunnen hier de gebruiken en 
kenmerken slechts tijdelijk gelden. Want indien dit niet gebeurt, zoals thans vaak 
het geval is, moeten dergelijke onveranderlijke landmerken wel tot verstarring en 
dogmatisering leiden. 
 
Ik meen dat de landmerken thans in tweevoudige zin gebruikt worden, namelijk 
‘kenmerken’ en ‘gebruiken’ en dat daaruit alle verwarring is ontstaan. Een 
kenmerk is heel iets anders en van een veel hogere orde dan een gebruik. 
Kenmerken kunnen als onveranderlijk en bindend worden aanvaard, gebruiken 
soms, maar meestal niet. Op zich duidt de term ‘landmerk’ niet op een geheel 
onveranderlijk iets en sluit zij wel degelijk een betrekkelijke veranderlijkheid in 



 

 

zich: zij is geen of iets beperkends, doch uitsluitend een zeemansterm die de vaste 
punten aan wal aangeeft waarop de zeeman zijn koers op zee kan bepalen, in een 
vaarwater dat in zichzelf ook veranderlijk is. Zo dienen dus ook de maçonnieke 
landmerken om in het voortdurend veranderend vaarwater van de maatschappij 
en het wereldgebeuren, de koers van ons maçonnieke schip te bepalen. 
In de gemengde vrijmetselarij is bewezen dat vogels van diverse pluimage zich in 
hun uiteenlopende opvattingen kunnen verenigen. Dit is alleen mogelijk waar er 
een grote mate van verdraagzaamheid heerst, d.w.z. wanneer het begrip 
‘landmerken’ tot zijn ware proporties wordt teruggebracht. 
 
In de ‘Encyclopedia of Freemasonry’ maakt Mackey een onderscheid tussen 
esoterische en gewone, of exoterische, vrijmetselarij. Hij zou dan echter ook de 
consequentie aanvaard moeten hebben dat voor de één geheel andere regels 
gelden dan voor de andere. Nog beter zou het zijn als voor de esoterische 
vrijmetselarij het woord ‘landmerk’ gebruikt wordt en voor de exoterische 
vrijmetselarij we kunnen volstaan met ‘gebruiken’, die daarom slechts 
betrekkelijk permanent en onveranderlijk mogen zijn. 
Zoals zovele instituties in de samenleving, verandert de toepassing en 
interpretatie hiervan door de tijd, omdat de oorspronkelijke vrijmetselaars 
sterven, en opgevolgd worden door generaties van nieuwe vrijmetselaars. Deze 
leven in een andere tijd, en zullen onderhevig zijn aan veranderde opvattingen. De 
kernvraag is in hoeverre dergelijke evoluties en nieuwe inzichten van nieuwe 
generaties kunnen blijven kaderen in het historische vastgelegde kader, zonder dat 
dit kader wordt verlaten. Hieromtrent bestaat - steeds weer - veel discussie en 
onenigheid 
 
Samenvattend: de masculiene vrijmetselarij in Nederland beroept zich op het feit 
dat één van Mackey’s Oude Landmerken zegt, dat een vrijmetselaar alleen een 
man kan zijn. Slechts vanwege dit landmerk, en vanwege het feit dat de 
masculiene vrijmetselarij in Nederland afkomstig is van de Engelse vrijmetselarij 
die dit landmerk nog steeds hanteert, is het voor onze mannelijke broeders 
onmogelijk om de gemengde vrijmetselarij in Nederland als een volwaardige en 
reguliere Orde te erkennen. Over dogmatiek en verstarring gesproken! 
 
A∴M∴, waarde Zz∴ en Bb∴, ik heb gezegd. 
Zo moge het zijn. 
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