
225 jaar Vrijmetselarij in Kampen
door Roel Kolle

Het jaar 1995wasvoor de loge van vrijmetselaars in Kampen en omgeving een bijzonder
jaar: het 45ste lustrum kon worden gevierd en het logegebouw kon, na een grondige opknap
beurt van twee jaren, weer in gebruik genomen worden (juni 1995). Redenen genoeg om
enkele feestelijke bijeenkomsten te organiseren, een open dag te houden voor het publiek
en voor het voetlicht te treden met een kleine bijdrage in de Kamper Almanak. In deze bij
drage worden enkele aspecten van de geschiedenis van de loge LeProfond Silence aan de orde
gesteld en wordt er iets verteld over de doelstellingen van de vrijmetselarij in het algemeen.

Voorgeschiedenis
In het jaar 1764 werd in Kampen voor de eerste maal het maconnieke licht ontstoken

(aangevangen met vrijmetselaarswerkzaamheden) en weI door de ambulante militaire loge
(een loge welke meetrok met een regiment of bataljon ) La Concorde.

Deze loge was verbonden aan het Istc bataljon van het regiment van luitenant-generaal
Hyacinth graaf d'Envie, destijds binnen de stad Kampen in bezetting. De voorzittend mees
ter van deze loge wasWillem Frederik baron Von Wilcke, de bataljonscommandant. Deze
groep militairen - en dus ook de loge - bleef tot 1767 te Kampen gelegerd waarna hij werd
overgeplaatst naar Arnhem. De loge was destijds een allesbehalve welkome gast binnen de
Kamper muren. In de loop van 1764 werd door baron Von Wilcke een brief verzonden aan
het Opperbestuur der Orde in Nederland. Hij schreef daarin 'dat de overheid der stad Cam
pen zeer tegen de Orde was ingenomen, weshalve het moeielijk voor de leden was eene ver
gaderplaats te vinden.' Huisvesting werd toen gevonden bij een van de leden thuis. De sol
daten van het bataljon waren ingekwartierd bij het 'mindere yolk' terwijl de officieren hun
inkwartiering vonden bij de 'betere standen'. Zo was het mogelijk dat een aantal Kamper
burgers door deze officieren in aanraking werd gebracht met de vrijmetselarij. In de loop
van 1764 werden de volgende Kampenaren - niet-militairen - aangenomen in de loge: de
heren Valencijn, Cj. Stennekes, N. Wonneman, Posthumus, Feith en Beeldsnijder. Toen La
Concorde in 1767 uit Kampen vertrok, bleven de Kamper broeders 'verweesd' achter,

De stichting van de loge Le Profond Silence.
In 1768 kwam de jonge Jacob Abraham de Mist (1749-1823), die zich later Uitenhage de

Mist noemde, naar Kampen waar hij zich vestigde als advocaat. Hij was zojuist afgestudeerd
alsjurist aan de universiteit van Leiden en daar - op 19jarige leeftijd! - gepromoveerd op een
verhandeling getiteld De imperii alienatiane en weI met de hoogste lof en eer. In Leiden was
hij overtuigd aanhanger van de vrijmetselarij geworden en hij heeft in deze beweging vele
jaren een zeer vooraanstaande positie bekleed. Op 16 november 1766 was hij aangenomen
als leerling en tegelijkertijd bevorderd tot gezel door de Leidse loge La Vertu. In 1767was hij
reeds voorzittend-meester van deze loge.

Toen in oktober 1769 een der drie Kamper stadssecretarissen overleed, kostte het de
Kamper burgemeester Abraham Vestrinck weinig moeite om zijn, nu in Kampen wonende,
neef De Mist te laten benoemen tot derde stadssecretaris.

Onmiddellijk nam deze het initiatief om in Kampen een vaste vrijmetselaarsloge te stich
ten; de uiteindelijke oprichting yond plaats op 20juni 1770. Gezien de stemming ten opzich
te van de vrijmetselarij in de stad was het volgens hem echter nodig dat deze gehele zaak
'alhier met alleruyterste circumspectie en stilheyd zal moeten geschieden, met vermijding
van aile eclat, om reden dar de stad zeer tegen de Maconnerie is en meeste aile de broede
ren alhier familie hebben, om welke zij zig zeer moeten cacheren en terughouden.' En zo
kwam de Kamper loge aan haar naam: Le Profand Silence, dat wil zeggen: 'de diepe stilte' . •



• De heel'M. Koers in ceremonieeltenue met schootsvel en cordon. (joto Karel Spoor)



Medeoprichters van de nieuwe loge waren de heren].C. de Winter,]. Lemker van Breda, B.F.
Schultz, E.W. Schultz, GJ. Stennekes, C. van Mekeren en N. Wonneman. De heren De Win
ter, E.W. Schultz en Van Mekeren behoorden tot de militaire stand, evenals waarschijnlijk de
heer Stennekes. Johan Lemker van Breda was van 1758 tot 1794 burgemeester van Kampen.
Barend Frederik Schultz was lid van de gezworen gemeente van 1768 tot 1786 en burge
meester van 1786 tot 1795. Nicolaas Wonneman was van 1763 tot 1807 muntmeester van

Overijssel.
De Kamper loge werd gelnstalleerd op 16 juli 1770 door de 'Zeer Verlichte Grootmees

ter', broeder L. van Zanten. Over deze installatie staat geschreven: c ••• aile welke plegtighe
den in eene behoorlijke ordre en geschiktheid geeyndigt zijnde, is onder toelating en in
hooge bijzijn van den Meergem: Zeer: VerI. G:L: van Zan ten deeze Loge met de gewoone
Plechtigheden en ceremonien, die in geene taale kunnen beschreeven worden voor de Eer
ste maal geopent door den Zeer Agtb: Mr:]:A: de Mist.' Tot dienaar van de loge werd aan
gesteld de broeder Jan Mol, een inwoner van Kampen en 'zulks op aile zoodanig tractement
en emolumenten, als daartoe bij desselfs nadere instructie zullen vastgesteld worden, 't
welke denzelven zijnde voorgehouden, bij hem volveerdig is geaccepteerd, en daarop ten
eersten in deese zijne qualiteyt heeft beginnen te fungeeren.'

Behalve voor de Kamper loge was het jaar 1770 eveneens van groot belang voor de
Nederlandse vrijmetselarij in het algemeen. In dat jaar werd het reeds in 1756 opgerichte
Groot Oosten der Nederlanden (het overkoepelende orgaan van aile onder Nederlands gezag
werkende loges) eindelijk bij de zogenaamde Acte van Vrijverklaring door Engeland erkend.
Engeland heeft nooit veel haast gemaakt met deze erkenning omdat de levensstijl en de gees
telijke benadering van de vrijmetselarij in Engeland geheel anders was dan die op het conti
nent.

Verloop van het ledental
In onze ogen ging het in de beginjaren van Le Profond Silence zeer onregelmatig toe. De

loge had veel weg van een duiventil; de broeders vlogen er in en er weer uit. Alvorens ech
ter tot een veroordeling over te gaan, moe ten we eerst een paar zaken bedenken. In de eer
ste plaats waren de broeders niet verplicht om lid te worden van een loge en/of van het Groot
Oosten. Deze verplichting is pas gekomen aan het begin van deze eeuw. Men werd ingewijd
tot leerling-, bevorderd tot gezel- en verheven tot meester-vrijmetselaar (soms kreeg men
zelfs de drie graden achter elkaar op een avond) en kon dan heengaan om nooit meer terug
te komen. Vervolgens, er bestond geen commissie van onderzoek (ballotage-commissie), en
niets dat leekop een aanname-procedure. Ten del-de moeten wij niet vergeten dat ook in de
loges politieke spanningen zich deden gevoelen: de strijd tussen de patriotten en de prins
gezinden aan het einde van de achttiende eeuw, Ten vierde, er waren geen snelle verbin
dingsmogelijkheden; dar belemmerde een uitwisseling van gegevens in ernstige mate. Ten
slotte: vastgestelde rituelen en wetten hadden nog lang niet overal doorgewerkt. En zo
geschiedden er - in onze ogen - de meest vreemde dingen.

Vanaf 1770 tot het jubileumjaar 1870 werden in Le Projond Silence 373 mannen tot vrij
metselaar aangenomen. Daarvan bleven er 85 maar een jaar lid van de loge; 75 broeders ble
ven tweejaar en 26 bleven drie jaar lid. Iedere aangenomene werd ingeschreven in het Gou
den Boek van de loge en werd dan tevens voor een jaar als lid genoteerd; dat ene jaar lid
maatschap was bij de prijs inbegrepen. Van degenen die maar een jaar lid bleven kwamen
velen slechts eerimaal, namelijk bij hun aanname, binnen de logemuren. Datzelfde geldt
voor hen die twee of drie jaar lid bleven, omdat het in die begintijd soms zo was dat de nieu
we breeders op een avond in alle drie de graden - leerling, gezel en meester - werden inge
wijd. In de periode 1870 tot en met 1970 werden er 213 nieuwe leden gelnstalleerd . •



• Westzijde van de Vrijmetselaarstempel te Kampen. (Foto Karel Spoor)



In Kampen hebben vooral de leden van de garnizoenen een grote invloed gehad op het
ledental van de loge. Dit blijkt als we het verloop van het aantal leden vergelijken met de
sterkte van het garnizoen 'in Kampen. Na de komst van een bataljon infanterie in 1814 steeg
het soldateske element in de loge sterk; van de 120 aangenomen personen in de periode
1814-1840waren er 78 militair. Van hen zal hebben gegolden wat ook over de eerste perio
de werd opgemerkt: een komen en gaan. Na 1840 zien we een sterke terugval van het aantal
werkzame leden, van ruim twintig in 1830 tot een tiental in 1850. Dit hing samen met het
vertrek in 1839 van de Jagers van Cleerens (Kampen fungeerde in deze tijd als werfdepot voor
Iridic), wat tot gevolg had dat Kampen tien jaar lang een lege kazerne had. Met de komst in
1851 van het Instruktie-Bataillon steeg het militaire element weer sterk. In 1880 was het aan
tal leden aangegroeid tot 54 waarna een gestage daling inzette (1890: 39 leden, 1910: 19
leden, 1940: 17Ieden). In deze laatste cijfers zien wij iets weerspiegeld van de stagnatie op
aIle terreinen die de stad Kampen doormaakte in deze peri ode; bovendien zette omstreeks
1920 de omslag in het geestelijk klimaat definitief door: van liberaal naar antirevolutionair.
Het militaire element was intussen van ongeveer 50% in de eerste honderd jaar gezakt tot
een kleine 30% in de tweede honderd jaar. In de tweede wereldoorlog werd de vrijmetsela
rij verboden verklaard door de Nazi's. In 1946 konden de werkzaamheden weer worden
voortgezet en werden er weer nieuwe leden ingeschreven in het Gouden Boek, militairen
waren hier niet meer onder (tot 1970). Leden werden nu mede gerecruteerd uit de ambte
naren van de Rijksdienst voor de Ilssclmeerpolders (RljP) zodat wij kunnen steIlen dat de
aanleg van de Noordoostpolder de loge gered heeft. Thans telt de loge ongeveer 50 leden,
die in Kampen en wijde omgeving wonen.

Huisvesting van de Loge Le Profond Silence
Tot in de zomer van 1871 verkeerde men in onzekerheid waar gedurende de eerste tien

jaren de loge haar werkzaamheden verrichtte. In het oude kasboek van de loge wordt vcr
meld dat maandelijks f 20,= kamerhuur aan G. Huijskens werd betaald en, na diens overlij
den in 1772, dat dit bedrag tot 1780 aan zijn weduwe werd uitgekeerd. In 1774 lieten de
leden de door hen gebruikte kamer behangen en 'embelliseren, waarvoor zij aan schilder,
timmerman en metselaar f 289,= betaalden. Waar echter de familie Huijskens gewoond
he eft, bleef in diepe duisternis gehuld, tot in augustus 1871 broeder J. Reijers, in zijn betrek
king van wijkmeester, in de benedenkamer van een huis, gelegen in de Bovennieuwstraat op
de hoek van de Rhijnvischgang, Sectie F. no.5262, op de schoorsteen, in stukadoorswerk, vrij
metselaarssymbolen vond aangebracht. Dit is thans Bovennieuwstraat 54, toentertijd de
woning van broeder Tottleben en daarna van genoemde Huijskens. In dit pand bleef de loge
gevestigd tot 21 november 1781. Ook de militaire loge La Concordehad van 1764 tot 1767 hier
haar onderkomen gehad.

Van 21 november 1781 tot 30 november 1803 vond de loge haar huisvesting in het vroe
ger hotel Het Wapen van Kampen, gelegen aan de Oudestraat, hoek Marktsteeg (thans Oude
straat 162).

Door de toename van het ledental werd het pand in de Oudestraat te klein en werd een
onderkomen gevonden in het Collegieaan de Nieuwemarkt (thans no.7). De broeders kwa
men hier bijeen in de zogenaamde 'goudleeren kamer'. Hier verbleef men tot het najaar van
1808. Hun vierde onderkomen vonden de broeders in de Latijnse School in de Buitennieuw
straat (thans no.4). Dit was gedurende de periode van 1808 tot 24juni 1888. In 1888 keken
de broeders uit naar een eigen pand en vonden dat in de Bovennieuwstraat met uitgang in
de Roversgang (thans no.36 - Rovers was de naam varide toenmalige bewoner). Het pand
werd gekocht voor f 2.287,= de onkosten der registratie bedroegen f 343,= en de geraamde
kosten voor een nieuw gebouw eononvoorziene kosten waren in totaal f 6.370,= . Na beraad
werd de nieuwbouw gegund aan de laagste inschrijver, aannemer A. van den Wetering, voor
de som van f 6.300,= . De architectuur was in handen van de bekende Kamper architect en •



vrijmetselaar Willem Koch (1829-1922). Het is nog steeds een van de weinige logegebouwen,
die speciaal als vrijmetselaarsloge werden ontworpen en gebouwd.

In dejaren 1993-1995yond een renovatie en modernisering plaats. Vele broeders heb
ben zich toen ingespannen om het pand de aanblik te geven welke het nu heeft. Het resul
taat van hun arbeid is werkelijk schitterend te noemen. De vrijmetselaars van Kampen (en
omgeving) hopen nog lang hun idealen van broederschap en tolerantie in dit pand te kun
nen verwezenlijken.

I:.iefdadigheid door de loge Le Profond Silence
Een van de doelstellingen van de vrijmetselarij in het algemeen is het helpen van de

medemens. Ook op plaatselijk niveau werden er door de loges zelf instellingen en vereni
gingen opgezet met als doel de minder bedeelde medemens te helpen. Zo ook door de Kam
per loge. De instellingen die door Le ProJond Silence zijn opgericht, zijn:

- De Vereeniging "Orde en Vlijt" 1848-1890
- Het SchoolbeurzenJonds1874-1883
- De Hulpbank voor Minvermogenden 1875-1940
- Het OpleidingsJonds 1883-1907
Over elk van deze aktiviteiten op het terrein van de liefdadigheid hieronder iets meer.

De Vereeniging "Orde en Vlijt" werd opgericht in het revolutiejaar 1848. De notulen
omschrijven als doel van de vereniging ' ... om aan behoeftige ambachtslieden gedurende
den wintertijd werk te verschaffen'. Om dit te kunnen verwezenlijken richtte de vereniging
een kleine werkplaats in waar verschillende produkten werden gemaakt, waarvan de gevloch
ten matten weI de bekendste waren. De produkten werden verkocht en daarvan werden de
arbeiders, materialen, huur van de werkplaats enzovoort, betaald. Ook kwam het voor dat de
ambachtslieden thuis werkten en de vereniging voor de grondstoffen zorgde. Vanaf de jaren
zestig is er sprake van dat de vereniging kinderen opleidde voor een ambacht. Een bron van
inkomsten wasde opbrengst van een gedurende de vier wintermaanden georganiseerde lote
rij. De vereniging werd opgeheven in 1890, deze vorm van werkverschaffing raakte toen uit
de mode. Bovendien bood de sigarenindustrie steeds meer werkgelegenheid.

De vereniging kende een gemengd bestuur: leden van de loge en anderen.

Het SchoolbeurzenJonds,opgericht in begin 1874. Dit had tot hoofddoel om Jongens uit
den minvermogenden stand, die zich door een uitstekende aanleg onderscheidden, in het
ontvangen van verder onderwijs behulpzaam te zijn.' De leerlingen moesten een goed getui
genis overleggen van hun onderwijzer en een vergelijkend examen ondergaan alvorens zij
in aanmerking konden komen voor een beurs. Het wordt uit de bronnen niet duidelijk hoe
veel beurzen het fonds per jaar uitgaf. WeIging het waarschijnlijk niet om grote aantallen.
In de notulen van 22 april 1881 wordt melding gemaakt 'dat heden vier jonge lieden in 't
genot eener beurs zijn.' Later dat jaar kregen nog meer jongens een beurs. Zij kregen ook
boekengeld omdat zij 'op het toelatingsexamen voor de school van M.D.L.O. uitstekend vol
daan hadderi.' Het fonds is geen lang leven beschoren geweest. In 1883 werd door het
bestuur van het fonds besloten om zichzelf op te heffen. De reden hiervoor wordt niet aan
gegeven maar hangt hoogstwaarschijnlijk samen met een nieuw initiatief van de broeders
van de loge uit 1883,waarover hieronder iets meer.

De Hulpbank voor Minvermogenden. De eerste aanzet tot een Hulpbank werd gegeven op
een vergadering van de loge op 27 februari 1875. Op 11 februari 1876werden de statuten
goedgekeurd bij Koninklijk Besluit. De belangrijkste doelstelling van de hulpbank was, vol
gens een reglement uit 1900: c ••• minvermogenden, bedrijf-en/of neringuitoefenende per
sonen door geldelijk voorschot te helpen.' Dit hield in dat er geld geleend werd aan kleine•



bedrijven en ambachtslieden die door verschillende oorzaken in geldnood gekomen waren.
Op 6 maart 1876 ging de hulpbank officieel van start met een lening van vijftig gulden aan
de eerste aanvrager, de heer Jakob Goudsmit die met boeken op de markt stond (hij was de
vader van de schrijver Samuel Goudsmit (1884-1954)). Het bestuur van de bank werd geheel
gevormd uit leden van de loge. Tussen 6 maart 1876 en 30 december 1929 (het beginjaar
van de grote economische crisis) werden in totaal 11.328 leningen afgesloten; gemiddeld
tweehonderd per jaar met een totaalbedrag van ruim een miljoen gulden in deze periode.

Het Opleidingsfonds werd door het bestuur van de loge gesticht in 1883.Voor studiebeur
zen van dit fonds kwamen aileen kinderen of wezen van minvermogende vrijmetselaren in
aanmerking. Toch was er in het reglement van het nieuwe fonds een artikel opgenomen dat
een uitzondering toeliet om een beurs 'te verstrekken aan een kind van een profaan [niet
vrijmetselaar zijnde] stadgenoot, dat zich door zijn geestvermogen gunstig onderscheidt.'
Het OjJleidingsjondswerd in 1907 een onderdeel van de Hulpbank voor Minvermogenden.

Samenvattend kunnen wij stellen dat de Hulpbank het langste leven wasbeschoren en de
andere aktiviteiten op liefdadig terrein tot zich trok, voor werkverschaffing was geen plaats
meer. Toen de Duitsers in 1940Nederland binnenvielen werd de vrijmetselarij verboden, het
werd hierboven alreeds gereleveerd. Dat zou ook het einde van de hulpbank betekenen,
maar die werd bijtijds! overgenomen - anders was het kapitaal door de bezetter geconfis
keerd - door de Nutsspaarbank te Kampen onder de naam Nuts Hulpbank.

Over de vrijmetselarij in het algemeen
In een onlangs verschenen boekje van WJ. Akkermans, De Vrijmetselarij - een verkennings

reis,wordt heel duidelijk omschreven wat vrijmetselarij niet is. Hij zegt: 'Het is heel eenvou
dig te bepalen wat vrijmetse!arij niet is. Geen godsdienst, geen ideologie en ook geen levens
beschouwing. En zeker ook geen sekte of geheim genootschap.' Deze definitie lokt de vraag
uit wat de vrijmetselarij dan wei is. In de Beginselverklaring lezen we daarover:

1.Vrijmetselarij is de uit innerlijke drang geboren geestesrichting, welke zich openbaart
in een voortdurend streven naar de ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en
gemoed, die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar hoger geestelijk en zede!ijk
pei!. Zijvindt haar toepassing in de beoefening van de hoogste levenskunst.

2. De Orde, zelfstandig deel van de broederschap der vrijmetselaren verspreid over het
oppervlak der aarde, stelt zich ten doe! een gemeenschappelijk middelpunt te zijn voor de
beoefening van die levenskunst en streeft naar de veelzijdige en harmonische ontwikkeJing
van de mens en de mensheid.

3. Zij gaat uit van het vast vertrouwen in de werkelijkheid ener geestelijke en zedelijke,
de mens en de mensheid voortstuwende wereldorde.

4. Zij neemt voorts als grondslag aan, de erkenning van: de hoge waarde van de mense
lijke persoonlijkheid; ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid; 's mensen zede
lijke verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten; de ge!ijkheid in wezen van aile mensen;
ieders plicht om met toewijding te arbeiden aan het welzijn der gemeenschap.

Om deze doeleinden te bereiken 'arbeidt zij daartoe op haar eigen wijzemet behulp van
symbolen en rituelen als vertolking van idealen en gedachten'.

De vrijmetselaars komen samen in een gebouw, loge genaamd. De loge heeft 3 beteke
mssen:

1. Het is de plaats waar de vrijmetselaars hun rituele arbeid verrichten. Die arbeid vindt
plaats in een apart gedeelte van het logegebouw, namelijk in de tempe!. In de tempe! vinden
de rituele handelingen plaats zoals: - inwijding tot leerling-, bevordering tot gezel- en ver
heffing tot meestervrijmetselaar; - viering van het feest van de beide schutspatronen van de
vrijmetselarij,Johannes de Doper en Johannes de Evangelist, respectievelijk op 21juni en 21 •



december; - opening van het werkjaar in september; - na overlijden van een broeder een
rouwloge.

De broeders lopen dan in rokkostuum met zwart vest en een wit vlinderdasje en zijn
'bekleed' met schootsvel en witte handschoenen.

2. Het samenkomen van de groep onder leiding van een achtbare meester, de voorzitter.
De gezamenlijke broeders vormen dan een loge.

3. In een andere ruimte, de voorhof genaamd, worden elke week bijeenkomsten gehou
den om samen een maconniek onderwerp te bespreken aan de hand van inleidingen, die
bouwstukkcn genoemd worden. Ook hier houden de vrijmetselaars dan loge.

Bekende vrijmetselaarssymbolen zijn:
waterpas - sociale gelijkheid gericht op de medemens;
schietlood - gericht op het 'Hogere';
passer - het uitstralende, het 'Goddelijke';
winkelhaak - het ontvangende, de mens;
troffel - symbool van de liefde.
Iedere vrijmetselaar werkt met behulp van de hamer en de beitel aan de ruwe steen.

Deze ruwe steen is hijzelf en hij moet gevormd worden tot een kubieke steen om te passen
'in de tempel der mensheid.' Ook wordt wei gezegd om 'dienst te doen in de bouw van de
tempe!.' Het is belangrijk dat men verdraagzaam wordt en probeert het leven, dat beheerst
wordt door tegenstellingen, in de wereld te verbeteren. Vrijmetselarij is een leerschool en
het is duidelijk geen godsdienst. Vooral de subjectieve beleving is belangrijk. Het individu
streeft naar een volmaakter leven. In dit streven passen geen dogmatische stellingen zoals de
kerkgenootschappen die kennen. De term genade treft men niet aan bij de vrijmetselarij, zi]
stelt daartegenover de term: "KENU ZELVE".
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