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De Vrijmetselarij in onze gemeente

Bestemming bereikt geeft een verrassend inzicht 
in de vrijmetselarij in relatie tot Bilthoven. Met 
als metafoor het ’reizen om te rijzen’, wordt de 
lezer door het leven gevoerd. De lezer wordt 
mee op reis genomen op de langste dag en 
de kortste dag van het jaar. Hij gaat weg en 
komt terug op het station van Bilthoven, het 
station dat het begin van het bestaan van die 
plaats heeft betekend. Zo wordt ontdekt dat de 
vrijmetselarij al sinds 1930 in Bilthoven actief 
is en in toenemende mate onderdeel van de 
leefgemeenschap is geworden. Zo is er in 1930 
een logegebouw voor de gemengde vrijmetselarij 
gebouwd, vlak naast het padvindershuisje dat op 
de hoek van de Julianalaan en de Sperwerlaan 
staat.
In 1933 werd de Maçonnieke Kring Bilhoven 

opgericht voor mannen die in de gemeente 
woonden, maar lid waren van loges in 
de omgeving, die uitsluitend uit mannen 
bestonden. Zij wilden in die tijd niet gebruik 
maken van het genoemde logegebouw, dat 
immers bestemd was voor de gemengde 
vrijmetselarij. Na de heroprichting van de loge 
De Ster in het Oosten in 1961 werd de kring 
opgeheven en vonden de werkzaamheden plaats 
in die loge.

Bilthoven heeft in de loop van de tijd een 
evolutie doorgemaakt van ’woeste grond tot 
een spirituele voedingsbodem’. Want daar 
zijn relatief veel vrijzinnigen, humanisten, 
vrijdenkers en niet dogmatici. Mensen die 
open staan voor de mening en gevoelens van 

Op 4 maart 2011 was het 50 jaar geleden dat de vrijmetselaarsloge De Ster in het Oosten in 
Bilthoven haar werkzaamheden hervatte nadat zij uit Nederlands-Indië moest vertrekken. 
Hierover is een herdenkingsboekje Bestemming bereikt geschreven. In deze uitgave wordt 
ingegaan op de geschiedenis van de loge en het opvallende gegeven dat er vier vrijmetselaarsloges 
voor uitsluitend mannen in De Bilt en Bilthoven zijn, waardoor er de grootste concentratie 
vrijmetselaren in ons land is ontstaan. In het boekje wordt nagegaan of dit toeval is of dat hier 
een oorzaak voor is aan te wijzen. Dat laatste blijkt inderdaad het geval te zijn.

DE VRIJMETSELARIJ IN ONZE GEMEENTE
Jan Prins
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de ander, waar 
respect voor de 
mening van de 
ander voorop 
staat, waar men 
wil luisteren 
en wil leren. 
Het is daarom 
niet vreemd 
dat er zoveel 
belangstelling 
is voor andere 
vormen van 

levensbeschouwing en levenshouding, zoals 
ook voor de vrijmetselarij. Dat verklaart 
ook dat de vrijmetselarij, die ieders recht 
zelfstandig te zoeken respecteert, zovelen uit 
Bilthoven aanspreekt. Nergens in ons land zijn 
er procentueel zoveel lid van de vrijmetselarij 
als in Bilthoven. Er is tevens een grote invloed 
vice versa van onderwijs, van cultuur, van werk, 
van wetenschap, van levensbeschouwing en 
levenshouding. 

De geestelijke ontwikkeling van de bevolking 
ging hand in hand met belangstelling voor de 
vrijmetselarij. De vrijmetselarij blijkt duidelijk 
in een behoefte te voorzien.
Het is een boekje dat verrassende 
dwarsverbanden aantoont. Als vanzelfsprekend 

komt dan ook de vraag op of dat ook in de 
toekomst het geval zal kunnen zijn. Deze vraag 
wordt bevestigend beantwoord. Zo wordt in het 
boekje ondermeer ingegaan op de oorsprong en 
doelstelling van deze beweging die geen religie 
is, maar een levenshouding met als motto: ’Ken 
U Zelve’. Deze voor het grote publiek vaak 
onbekende en mysterieuze beweging kan als 
volgt omschreven worden:

De vrijmetselarij is een levenshouding die alle 
godsdiensten overstijgt en waar leden van alle 
godsdiensten een plaats in kunnen vinden.
Het grote punt van verschil met vele godsdiensten 
is dat er niet uitgegaan wordt van dogma’s, maar 
van een eigen individuele invulling van het begrip 
waarheid, van het godsbegrip en van het zoeken 
naar antwoorden op levensvragen.

De vrijmetselarij laat zich in het kort zo 
samenvatten:
- Vrijmetselarij is een eeuwenoude methode tot 

persoonlijke ontwikkeling waarbij gebruik 
gemaakt wordt van rituelen en symbolen. Men 
werkt daarbij samen met anderen.

- De vrijmetselaar gaat uit van de 
gelijkwaardigheid van alle mensen en erkent 
ieders recht zelfstandig te zoeken naar 
waarheid.

- Er wordt gezocht naar wat verbindt en niet 

Het logo van de maçonnieke 
Kring Bilthoven.
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als in het heden. Want er zijn in die jaren al 
vrijmetselaren geweest die regelmatig bijeen 
kwamen in verschillende lokaliteiten, omdat 
ze niet beschikten over een eigen huisvesting, 
hoewel er in die tijd in Bilthoven toch een 
logegebouw heeft gestaan.

Voor de Tweede Wereldoorlog heeft er 
in Bilthoven geen loge van de Orde van 
Vrijmetselaren onder het Grootoosten der 
Nederlanden bestaan. Onder deze organisatie 
voor uitsluitend mannen zijn de vier loges die in 
het boekje behandeld worden werkzaam.
Deze Orde is de oudste van ons land, later zijn 
er ook gemengde loges opgericht onder de naam 
Le Droit Humain en loges voor uitsluitend 
vrouwen van Vita Femina Textura. De werkwijze 
van alle is in essentie hetzelfde, maar het 
lidmaatschap van de één sluit dat van de andere 
organisaties uit.

Het eerste logegebouw
In de jaren dertig van de vorige eeuw liet een 
zekere mevrouw Van Blommesteijn - Land, 
komend uit het voormalig Nederlands-Indië, 
op een terrein gelegen aan de Julianalaan 
102, in de buurt van de spoorlijn Bilthoven 
- Zeist een gebouw neerzetten op de grens 
van het bebouwde gedeelte en de overgang 
naar een gebied van bos en duin, vlak bij de 

naar wat verdeelt.
- De vrijmetselaar werkt zonder dogma’s en kan 

daardoor in vrijheid waarnemen, redeneren en 
onderzoeken en daardoor de wereld wezenlijk 
vooruithelpen.

- Vrijmetselarij is een Broederschap die helpt 
richting te geven aan het leven.

Zo wordt er gewerkt aan een groter goed: een 
betere wereld waarin de moderne mens optimaal 
kan functioneren.

In dit artikel behandel ik in het bijzonder 
het historische aspect van de vrijmetselarij in 
onze gemeente; ik beschrijf het begin van de 
vrijmetselarij in de gemeente en verder stel ik de 
vier loges aan u voor. 

De aanloop 
In het hoofdstuk dat gaat over de ontwikkeling 
van Bilthoven wordt geconstateerd dat er 
in deze plaats relatief meer vrijzinnigen, 
humanisten, vrijdenkers en niet dogmatici 
wonen. Dit is ook terug te vinden in het feit dat 
menig vrijmetselaar daar woont. 
De geschiedenis van de vrijmetselarij in 
Bilthoven bevat echter veel bijzonderheden. Zo 
is het interessant te zien hoe de maçonnieke 
activiteiten van de vrijmetselaren op diverse 
locaties plaats vonden, zowel in het verleden 
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watertoren. Dit ten behoeve van de loge Ken 
Uzelven, vallend onder de Orde der Gemengde 
Vrijmetselaren Le Droit Humain. Deze loge was 
dus voor zowel mannen als vrouwen.

Het logegebouw lag in een bijzonder mooi 
bosgebied. Vanaf de plek waar de spoorlijn 
Bilthoven - Zeist de Julianalaan kruiste, liep 
naast het spoorwachtershuisje een bospad 
richting de watertoren. Men kwam dan in dat 
perceel bos terecht, waar het logegebouw en 
het padvindersclubhuis voor de meisjesgroep 
Akoteh (Altijd klaar om te helpen) stond. Beide 
zijn in 1930 gebouwd. Deze hoek van Bilthoven 
was heel bijzonder vanwege het toerisme dat 
naar de camping en het natuurbad de Biltsche 
Duinen ging en de vele zomerkampen bij het 

padvindersclubhuis.
De loge Ken Uzelven verhuisde na de Tweede 
Wereldoorlog naar de Maliebaan in Utrecht. 
Het voormalige logegebouw ging toen over naar 
de gereformeerde kerk van Bilthoven, die de 
ruimte onder de naam De Magneet gebruikte als 
vergaderplaats en in de zomer als jeugdkamp. 
In 1954 is dat gebouw gesloopt. Het nieuwe 
gebouw De Magneet staat sinds 1970 achter de 
Julianakerk in Bilthoven. 

Maçonnieke Kring Bilthoven
De hierboven beschreven loge was een 
zogenaamde ’gemengde’ loge. De mannelijke 
bewoners van Bilthoven die vrijmetselaar waren 
en geen lid van deze gemengde orde vielen 

De Magneet, de plaats waar alles begon.

De plattegrond van de Magneet.
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onder een andere organisatie, namelijk de 
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten 
der Nederlanden, deze is alleen voor mannen 
toegankelijk. Men was toen niet gewoon elkaars 
gebouwen te gebruiken.
In Bilthoven was er nog geen logegebouw 
voor uitsluitend mannelijke vrijmetselaren, 
ze gingen in die dagen naar Utrecht, Baarn, 
Hilversum, Bussum en Amersfoort voor het 
logebezoek. Maar ze hadden er ook behoefte 
aan om in hun eigen woonplaats bijeen te 
komen ter versterking van de onderlinge band. 
Daarom nam de heer Knip sr. in maart 1933 
het initiatief tot oprichting van de Maçonnieke 
Kring Bilthoven. Men kwam om de drie weken 
bijeen en het ledental groeide tot vijfentwintig. 

Men was zeer actief, zo hield men in 1934 al 
een avond voor belangstellenden, die door 150 
genodigden werd bezocht. Een paar jaar later 
werd dit initiatief herhaald en mocht men een 
honderdtal gasten verwelkomen, waaronder 
Hermannus van Tongeren, de Grootmeester van 
de Orde.

De huisvesting van de Kring is een verhaal 
apart: de oprichting vond plaats in hotel Regina 
aan de Nachtegaallaan, op de plaats waar nu 
modezaak Doek is gevestigd. Na de brand in 
hotel Regina raakte de Kring aan het zwerven, 

zo kwam men bijeen in:
- hotel De Leijen, hoek Gezichtslaan–

Soestdijkseweg, er staat nu het 
appartementencomplex Le Châtaignier;

- restaurant De Schouw, naast het station, nu 
het Wijn en Spijslokaal;

- het Broederschapshuis, dat lag in de 
achtertuin van Kees Boeke aan de 
Sweelincklaan, hoek Beetslaan;

- het bioscoop- en zalencomplex Concordia, 
de voorloper van hotel Heidepark, aan de 
Jan Steenlaan, de kringleden gingen liever 
hiernaartoe, omdat in het Broederschapshuis 
niet gerookt mocht worden.  

                 
Na de bouw van het landelijk centrum voor 
vrijmetselaren Huize Het Oosten in 1955 groeide 
het ledental tot 72, zodat het handiger was 

Hotel Regina.
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voortaan daar bijeen te komen. In 1961 werd 
de loge De Ster in het Oosten heropgericht en 
vestigde zich ook in Huize Het Oosten. Op 
zaterdag 21 januari 1961 kwam de Kring voor 
het laatst bijeen, hun werkzaamheden zouden 
voortaan binnen de loge De Ster in het Oosten 
plaatsvinden.
 
De huidige situatie
Zoals reeds vermeld is de loge Ken Uzelven, 
vallend onder de internationale orde der 
gemengde vrijmetselarij Le Droit Humain in 
1945 naar Utrecht verhuisd. De loge Alma 
Mater voor de vrouwelijke vrijmetselarij vallend 
onder de orde van weefsters Vita Femina 
Textura komt ook in het landelijk centrum 
voor vrijmetselaren Huize Het Oosten bijeen. 
Qua ledenaantal is de Orde van Vrijmetselaren 
werkend onder het Grootoosten der Nederlanden, 
uitsluitend bestemd voor mannelijke leden, de 
grootste.

Er bevinden zich in Bilthoven momenteel drie 
loges en in De Bilt één die onder die organisatie 
vallen:
- De oudste loge De Ster in het Oosten is 

opgericht in 1769. Deze komt uit het 
voormalige Nederlands-Indië en is sinds 
1961 actief in het landelijk centrum voor 
vrijmetselaren Huize Het Oosten.

- De loge De Unie van Utrecht is een 
Utrechtse loge, opgericht in 1932 en sinds 
1970 houdt ze haar bijeenkomsten in de 
Woudkapel. 

- De enige echt in Bilthoven opgerichte loge 
is in 2003 opgericht onder de naam De 
Drie Grote Lichten en is ook in Huize Het 
Oosten gevestigd.

- Tenslotte verhuisde in 2007 de loge La 
Concorde van Utrecht naar De Bilt, waar 
zij een eigen logegebouw aan de Looydijk 
heeft.

 
Loge De Ster in het Oosten
In 1837 is de loge De Ster in het Oosten in 
Batavia in Nederlands-Indië tot stand gekomen 
door de fusie van twee loges. Ze heeft dus 
een eeuwenlange geschiedenis, waar over 
veel te vertellen is. Als oprichtingsdatum 
wordt 1769 aangehouden. Na de 
onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië 
verbood President Soekarno allerlei serviceclubs 
en ook de vrijmetselarij omdat hij dat te 
bedreigend vond voor zijn Revolutie. Alle 
Nederlanders dienden in de jaren tussen 1950 
en 1960 Indonesië te verlaten en zo kwam men 
dan terug in het vaderland. Op 23 juni 1960 
werden de activiteiten van de loge De Ster in 
het Oosten in Indonesië beëindigd. 
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Sinds 1955 is er in Bilthoven het landelijk 
maçonniek centrum Huize Het Oosten actief, 
dat onderdak biedt aan oudere vrijmetselaren, 
hun echtgenoten, weduwen en wezen. In de 
begintijd gingen de vrijmetselaren naar het 
logegebouw in Utrecht totdat men de eetzaal 
in het huis voor maçonnieke werkzaamheden 
kon gebruiken. Ook kwam men wel in het 
nabijgelegen hotel Heidepark bijeen. Veel 
vrijmetselaren die uit Indonesië gerepatrieerd 
waren vonden daar een nieuw onderkomen. 
Doordat er ook maçonniek gewerkt werd was 
dit voor hen extra aantrekkelijk. Als gevolg van 
een en ander werd al snel overwogen een nieuwe 
loge op te richten. Dit resulteerde erin dat de 
loge De Ster in het Oosten op 4 maart 1961 werd 
’heropend’.
 
Men is dit jaar nu precies 50 jaar in Bilthoven 
actief. In die jaren is veel gebeurd, zo is 
in 1984 een nieuwe werkplaats betrokken 
met een prachtige tempel en aanpalende 
vergaderruimtes. De eerste leden woonden 
voornamelijk in Huize Het Oosten en naarmate 
die ouder werden werd het moeilijker de 
bestuursfuncties te vervullen.

Vanaf 1993 werd het initiatief genomen om 
open dagen te houden voor belangstellenden. 

Dat bleek een succes. Er kwamen veel nieuwe 
leden bij en al snel bloeide de loge op. 
Daardoor komen er nu veel meer leden uit de 
omgeving en de gemiddelde leeftijd van de 
leden is tegenwoordig gelijk aan het landelijke 
gemiddelde.
Inmiddels worden er ook lezingen gehouden 
met de oproep ’Laat je inspireren’ en zijn er 
overdag bijeenkomsten voor diegenen die, om 
welke reden dan ook, ’s avonds niet naar de loge 
kunnen komen. Dit alles heeft er in geresulteerd 
dat de loge De Ster in het Oosten de grootste loge 
van het land is geworden.
 
Loge De Unie van Utrecht
Deze loge heeft vanaf 29 oktober 1932 gewerkt 
in het logegebouw aan de Jufferstraat 4 in 
Utrecht. Tegenwoordig bevindt het Utrechtse 
logegebouw zich aan de Maliebaan 70A. De 
loge De Unie van Utrecht is een afsplitsing 
van de loge Ultrajectina, deze werd indertijd 
te groot. De installatie van de loge was onder 
leiding van het hoofdbestuur en had een 
zeer plechtig karakter, passend in die tijd. Zo 
werd er nog orgelmuziek gespeeld en werd de 
installatie afgesloten met het spelen van het 
indrukwekkende lied Dat ’s Heeren zegen op U 
daal. Dat is nu niet meer voor te stellen.
Omdat na verloop van jaren de behuizing te 
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klein werd, wilde men naar buiten de stad 
verhuizen. Men slaagde daar niet makkelijk 
in, daarom kwam men een jaar lang in 
hotel Heidepark in Bilthoven bijeen. Ten 
slotte kon men in de Woudkapel ruimte 
huren en vanaf 15 juni 1970 vinden daar 
de bijeenkomsten plaats. Het is een heel 
sfeervolle locatie, gebouwd volgens de 
Amsterdamse school en met een bijzondere 
lichtinval. Velen noemen het wel de 
mooiste logeruimte van ons land. 
Deze loge heeft een roemruchte 
geschiedenis, ze is vele jaren lang één van 
de grootste loges van het land geweest 
en heeft vele bestuursleden geleverd aan 
landelijke organisaties van de vrijmetselarij. 
Ook aan het bestuur van het landelijk 
centrum voor vrijmetselaren Huize Het 
Oosten werd door leden van deze loge 
langdurig deelgenomen. Op spiritueel 
gebied was en is ze veelal leidend. Het 
is een loge met traditie en sfeer, waar 
vertrouwen heerst om elkaar te inspireren 
om als bewust mens te leven.

Loge De Drie Grote Lichten
Komend vanuit Maastricht en nu wonend 
in Huize Het Oosten, verwonderde een 
broeder zich over het feit dat de twee 

De vrijmetselaarswerkplaats in Huize Het Oosten.
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Bilthovense loges op dezelfde avond bijeen 
kwamen. Hij kon geen keus maken en werd 
van beide loges een periode lid, maar het beviel 
hem niet. Hij was gewend aan logeavonden 
waarbij er alleen ritueel gearbeid werd en alle 
bijeenkomsten in open loge werden gehouden. 
Onder andere bewoners van Huize Het Oosten 
en ook bij de aanstaande bewoners van de 
Mondriaanstaete, een nieuwe flat op het 
terrein van Huize Het Oosten, bespeurde hij 
diezelfde gedachte. Dat bracht hem op het 
idee een derde loge op te richten die volgens 
die methode zou gaan werken. Op die wijze  
zou ze een alternatief vormen voor de wijze 
van werken die in Bilthoven tot dan toe 
gebruikelijk was. Bovendien wilde men op een 
andere avond bijeenkomen, zodat men ook 
zo een keus had. Deze broeder nam gezien dit 
alles het initiatief tot oprichting op zich. Op 
25 oktober 2003 werd de loge geïnstalleerd 
door het hoofdbestuur onder leiding van de 
grootmeester.  Mede gezien de snelle groei van 
het ledental, blijkt deze nieuwe loge in een grote 
behoefte te voorzien.

Loge La Concorde
De loge La Concorde is heropgericht op 23 
januari 1982 in kasteel Maurick te Vught, 
met als vestigingsplaats Heusden. Zij is de 
voortzetting van de sinds 1756 te Venlo 

opgerichte ambulante militaire loge La 
Concorde, behorende bij het regiment van 
luitenant-generaal graaf d’Envie. De meeste 
leden waren officieren en dit regiment 
verplaatste zich om de twee, drie jaar naar een 
andere plaats. Daardoor heeft zij in diverse 
garnizoensplaatsen van het hoge noorden 
(Groningen) tot het diepe zuiden (Maastricht 
en Sluis) maçonnieke arbeid kunnen verrichten. 
Zoals ook in Kampen, Arnhem, Tiel, Gorichem, 
’s-Hertogenbosch, Heusden, Zutphen, en 
Vlissingen. Op 1 april 1800 heeft zij haar 
werkzaamheden noodgedwongen moeten 
beëindigen. 
In die tijd maakten militaire loges tevens 
gebruik van het recht om burgers in de 
broederschap op te nemen. Van het verblijf 
in deze garnizoensplaatsen ging zodoende een 
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stimulerende werking tot het oprichten van 
definitieve loges uit na het vertrek van het 
regiment. Genoemd kunnen onder andere 
worden de loge Le Profond Silence in Kampen 
en de loge De Edelmoedigheid in Tiel. 
 
De loge La Concorde heeft een roemruchte 
geschiedenis die haar terugvoert tot het 
begin van de georganiseerde vrijmetselarij 
in Nederland. In de tweede helft van de 18e 
eeuw was de vrijmetselarij namelijk sterk in 
opkomst. La Concorde was een van de motoren 
van die tijd achter het groeiende aantal 
loges. Op 26 december 1756 is tijdens een 
verkiezingsgrootloge de Groote Loge der Zeeven 
Vereenigde Nederlanden opgericht. In 1817 werd 
deze naam gewijzigd in de ook nu nog geldende: 
Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten 
der Nederlanden. De tien Nederlandse loges – 
waaronder loge La Concorde – die zich hadden 
ingezet voor de totstandkoming hiervan, kregen 
de eervolle vermelding “Loge Fondatrice” 
(oprichtende loge) en kreeg het rangnummer 
5. Op die grootloge werd ook de eerste 
grootmeester van ons land gekozen.
Loge La Concorde is een relatief kleine loge, 
waar daardoor op zeer persoonlijke wijze ware 
broederschap kan worden beleefd. 

Tenslotte
Hopelijk heeft dit artikel er toe bijgedragen dat 
de vrijmetselarij in onze gemeente wat uit de 
schaduw is getreden. In het kader van dit korte 
historische artikel is het echter onmogelijk om 
alle aspecten van Bilthoven, haar spiritualiteit en 
de vrijmetselarij te behandelen, daarom verwijs 
ik graag naar het genoemde boekje.

Het boekje Bestemming bereikt, ISBN 978-1-
4477-5920-1,is exclusief verkrijgbaar bij de 
Bilthovense Boekhandel aan het Emmaplein in 
Bilthoven.

De omslag van het boek Bestemming Bereikt.


