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Excellentie, 

Tijdens de jaarvergadering van de Orde van Vrijmetselaren in Bussum heb ik vandaag mijn 
zorg uitgesproken over het voornemen van de nieuwe Italiaanse regering om vrijmetselaren 
uit te sluiten van publieke functies. Dat autoritaire regimes niet houden van vrijdenkers is 
bekend, maar dat in een democratisch Europees land een beroepsverbod voor 
vrijmetselaren wordt voorbereid, komt als een schok.  
 
Wij hebben een steunbetuiging gestuurd naar de Grande Oriente d’Italia (GOI), waarmee wij 
broederlijke banden onderhouden. Als bijlage stuur ik u het standpunt van grootmeester 
Stefano Bisi, dat wij volledig ondersteunen. Ware vrijmetselaren houden zich verre van 
onwettige activiteiten. Vrijmetselarij is geen gedeponeerd handelsmerk. Iedereen kan zich 
vrijmetselaar noemen, of christen of moslim. De vrijmetselarij is altijd alert op groepen die 
de goede naam van de vrijmetselarij misbruiken voor eigen doeleinden, omdat de 
internationaal erkende vrijmetselarij geen politieke doelen nastreeft. 
Juist vanwege de historische en vaderlandslievende rol die vrijmetselaren hebben gespeeld 
in de geschiedenis van Italië, is het begrijpelijk dat pseudo-vrijmetselaren namaakloges 
stichten om hun activiteiten te verbergen. Deze loges horen niet bij de erkende grootloges in 
Italië. Samen met onze broeders van de GOI bieden wij de Italiaanse regering alle 
medewerking, juist bij het ontmaskeren van imitatie vrijmetselaarsloges. 
 
De grondvesters van het moderne Italië waren vrijmetselaren. In iedere gemeente is er wel 
een plein of een straat vernoemd naar Garibaldi, Mazzini of Cavour. En onze broeders 
Paganini en Puccini schreven de mooiste muziek. Het is eigenlijk ondenkbaar dat Italianen 
dit vergeten en zich dreigen te scharen in het rijtje landen waar vrijmetselarij is verboden, 
zoals Iran en Noord-Korea. Italië geeft op het gebied van de mensenrechten een slecht 
voorbeeld en wordt voorbij gestreefd door landen als Cuba en Turkije, waar de vrijmetselarij 
wel is toegestaan. Het is het onvervreemdbare recht van iedere burger zelf zijn politieke of 
religieuze levensovertuiging te kiezen. 
 
Overal in Europa wordt een nieuwe privacy-wetgeving ingevoerd, maar de Italiaanse 
regering wil juist openbaarmaking van ledenlijsten, terwijl het Europese Hof dit al in 2009 
heeft afgewezen. De schroom van Italiaanse broeders om zich bekend te maken heeft 
natuurlijk alles te maken met de vervolging van de vrijmetselarij tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
 



 

 

Blad 2 
Vrijmetselarij is een levenshouding voor vrije burgers. Vrijheid, verdraagzaamheid en 
broederschap zijn drie kenmerken. Ons ideaal van broederschap is in deze verdeelde wereld 
actueler dan ooit. De waardigheid van de mens staat centraal, ongeacht ras, geloof, 
geaardheid of politieke overtuiging. 
 
Ik verzoek u onze zorgen én ons aanbod van steun over te brengen aan de President van de 
Italiaanse Republiek en aan de  Minister-President.  
Laten wij ons samen inzetten voor de toekomst van onze burgers in het algemeen en die van 
Italië in het bijzonder. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
Gerrit van Eijk 
Grootmeester 
 


