Wandelgids 11: Vrijmetselarij in Brugge
De ontstaansgeschiedenis van de vrijmetselaarsorde sluit aan bij het verlangen naar
godsdienstvrede, na tweehonderd jaar bittere religieuze en politieke strijd. De verzoeningsgolf
krijgt gestalte na de Glorious Revolution van 1688. Mensen die op ideologisch, intellectueel en
sociaal vlak fundamenteel van elkaar verschillen, proberen elkaar op een discrete en intieme
manier in een besloten groep te ontmoeten. Vrijmetselaars hanteren tijdens hun bijeenkomsten een
eigen spiritualiteit met rituelen, symboliek en de vrijheid van denken als leidraad. De beweging
slaat vooral aan in Groot-Brittannië en in de Verenigde Provinciën. De loges zullen zich via de
militaire korpsen, zeelui en aristocraten verspreiden en zo vaste grond aan de voet krijgen op het
continent en tot in Amerika toe.
Geheel in lijn met de nieuwe tijdsgeest ontstaat in 1765 de eerste Brugse loge La Parfaite Egalité.
Andere loges volgen, maar aanvankelijk is geen enkele een lang leven beschoren. De generatiekloof
blijkt de opname van jonge gemotiveerde leden te
bemoeilijken. Tijdens de Franse periode ontstaat
er een kentering. De veldloges verbonden aan de
regimenten van het Camp de Bruges inspireren
burgers en militairen tot de creatie van
vrijmetselaarsloges, zoals ondermeer La Réunion
des Amis du Nord. In 1846 ontstaat de Belgische
liberale partij die ijvert voor secularisering en
officieel onderwijs. Tegen die gespannen politieke
achtergrond ziet de, nog bestaande, Brugse loge
La Flandre in 1881 het daglicht.
Tijdens een wandeling in de binnenstad verneemt
u meer over de geschiedenis van de Belgische en
vooral van de Brugse vrijmetselarij. Het parcours
loopt langs de plaatsen waar de eerste Brugse
loges bijeenkwamen. Langsheen het traject
komen ook de bekende vrijmetselaars aan bod die
in Brugge actief waren en die, in het voetspoor
van illustere voorgangers zoals Montesquieu,
Voltaire, Lessing, Mozart, Haydn, en Goethe, elk op
hun manier bijdroegen aan de maatschappij.
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