
 
 
 
 
 
 
 

 

Freestone – The Temple of Humanity 
 

Bespreking van de twaalf composities. 
 

 
Illustratie 1: fragment van The Temple of Humanity. 
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Freestone – The Temple of Humanity 
 
Met de release van het album van Freestone The Temple of Humanity in mei 2008 laat 
de vrijmetselarij voor het eerst op overtuigende wijze van zich horen in de populaire 
muziek. Het album vertelt een verhaal dat niet eerder in popmuziek werd 
aangetroffen: progressieve en symfonische rockmuziek geïnspireerd op de symboliek 
van de mystieke, filosofische traditie van de vrijmetselarij. Wat is vrijmetselarij, wat 
is het doel, wat doen vrijmetselaren in hun loges en wat is de betekenis van het 
alziend oog? The Temple of Humanity geeft geen direct antwoord, maar is een 
inspirerende ontdekkingsreis langs de symbolen en rituelen van deze filosofische 
stroming. Verwijzingen hiernaar zijn, al dan niet versluierd, te vinden in de muziek, 
de teksten en het artwork. Geen complottheorieën of onnodige geheimzinnigheid, 
maar een authentiek verhaal gebaseerd op de persoonlijke beleving van de maker.  
 The Temple of Humanity is een professioneel geproduceerd en uniek album. 
De verpakking en het 16-pagina booklet bevatten fascinerende kunst van kunstenaars 
uit binnen- en buitenland, waaronder een aantal vrijmetselaren. Het album is 
uitgebracht onder de bandnaam Freestone.  
 Met de productie van het album wil Freestone laten zien dat er in het aanbod 
van popmuziek en in de veranderende muziekindustrie ruimte is voor een ander 
geluid. Een belangrijke doelstelling van het album: op een moderne en aantrekkelijke 
manier aandacht genereren voor de vrijmetselarij, met respect voor de ritus en de 
traditie. Het album kan helpen om de vrijmetselarij op een hedendaagse manier onder 
de aandacht te brengen bij een breed en jong publiek. Een manier waarmee de orde 
letterlijk van zich kan laten horen. Gezien het karakter van het album en omdat het 
album vol staat met (onder meer historische) referenties aan vrijmetselaarssymboliek 
en maçonnieke thema’s, kan het album bijdragen aan de bestudering van symbolen, 
methoden en werkwijze van de vrijmetselarij en aan de verspreiding van kennis over 
vrijmetselarij. In muziek, teksten en artwork valt veel te ontdekken.  
 In dit essay wordt in twaalf paragrafen een toelichting gegeven op de ideeën 
die gestalte hebben gekregen in de twaalf composities (de paragraaf over het eerste 
nummer ‘Turn the Key’ is eerder afzonderlijk gepubliceerd in de Ken U Zelve). 
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Turn the key 
 
In het onderschrift van het logo van de Nederlandse vrijmetselarij staan de woorden 
‘Silentio et Fide’, zwijgzaamheid en vertrouwen; stilte en trouw. Een lid van de 
vrijmetselarij ondergaat zijn inwijding, bestudeert en beleeft de teksten en 
gebeurtenissen van het rituaal. Wat dit met hem doet, welk totaalbeeld hij hiermee 
bouwt, welke werkelijkheid hij hiermee creëert? Het geheim kan gevonden worden, 
soms gebeurt dit, soms niet, soms cirkel je erom heen en lijkt de waarheid op mist dat 
je probeert te vatten.   
 De vrijmetselaar wil denken en voelen met elkaar in overeenstemming 
brengen en zoekt naar de voor hem geldende waarheid waarbij hij zijn bijzondere 
meningen voor zichzelf houdt. Bovendien: het geheim kan slechts gedeeld worden 
met hem die het reeds kent. Over het algemeen hult de vrijmetselaar zich dan ook in 
stilzwijgen. Een sleutel wordt ook wel het zegel van stilzwijgendheid genoemd. 
Wordt dit stilzwijgen in het nummer ‘Turn the key’, in het album The Tempel of 
Humanity doorbroken en wordt deze sleutel omgedraaid?  
 ‘I’m like a nomad, travelling through the night. A rough ashlar to shape this 
inner fight. Some kind of mystic force inside of me. The Masonic mystery makes me 
wanna turn the key’. 
 Wie is hier een nomade die door de nacht reist? De mens is, zeker in het 
westen, geen nomade zonder vaste verblijfplaats. Maar dit zou wel kunnen gelden 
voor de geest, die de mens het inzicht geeft dat hij in het leven slechts een tijdelijke 
voorbijganger is. Wat staat hem hier dan te doen en hoe kan hij aan dit tijdelijke 
verblijf een nuttige en zinvolle invulling geven? Een eerste stap bestaat er volgens de 
vrijmetselaar in ieder geval uit om de ruwe steen (de rough ashlar) te bewerken en een 
innerlijke strijd te strijden. Kennelijk is er een soort innerlijk kracht die deze strijder 
het maçonnieke mysterie doet ontdekken. 
 ‘Secret signals somewhere in the streets of D.C. A peculiar system of morality 
Point within a circle, between compass and square. I came from nowhere. I found a 
way to turn the key’. 
 Tijdens deze speurtocht door de talloze bronnen en boeken die de 
vrijmetselarij rijk is, kom je in aanraking met de op maçonnieke grondslag 
geïnspireerde, verborgen geometrische patronen in Washington D.C. Ook in romans 
komt deze thematiek aan de orde en is bekend dat Founding Fathers van de Verenigde 
Staten van Amerika zich door de vrijmetselarij hebben laten inspireren. Even wordt in 
de tekst aangegeven wat vrijmetselarij ook alweer is: een bijzonder systeem van 
moraliteit, versluierd in symbolen en allegorieën. Ook uit het noemen van de ‘punt in 
de cirkel’ kan niet geconcludeerd worden dat de sleutel van stilzwijgendheid wordt 
omgedraaid. Het gebruik van dit rijke symbool kan de vrijmetselarij zich niet 
exclusief toe-eigenen, het vindt haar oorsprong immers in het Hermetisme en wordt 
toegelicht in het Corpus Hermeticum.  
 ‘Turn the key. To be what I should be. Can I know the unknown. Can’t do it on 
my own. It’s in the mystery. The light shining through. Captures conspiracy. I’ll cry 
for the moon. It all depends on me. It all depends on you’. 
 Het omdraaien van de sleutel is aan het individu. Het gaat om het open stellen, 
het luisteren naar die innerlijke stem, die soms door het vele lawaai van het dagelijks 
leven, niet meer hoorbaar lijkt. Het gaat om het nemen van het besluit om te worden 
wat je moet zijn en om te worden wie je bent. Het is mogelijk het onbekende te leren 
kennen. Dit is aan het individu, maar toch horen we dat hij het niet alleen kan. Dit 
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lijkt een paradox, maar dat is het niet wanneer je bedenkt dat de vrijmetselarij 
gezamenlijk voorwaarden schept waarbinnen het individu tot bewustzijn kan komen. 
Het beroep dat op ieder individu wordt gedaan, wordt nog eens bekrachtigd: op mij 
komt het aan, op u komt het aan.  
 Wordt op het album een sleutel van stilzwijgendheid omgedraaid? Het artwork 
bij ‘Turn the Key’ verbeeldt het concept van het album: een combinatie van symbolen 
uit de populaire cultuur en maçonnieke symbolen zoals de hamer die klaar ligt om 
gehanteerd te worden tijdens de arbeid, de witte roos en de schootsvellen. Voor 
iemand die niet bekend is met deze symbolen blijft de sleutel wellicht onbruikbaar. 
Herkenning is mogelijk, maar beleving en het doordringen tot het mysterie is 
voorbehouden aan de ingewijde, aan hem die het reeds kent. Immers, in de ervaring 
ligt het weten. 
 ‘Turn the key. To be what I should be. Can I know the unknown. Can’t do it on 
my own’. 
 

 

 
Illustratie 2: Popmuziek en vrijmetselarij. 
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Brotherhood of men 
 
Voordat een vrij man van goede naam overgaat tot toetreding tot de orde der 
vrijmetselaren is er iets in hem dat hem daartoe aanzet. In zijn binnenste wordt hij 
voor het eerst geroepen tot vrijmetselaar. Deze innerlijke stem wordt in dit nummer 
weergegeven door de saxofoonpartij. In het intro van het nummer is hij nog slechts 
aarzelend aanwezig. We horen de bij iedere vrijmetselaar bekende drieslag. Kort 
voordat de drums invallen horen we, alsof een logebijeenkomst wordt geopend, drie 
keer een harde slag: in het midden (de voorzittend meester), rechts (de eerste 
opziener) en links (de tweede opziener), alsof de nog niet ingewijde tussen de beide 
opzieners in het westen staat: de chaos wacht op ordening. Na het invallen van de 
drums geeft de sax met een paar noten en wat valse lucht nog een laatste, enigszins 
geruststellende stimulans alsof hij wil zeggen dat je op de goede weg bent.  
 ‘I was a traveller and travelled alone. On my way toward nothing. I had my 
dreams, my hopes and my fears. I kept looking for what was missing’. 
 Dan vertelt de kandidaat zijn verhaal: ik was een reiziger, maar reisde alleen, 
op weg naar niets. Ik had dromen, hoop en angsten, maar ik bleef zoeken naar wat 
ontbrak.  
 ‘I was a seeker in search of what? I searched the highest mountains. I 
searched on the bottom of the sea. Only to find the secret inside of me’. 
 Het tweede couplet is gebaseerd op een oud Kabbalistisch verhaal. God is in 
gesprek met zijn engelen en vraagt zich af waar hij het ‘geheim’ of de ‘waarheid’ 
moet verbergen voor de mens. Eerst wordt geopperd om het op de hoogste berg te 
plaatsen, maar in de wetenschap dat de mens daar eens zal komen, lijkt dat geen goed 
idee. Ook zal de mens eens voet zetten op de bodem van de oceaan. Alleen de diepte 
van het menselijke hart lijkt de juiste plek om het geheim te verbergen. Waar het 
eerste couplet begon met de woorden ‘I was a traveller’, lijken hier de woorden ‘I 
was a seeker’ beter op hun plaats. 
 Dan volgt in het refrein de kennismaking met het Hermetische inzicht: ‘As 
above so below. From dark into the Light I needed to go’. 
 De innerlijke, vaak nauwelijks hoorbare stem die hem voortdrijft is niet langer 
aarzelend aanwezig, maar barst in de saxofoonsolo los. De kandidaat weet wat hem te 
doen staat en haalt een laatste keer diep adem, luistert naar zijn innerlijk en pas na de 
solo hoor je de uitademing. 
 ‘I knocked on the door and I started to pray. I opened my eyes. And the dark, 
the dark went away. In the chain that encircles the earth’. 
 Een reis is afgelegd, een spannende tijd van zoeken en het maken van juiste 
beslissingen. In het derde couplet is de kandidaat heel even geen reiziger of zoeker, 
maar voor het moment van inwijding lijkt de tijd even stil te staan. Hij wordt 
opgenomen in de keten die aarde omspant en het vermoeden van het Hermetisch 
adagium wordt bevestigd.  
 Na de inwijding in de graden van leerling, gezel en meester gebeurt er iets met 
het individu. Er is iets gezaaid in het brein en in de geest; tijd, gesymboliseerd door 
het tikkende geluid van de basgitaar, is noodzakelijk om de ritus haar werk te laten 
doen. De wat merkwaardige geluiden in de bridge lijken dit proces te symboliseren, 
geluiden lijken teruggedraaid, de sax laat een ander geluid horen, zelfs je innerlijk 
herken je even niet meer, tijd lijkt irrelevant en misschien lijkt alles even 
tegenovergesteld. Nog één keer ‘Zo boven, Zo beneden’ en in het outro horen we 
weer de geruststellende sax en boventonen van een gitaar, tonen die je normaal 
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gesproken niet hoort, maar het wezenlijke karakter van de klank van een instrument 
bepalen: de eens verborgen en versluierde werkelijkheid wordt opeens zichtbaar en 
niets lijkt nog hetzelfde. 
 Het gedicht waar het nummer mee eindigt verwoord wat inwijding met een 
individu kan doen. ‘Pierce your heart to find the key. What can’t be seen, try to see. 
With you take, what no one else would take. Lose, that the lost you may receive. Die, 
for no other way you can live. When earth and heaven lay down their veil. And that 
apocalypse turns you pale. When your seeing blinds you. To what your fellow mortals 
see. When their sight to you is sightless. Their living, death. Their light, most 
lightless. Seek no more’. 

 
 

 
Illustratie 3: Brotherhoof of men. 
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Children of the widow 
 
Een meester-vrijmetselaar wordt ‘een kind van de weduwe’ genoemd. In meerdere 
esoterische tradities staat een zoon van een weduwe centraal. Denk aan de Egyptische 
mythe van Horus, maar ook aan Jezus van Nazareth die zijn missie pas begon nadat 
zijn vader was overleden. Een kind van de weduwe heeft geen (geestelijke) vader 
meer en zoekt tevergeefs naar hem.  
 In dit nummer komen versluierde referenties aan de meestergraad voor, er 
wordt ook twijfel verwoord. Wanneer begrip van de boodschap en opdracht van de 
vrijmetselarij ontstaat, dan bestaat een fase uit dat indringende proces uit het stellen 
van vragen. 
 ‘I’m too far in. About to say farewell. I’m giving in to facing the West in 
myself’. 
 Het eerste couplet is al veelzeggend: ik zit er teveel in, ik wil afscheid nemen, 
kan al tweeledig worden opgevat. Teveel, over kop en schouders in een mystieke 
stroming zitten, zweverig worden en het contact met de werkelijkheid dreigen te 
verliezen, is reëel, maar binnen de vrijmetselarij kom je het niet veel tegen, wat 
wellicht heeft te maken met haar inrichting en manier van werken. Maar, zoals 
verwoord in de symboliek van het graan in de tweede graad kent het leven en dus ook 
de vrijmetselaar genoeg andere verleidingen en lijkt onze arbeid vaak vruchteloos. 
Staand met de rug naar een open logedeur werpt het licht een schaduw voor ons uit, 
afgekeerd van het oosten en toegevend aan de verleidingen van het westen, 
verleidingen waarvan de bron is onszelf ligt.  
 ‘I’m too far out. Far out of the centre. Help me out. Turning around and get 
out of this shell’. 
 Je weet dat in het (symbolische) oosten de ‘waarheid’ is te vinden en dat het 
toegeven aan het ego of profaan zelfbelang niet hetgeen is dat je verder brengt op de 
weg naar het licht. Na kennis te hebben genomen van het centrum dat zich overal kan 
bevinden weet je dat je je om moet draaien en moet zien te ontsnappen aan de 
kunstmatige bekleding, de veilige, in de loop der jaren aangeleerde schelp van je 
persoonlijkheid. Omdraaien, zowel naar het oosten waar je hetgeen kan vinden 
waarvan je je ooit, bij het aankloppen aan de tempelpoort had voorgenomen het te 
vinden, maar ook weer terug naar het westen waar immers de wereld wacht en waar 
onze arbeid verricht dient te worden. 
 ‘You can live without a shadow. You can open up your mind. Will you come to 
my assistance, Children of the Widow’. 
 Toch weet je dat ieder mens, slechts op gezette tijden (het uur van volle 
middag), zonder schaduw kan leven en ieder mens in zijn geest gehoor kan geven aan 
een innerlijk geluid dat op momenten, door de drukke werkzaamheden in het profane 
bestaan, misschien niet eens meer hoorbaar is. Maar dan zijn daar die andere zoekers 
die klaar staan, die andere kinderen van de weduwe. 
 ‘Can I decrease. For something else to be increased. To make me be free from 
myself’. 
 Het proces van innerlijke transformatie wordt verder verwoord in het derde 
couplet. Kun jijzelf afnemen terwijl iets anders kan wassen? Kan het één, het ander 
vervangen zodat je eindelijk vrij kan zijn, vrij van jezelf. 
 ‘Hand on heart. You know something’s wrong. From head to head to hand in 
hand, shoulder to shoulder. I’m left alone, so try me, prove me’. 
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 In de film The Matrix weet Neo dat er iets met de wereld niet in orde is (you 
know something’s wrong with the world) en stelt zichzelf de vraag ‘What is the 
Matrix?’. Ook de kandidaat heeft dit gevoel ooit gehad en gaf gehoor aan een eigen 
vraag. Waar in het gangbare leven mensen tegen over elkaar staan staan in de loge de 
leden hand in hand en schouder en schouder.  
 Na de eenzaamheid waarmee wij worden geconfronteerd in de derde graad 
breek het besef door dat we nooit alleen zijn (I’m left alone), maar veel eerder Al Een: 
I’m left All One. 

 
 

 
Illustratie 4: Bronzen medaille met een gebeurtenis uit de meestergraad. 
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Out of the dark 
 
De officiële lezing over het ontstaan van de hedendaagse vrijmetselarij leert dat deze 
in 1717 in London is ontstaan. Vier grootloges zijn gaan samenwerken en in de pub 
The Goose and the Gidrion werd de moderne vrijmetselarij onder aanvoering van de 
presbyteriaanse predikant Anderson geboren. 
 Documenten zoals The Cook Manuscript en the Regius Manuscript bestonden 
echter al veel langer. Dit doet vermoeden dat de rituelen waar de vrijmetselarij haar 
bestaan aan dankt al veel langer bestaan. Naast de wetenschappelijke, bestaat er een 
mythische school die leert dat de ontstaansgeschiedenis van de vrijmetselarij in 
nevelen is gehuld en met vele mythen is omringd. Meerdere levenbeschouwelijke 
stromingen komen bij elkaar. De mythische ontstaansgeschiedenis van de 
vrijmetselarij is het thema van ‘Out of the dark’. 
 Kort voordat de eerste woorden worden gezongen, horen we een 
geluidssample, het geluid van een kloppend hartje van een nog ongeboren kind in de 
buik van haar moeder. Een symbolische verwijzing naar het doel van 
wijsheidsstromingen: de geboorte van de geestelijke mens. 
 ‘From the first man to Atlantis. Down to Egypt for you to understand. Delphi 
oracle, the Hermetic touch. From mount Moriah to the founding of the lodge. 
From developing the Craft to a Templar knight. From the lost Word of Solomon to 
gaining second sight. From the Place of the Skull, where the triumph begun. The 
world saw Him loosing, but in stead of that he won’. 
 Tijdens de massale arrestatie van de leden van de tempeliers in 1307 is een 
aantal van hen ontkomen en is gevlucht naar regio’s in Europa waar het Roomse 
gezag geen invloed had. Een deel van hen zou naar Schotland zijn gevlucht samen 
met hun esoterische kennis waar later de vrijmetselarij uit zou zijn ontstaan. Het 
bekende Rosslyn Chapel zou een relatie hebben met tempeliers en vrijmetselaars.  
 Andere (niet wetenschappelijke) studies voeren de historische lijn nog verder 
terug. De historische lijn kan worden doorgetrokken naar Hermes Trismegistus, berg 
Moria waar de eerste loge werd gesticht, de Egyptische mysteriediensten en 
uiteindelijk Atlantis en misschien zelf naar de Eerste Mens. 
 
 In de twee coupletten worden deze stromingen waar een vrijmetselaar zijn 
inspiratie kan vinden genoemd. Er wordt verwezen naar het orakel van Delphi, in 
iedere loge vinden we immers de spreuk Ken U Zelve, de eerste plicht van een 
vrijmetselaar en een filosoof en hetgeen waar alle wijsheid mee begint. Er wordt 
gezongen over het ‘verloren woord’ van Salomo en het verkrijgen van ‘second sight’, 
helderziendheid, een andere manier van ervaren; iets waar een goed begrip en de 
combinatie van mystieke en wetenschappelijke kennis en de daaruit voortkomende 
wijsheid toe kan leiden. Niet voor niets wordt als laatste genoemd, de Schedelplaats, 
waar een mens in de ogen van de wereld leek te verliezen, maar in plaats daarvan de 
grootste victorie heeft behaald.  
 ‘All the way through ancient history, Osiris and the Rosslyn treasury. The 
origin remains a mystery. Veiled in symbol and allegory’. 
 Om welke stroming of variant het ook gaat, het betreffen veelal Europees 
esoterische stromingen met een Gnostisch karakter. De waarheid of het geheim dat 
binnen deze stromingen te vinden is, lijkt iedere keer hetzelfde. De vorm of de manier 
waarop zij onder woorden wordt gebracht is iedere keer verschillend. Maar als een 
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feniks uit de as, is zij onsterfelijk en herleefd steeds opnieuw in verschillende 
tijdsgewrichten en in verschillende aan de tijdsgeest aangepaste gedaanten. 
 ‘Out of the dark ……. ‘  
 Dit merkwaardige proces wordt gesymboliseerd door de akkoordenprogressie 
in de gitaarsolo. In een cirkelbeweging verandert na iedere maat de toonsoort, met een 
halve toon; majeur en parallel mineurakkoorden wisselen elkaar af. De solo heeft 
geen tooncentrum, maar toch wordt er een verhaal verteld. 
 In de refreinen is een subtiel verschil te horen in de tekst: veiled in symbol and 
allogory, maar de tweede keer revealed in symbol and allogory. In ritualen worden 
symbolen en allegorieën gebruikt, zij versluieren, maar kunnen tegelijk openbaren. 
 ‘All the way through ancient history, Osiris and the Rosslyn treasury. The 
origin remains a mystery. Revealed in symbol and allegory’. 
 

 

 
Illustratie 5: Out of the dark; historische invloeden en wijsheidsstromingen die 

van invloed zijn binnen de vrijmetselarij. 
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The Ancient of days 
 
Vrijmetselarij kan worden beschouwd als een ambacht dat geleerd kan worden 
volgens het gildesysteem. Bij de bouw van de tempel van Salomo, maar ook bij de 
bouw van een kathedraal werden de werklieden onderverdeeld in leerlingen, gezellen 
en meesters. Vrijmetselaren bouwen aan een symbolische tempel en de leden 
doorlopen deze zelfde stadia van leren, maar dan zijn het fasen van geestelijke groei. 
Het ambacht dat centraal staat binnen de vrijmetselarij is persoonlijke verlichting en 
gezien de moeilijkheid van dit proces wordt het niet voor niets (als binnen het 
hermetisme) de Koninklijke kunst genoemd. 
 De leerling wordt aangespoord zichzelf te leren kennen en werkt aan de ruwe 
steen. Hij hanteert het schietlood waarmee hij naar binnen afdaalt. De gezel denkt na 
over zijn relatie met de medemens en trekt daartoe de wereld in, op zoek naar andere 
meesters om uiteindelijk het niveau van persoonlijk meesterschap te bereiken. De 
gezel hanteert onder meer het waterpas: de relatie met elke medemens is horizontaal 
en gelijkwaardig. De meester, ten slotte, werkt in eenzaamheid aan zijn eigen 
werkplan. Centraal in de meestergraad staat de relatie met het Hogere. In het 
verlengde van de bouw- en lichtsymboliek waar de vrijmetselaar zich mee bedient, 
wordt ook hier een symbolische term voor gebruikt: de Opperbouwmeester des 
Heelals. Het is aan iedere individuele vrijmetselaar om te bepalen welke voor hem 
geldende invulling hij hieraan geeft, zowaar geen eenvoudige opgave. 
 De confrontaties en gedachten die een leerling op het mystieke pad kan 
hebben doen de ratio uiteindelijk haar grens bereiken. Wanneer men zijn geest zo ver 
heeft gerekt dan zal op die grens uiteindelijk de keuze tussen nihilisme en geloof 
moeten worden gemaakt. Gevuld met kennis en inzicht wordt het referentiekader 
waarmee de werkelijkheid kan worden verklaard weliswaar steeds groter maar de 
vraag betreffende het Hogere, het onnoembare, blijft voor de mens 
onbeantwoordbaar; men kan immers slechts zwijgen waarover men niet spreken kan. 
In het herkenbare logo van de vrijmetselarij, bestaand uit passer en winkelhaak, is de 
winkelhaak het symbool van de meester, maar wordt de passer alleen gehanteerd door 
deze hogere macht. 
 Tussen 1658 en 1663 schreef de Engelse dichter John Milton het epische 
gedicht ‘Paradise Lost’. Het gedicht gaat over de opstand van Lucifer tegen God. 
Lucifer valt in de hel en begeeft zich vermomt als slang in het paradijs waar hij Eva 
verleidt. Na de ongehoorzaamheid van Adam en Eva volgt hun val uit het paradijs. 
In boek zeven heeft Milton het over de God de schepper: ‘He took the golden 
Compasses, prepar’d in Gods Eternal store’. Deze omschrijving van een hogere macht 
heeft William Blake geïnspireerd tot het werk ‘The Ancient of days’. We zien een 
symbolische weergave van God met een passer in zijn hand. Een hogere, onnoembare 
macht bepaalt de afmetingen, de kenmerken van de gehele schepping. Een macht die 
hoger is dan de mens heeft de omtrek bepaald van de cirkel waarbinnen de mens kan 
spelen: ‘This be thy just Circumerence, O World’. Het schilderij is een bekend werk 
binnen de vrijmetselarij en het werk is in meerdere maçonnieke boeken als illustratie 
opgenomen. 
 Ancient of days is in het Aramees een naam voor God. De titel refereert aan 
de eigenschappen van de schepping: eeuwigheid en perfectie. De tekst van dit 
nummer bestaat uit citaten afkomstig uit Paradise Lost. 



 12 

 ‘A mind not to be changed by place or time, can make night of day, blue out of 
grey, It’s still in the mind. What matter the game, if I still be the same and what 
should I be, no less than he whom thunder hath made a little greater.’ 
 ‘What in me is dark. Illumine, what is low raise and support. What in me is 
dark that to the highth of this great Argument, I may assert th’Eternal Existence and 
justify the ways of God to men.’ 
 ‘He took the golden Compasses prepar’d in Gods Eternal store to 
circumscribe this Universe and all created things. One foot he center’d, the other 
turn’d. Round through the vast profundity obscure and said: ‘thus farr extend, thus 
farr thy bounds, this be thy just Circumference, o World.’ 
 ‘The world destroyed and world restored. Where peace never dwells, hope 
never comes, love comes to all. A place of rest, where providence guides, hand in 
hand with wandering steps through Eden took our lonely way.’ 
 ‘What in me is dark. Illumine, what is low raise and support. What in me is 
dark that to the highth of this great Argument, I may assert th’Eternal Existence and 
justify the ways of God to men.’ 

 
 

 
Illustratie 6: The Ancient of Days. 
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Masonry dissected 
 
Het bestaan van complottheorieën is zo onlosmakelijk met vrijmetselarij verbonden 
dat het onvermijdelijk was om dit thema in een compositie centraal te stellen. Al 
vanaf het ontstaan van de vrijmetselarij doet dit verschijnsel zich voor. Denk aan de 
levensloop en de werken van Leo Taxil en aan het beroemde, al in 1730 verschenen 
onthullinggeschrift Masonry dissected van Samuel Prichard.  
 Vrijmetselarij is een actief proces. Wanneer de ingewijde aan de slag gaat, 
zullen kennis en ervaring uiteindelijk een verrijking worden en kan worden 
doorgedrongen tot wat wel het ‘geheim der vrijmetselarij’ wordt genoemd; iets wat 
tot veel speculaties en achterdocht heeft geleid. De vrijmetselarij is niet zozeer een 
geheim genootschap, maar veel eerder een besloten vereniging met een geheim. Dit 
geheim behelst niets anders dan hetgeen het lidmaatschap met iemand doet: het 
komen tot het juist verstaan der dingen, wat een individuele beleving is en altijd 
subjectief en per individu verschillend zal worden verwoord. Juist het besloten 
karakter en de niet dogmatische individualiteit lijken complotdenkers en 
kwaadsprekers aan te zetten tot spijkers op laag water zoeken en het in een kwaad 
daglicht stellen van de vrijmetselarij; variërend van lichte kritiek en de spot drijven 
met de vrijmetselarij tot  absurde cowboyverhalen met een hoog hilariteitgehalte. De 
beter ingelichte vrijmetselaar zal zich in weinig herkennen. Deze compositie is een 
poging om dergelijke complottheorieën te nuanceren en de naar paranoia neigende 
aanhangers ervan te ontmaskeren. 
 ‘There’s a lot of fear for all that is unknown. There’s a lot of romance here 
that isn’t shown. Seeing things that are not there, hearing words they never said. 
Misinformed into the twilight zone. But it really takes two for these tricks being 
played upon you. You can get out of this conspiracy. You can be the one standing next 
to me.’ 
 Waarom ontstaan dergelijke ridicule verhalen over de vrijmetselarij? Is het 
angst voor het onbekende of de neiging tot romantiseren? Er wordt veel gespeculeerd 
en er worden zaken genoemd die weinig met vrijmetselarij te maken hebben. De 
aantrekkelijkheid van complottheorieën kent natuurlijk twee partijen. Er is een partij 
waarvan het verhaal afkomstig is, maar net zo goed een partij waarbij de theorie 
gehoor vindt en die er om de één of andere reden gevoelig voor is: it takes two, these 
tricks being played upon you.  
 ‘You can tell him by the liberties he takes, with common sense full of mistakes. 
What to believe you can never be sure. History ain’t real no more. An idle brain is 
what he’s going for. It really takes two, for these tricks being played upon you. 
Beyond the light is just a book, from a hungry who failed to take a look.’ 
 Met betrekking tot complotdenkers maakt Umberto Eco in ‘De Slinger van 
Foucault’ de volgende observatie: ‘For him, everything proves everything else. The 
lunatic is all idée fixé, and whatever he comes across confirms his lunacy. You can 
tell him by the liberties he takes with common sense, by his flashes of inspiration, and 
by the act that sooner or later he brings up the Templars’.  
 In 1991 verscheen het boek ‘Masonry, beyond the light’ van William 
Schnoebelen. De auteur is een ex-vrijmetselaar. In zijn boek steekt hij van wal tegen 
de vrijmetselarij. Merkwaardig genoeg berust erg weinig op waarheid en lijkt hij 
middels retorische trucs (zoals het ridiculiseren van bepaalde gebruiken waarmee hij 
de lachers op zijn hand heeft) zijn gelijk te willen halen. De engelse taal kent een 
spreekwoord dat voor Schnoebelen lijkt te gelden: ‘A hungry man is an angry man’, 
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wat zoveel betekent als: A person who does not get what he wants or needs is 
frustrated and will be easily provoked to rage. Misschien was Schnoebelen een boze 
gezel die vroeg om het meesterwoord. 
 Naast de goedwillende en informatieve websites, vinden we op het internet 
sites waarop de vrijmetselarij minder rooskleurig wordt afgeschilderd. Vrijmetselarij 
spreekt tot de verbeelding, niet in de laatste plaats vanwege het bestaan van dit soort 
verhalen. Het is aan de individuele zoeker om te bepalen wat waar is, wat hij ermee 
kan en waarom hij er al dan niet gevoelig voor is. 
 ‘Playing small doesn’t serve mankind. In stead I have to find this other state of 
mind. Not the dark within that frightens us so much, but the power beyond measures 
and the light we cannot touch.’ 
 In onze zoektocht naar een andere vorm van bewustzijn, is het niet de 
duisternis in onszelf die ons angst in kan boezemen, maar juist het besef van de 
ongekende potenties van het individu. 
 

 

 
Illustratie 7: Masonry dissected; het ontkrachten van complottheorieën en 

duistere invloeden in de vrijmetselarij. 
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Documentum Intellige 
 
In het centrum van het oude Rome, vlak bij het pantheon is een bijzonder monument 
te vinden, zeer rijk aan symboliek. Op een plek waar eens een Isistempel stond, 
hebben Christelijke monniken een Egyptische obelisk gevonden. Op deze obelisk is 
een kruis geplaatst. Dit heeft twee redenen: het geeft aan dat het Christendom groter is 
dan de Egyptische godsdienst, maar ook dat het Christendom Egyptische wortels 
heeft. Vervolgens is het geheel geplaatst op een stenen Olifant, ontworpen door 
Bernini. Op de sokkel staat de tekst: Documentum intellige robustea mentis esse 
solidam sapientiam sustenere, laat dit symbool u leren dat er een groot verstand voor 
nodig is om de waarheid te kunnen dragen.  
 Dit lijkt niet alleen een wijze, maar ook een noodzakelijke les voor de leerling 
die zich op het mystieke pad bevindt. Inwijding in eeuwenoude mysteriën en rituelen 
doet iets met het individu. Van te voren is nauwelijks uit te leggen of te voorspellen 
welk geestesproces zich precies af gaat spelen. In het toetredingsproces naar de 
vrijmetselarij is al in zeker zin ingecalculeerd dat de kandidaat zich verdiept in 
achtergrond en (mogelijke) betekenis van deze mystieke traditie. 
 Een noodzakelijkheid om door te dringen tot de grond der dingen is de kennis, 
de volledige kennis, van het Zelf. Per definitie is dit een indringend en confronterend 
proces. Het Zelf gaat voorbij de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is slechts een 
verzinsel opgebouwd in de loop der jaren door opvoeding en conditionering. Hier 
eenmaal van doordrongen dringt het besef door dat emoties slechts het gevolg van 
chemische processen in het brein zijn. Maar daarnaast is er een vonk die het geheel 
constant voedt. Je moet door al je conditioneringen en dwars door de mythe van je 
eigen persoonlijkheid heen. Wie ben je, hoe ben je zo geworden, wat heeft mij 
bepaald? 
 Dit proces is moeilijk, het kost tijd en is misschien zelfs gevaarlijk, omdat na 
de deconstructie van de persoonlijkheid, immers een wellicht nog grotere inspanning 
is vereist om een nieuwe te construeren. Halverwege het album, lijkt een 
waarschuwing op zijn plaats. Een vierentwintig koppig klassiek koor, begeleidt met 
harde drums en scheurende gitaren, galmt de Latijnse spreuk over ons uit. Weet dat u 
beproevingen wachten.  
 Wanneer het ‘Ken U Zelve’ wordt begrepen dan zal dit impact hebben. Het is 
de vraag of iemand gaat werken aan zelfkennis naar aanleiding van lidmaatschap van 
de vrijmetselarij. Het is waarschijnlijker dat iemand zelf al begrijpt dat voor het juist 
verstaan der dingen zelfkennis een absolute noodzakelijkheid is, en het als een 
bevestiging ziet wanneer hij het binnen de vrijmetselarij tegen komt. 
 Inwijding zal iets met het individu doen en gezien het persoonlijke en 
indringende karakter daarvan dient toetreding te allen tijde een persoonlijke keuze te 
zijn. De ware vrijmetselaar is voor het eerst geroepen in zijn binnenste. Van werving 
kan en mag nooit sprake zijn. 
 



 16 

 

 

 
Illustratie 8: Bernini’s olifant in Rome. 
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Seven step staircase 
 
De luisteraar is geconfronteerd met de mystieke weg die kan leiden tot de 
vrijmetselarij. Misschien is de sleutel omgedraaid en een deur geopend. De luisteraar 
heeft kennis genomen van een bekend Hermetisch adagium en van mystieke 
stromingen die een rol spelen binnen de vrijmetselarij. In de zoektocht naar de 
betekenis van vrijmetselarij komen we vooroordeel en complottheorieën tegen 
waarvan de leerling op het pad zich afvraagt wat de betekenis en het waarheidsgehalte 
ervan is. Hij zal hier relativerend en nuchter mee om moeten gaan en zien te begrijpen 
op basis van welke menselijke neigingen de vorming van deze ideeën tot stand zijn 
gekomen. Ook is hij aangezet om ideeën te vormen over ‘The Ancient of Days’, het 
Hogere, het Onnoembare, de altijd aanwezige liefde of hoe hij het voor hemzelf ook 
maar wil verwoorden, om dit idee een plaats te geven in zijn totale referentiekader, 
waarmee Zelf, Medemens en Kosmos verklaart kunnen worden. Tot slot heeft hij de 
waarschuwing mee gekregen: er is een sterk verstand en een sterke geest nodig om 
door te zetten op deze weg en om te kunnen gaan met deze waarheid in het dagelijkse 
denken, voelen en handelen. 
 Maar nu deze weg is afgelegd is het tijd om de trap met zeven treden te 
betreden. Verkregen wijsheid doen hem voorzichtig en aftastend de eerste drie treden 
betreden. Doordat hij weerstanden heeft overwonnen kan hij met verkregen kracht de 
weg naar het licht voortzetten en bereikt hij de eerste vijf treden. Uiteindelijk zal hij 
schoonheid pas kunnen bereiken wanneer hij zich overgeeft en alle zeven treden heeft 
betreden tot aan de middenkamer van de tempel. 
 Zoals iedere vrijmetselaar weet, heeft de tempel van Salomo en ook de tempel 
der humaniteit een trap met zeven treden. Bij Salomo’s Tempel zal het letterlijk het 
geval zijn geweest, maar aangezien in de manier van bouwen keuzes zijn gemaakt die 
metaforisch zijn bedoeld, dient hiervoor een symbolische interpretatie te worden 
gezocht. Het getal zeven heeft vele betekenissen en door haar mystieke betekenis kan 
dit getal op velerlei wijzen tot nadenken stemmen. In de oudheid was al bekend dat er 
zeven zichtbare planeten waren, de tijd is ingedeeld met een zevendaagse week 
waarvan de zevende een heilige dag is, de oudheid kende zeven wereldwonderen, er 
zijn zeven deugden en zeven doodzonden, et cetera. Het getal zeven komt veelvuldig 
in de Bijbel voor en gezien de Joodse en Christelijke wortels ook in de vrijmetselarij. 
Zeven wordt beschouwd als een heilig getal dat voert naar volmaking.  
 In de constituties van John Anderson wordt gerefereerd aan de zeven vrije 
kunsten, een vroege Europese indeling van wetenschappen: grammatica, retorica en 
dialectica (het trivium) en aritmetica, geometrica, astronomia en musica (et 
quadrivium). Deze kunsten maakten deel uit van de intellectuele training van vrije, of 
vrijgestelde mannen. De musica hield zich vooral bezig met harmonieleer en de 
geometrische principes van muziektheorie. Gezien de vluchtigheid, het ontastbare 
karakter en manier waarop het Goddelijk zich door gebruikmaking van geometrie in 
muziek kan openbaren werd musica wel als de hoogste van de vrije kunsten gezien.  
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Illustratie 9: Order and Chaos. 
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Walking through this sacred place 
 
Nadat in voorgaande nummers verschillende thema’s met een mystiek karakter 
centraal stonden, is het een goed moment om gewoon eens rond te lopen en om je 
heen te kijken. 
 ‘Walking through this sacred place, vengeance can’t be found. If you may fall, 
you´ll be embraced. With love he’ll stand and get around. Keep on going by a guiding 
hand. Feeling free and accepted in a better land. 
 ‘Walk within these sacred walls, where you will come to know that alies will 
be installed. One can forgive his foe. If these matters all can be explained, feeling free 
and accepted, a link within the chain’. 
 Mozart verwoordt dit op indrukwekkende wijze in zijn bekende Aria ‘In 
diesen heil’gen Halle’, afkomstig uit de opera Die Zauberflöte. De opera die wel een 
alchemistische allegorie wordt genoemd: het libretto handelt over de mystieke 
inwijding. Uitgangspunt van de alchemie is het transformeren van ruw/onbruikbaar 
materiaal of onedel metaal (lood) in het hoogste metaal, goud. Dit proces dient 
eveneens als metafoor voor het menselijke transformatieproces: van een lager, dierlijk 
wezen in een hoger, verlichter wezen. Dit slechts na het voltrekken van het mystieke 
huwelijk. Mozart was vrijmetselaar en omdat in de achttiende eeuw de loges in 
Wenen een sterke alchemistische inslag hadden, eveneens geïnspireerd en beïnvloed 
door de Rozenkruisers en hun drie bekende geschriften, is het zeer waarschijnlijk dat 
Mozart en Schikaneder van deze materie op de hoogte waren. Mozart was zelf een 
‘ingewijde’.  
 De personages in de opera zouden verwijzingen zijn naar elementen uit de 
alchemie (zij symboliseren elementen als zwavel, zout en water of kleuren als zwart, 
wit en rood) en het libretto zou verwijzingen in zich dragen naar het hermetisme (het 
magnum opus dat Tamino heeft te verrichten), de Rozenkruisers (het mystieke 
huwelijk tussen Tamino en Pamina) en de vrijmetselarij (de tempel der wijsheid die 
toegang verschaft, initiatie, broederschap). Verder wordt een relatie gelegd tussen 
objecten en de alchemistische/esoterische betekenis daarvan. Te denken valt aan de 
kleding van Papageno, de toverfluit, het klokkenspel, de gouden en zilveren 
onderdelen van het bos waar het verhaal zich afspeelt en dergelijke. Het is interessant 
dat muziek van wezenlijke betekenis is in de praktische uitvoering van alchemie. 
 Misschien wel iedere vrijmetselaar kent de aria ‘In diesen heil’gen Halle’ en 
deze compositie wordt in veel loges tijdens een inwijding ten gehore gebracht. In het 
nummer ‘Walking through this sacred place’ komen deze grote klassieke 
componist/vrijmetselaar en jazzmusici die lid waren van een loge bij elkaar: de tekst 
is een vrije vertaling van de tekst van de aria van Mozart. De stijl laat zich 
omschrijven als jazz. 
 In het intro horen van natuurlijk een dwarsfluit. De instrumentale break in het 
nummer bestaat uit een combinatie van een saxofoonsolo en een gitaarsolo. Deze 
combinatie van een blaasinstrument (symbool voor het aardse) met een 
snaarinstrument (symbool voor het hogere) symboliseert de integratie van hogere 
idealen in het dagelijkse aardse bestaan. Die Zauberflöte kan in verschillende 
tijdsgewrichten verschillende of soortgelijke betekenissen hebben. De idealen van de 
Verlichting zijn van alle tijden en zijn voor ieder mens weggelegd, ongeacht sociale 
status, tijdsgeest of muzikale voorkeuren. 
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Illustratie 10: Mozart en Schikaneder in hun loge. 
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The Temple of Humanity 
 
Vrijmetselaren werken aan een onzichtbaar bouwwerk waartoe de tempel van Salomo 
ten zinnebeeld dient; een tempel bestaand uit levende bouwstenen, de tempel der 
humaniteit. In het totaal der mensheid kan ieder individu een plaats hebben, maar in 
het totaal is de afzonderlijke steen niet meer zichtbaar; het gaat om het totaal, het 
eindresultaat. De bouw is echter nooit af en behoeft altijd voortgang. De vrijmetselarij 
streeft een ideaal na en het handelen en de levensinrichting van de vrijmetselaar 
bevindt zich tussen ideaal en werkelijkheid. Er wordt ook wel gesproken over de 
tempel der volmaking. Het betreft het streven naar het bereiken van een ideale 
toestand, zowel voor het individu als voor de gehele mensheid. Dit doet denken aan 
het nieuwe Jeruzalem met zijn onzichtbare tempel, waarvan de mensen bouwstenen 
zullen zijn.  
 De tempel der humaniteit is één van de kernbegrippen van de vrijmetselarij en 
is het thema van het titelnummer. De tekst is ten dele geïnspireerd op het Engelstalige 
leerling-rituaal.  
 ‘Blindfolded, neither closed nor naked. All things I’ve set apart but with a 
dagger on my heart. Hear the cosmic symphony at the heart of all reality. Of good 
report I stand before The Temple of Humanity.’  
 ‘Life in circles, it’s difficult to break it. I’m still trying to loose the fear of 
dying. In my own willingness I had to drain the cup of bitterness. My inner guide 
helped me to find before I could decide.’ 
 Hoewel de vormen en gebruiken van de vrijmetselarij uniek zijn, is hetgeen zij 
te bieden heeft, dit uiteindelijk niet.  
 ‘It will only be you and me. We can all be part of The Temple of Humanity. It 
will be denied by the prisoners outside. Here’s the symbol and you will see: we can 
all be stones and the feel inside will take you there. Look around for I know it can be 
found between compass and square. 
 In het refrein wordt dan ook hartstochtelijk gezongen dat in principe iedereen 
onderdeel uit kan maken, een steen kan zijn, van deze symbolische tempel. Het 
bestuderen en ervaren van eeuwenoude ritualen kan dergelijke inzichten en ideeën 
doen ontstaan. Ook horen we dat dit ontkend zal worden door ‘the prisoners outside’, 
waarmee wordt gerefereerd aan de gevangenen in de grot, afkomstig uit Platos 
bekende parabel.  
 De innerlijke stem, het gevoel, doet het besef ontwaken, dat wanneer je rond 
kijkt en zoekt, hetgeen waar je naar op zoekt bent uiteindelijk gevonden kan worden 
tussen passer en winkelhaak. De impact van het moment waarop alles op zijn plek 
lijkt te vallen, wordt wederom verwoord door de saxofoonsolo. Niets kan de vreugde 
wegnemen van hem die tot het juist verstaan der dingen is gekomen. Maar de 
vrijmetselaar is en blijft een zoeker, het zoeken naar het ‘verloren woord’, naar de 
grond der dingen, het geheim van de ‘onuitsprekelijke naam’, is nooit ten einde. Er 
kan een, meestal onverwacht, moment komen waarop hij dat Woord begrijpt en kent, 
maar het volgende moment kan het weer verloren gaan. Dan zal hij blijven zoeken. 
En dus begint ook het laatste couplet onvermijdelijk weer met de woorden 
‘blindfolded’, geblinddoekt, de reis is nooit ten einde.  
 ‘Blindfolded, it’s very hard to make it. What is the purpose below the surface? 
It can be hard to see the faith in which all agree. It can be found within the sound of 
The Temple of Humanity.’ 
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 Ook na de inwijding blijft het de vraag wat er onder de oppervlakte van de 
ritualistiek schuil gaat. De vrijmetselaar zoekt naar het geloof waarin ieder mens 
overeenstemt; een moeilijke opgave. Ieder geloof of iedere stroming bedient zich van 
een verschillend begrippenapparaat, afhankelijk van cultuur, traditie en tijdsgeest, 
maar toch gaat het uiteindelijk om hetzelfde. Aangezien uiteindelijk de waarheid 
onbenoembaar is en taal tekort schiet, is het gebruik van symbolen en metaforen een 
noodzakelijkheid in de totstandkoming van dit begrippenapparaat.  
 Religieus fundamentalisme ligt op de loer wanneer deze metaforen, bedoeld 
om de werkelijkheid mee te verklaren en om de waarheid nederig mee te duiden, 
letterlijk worden genomen. Steeds meer mensen lijken in een geseculariseerd West-
Europa aan te voelen dat er naast een letterlijke interpretatie van Bijbelteksten ook 
andere manieren zijn om met de rijkdom van de Bijbel om te gaan. Niet voor niets 
wordt ‘het heilig boek’ gezien als een symbool en ‘het eerste grote licht’ genoemd. 
Misschien is het zelfbewuste, welvarende westen klaar voor een volgende fase en een 
meer Gnostieke beleving van het Christendom, waarbij een beroep wordt gedaan op 
autonomie en zelfstandig zoeken naar waarheid.  

 
 

 
Illustratie 11: Vrijmetselaarswerkplaats met tableau en symbolen die 

de tempel der humaniteit vormen. 
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Pathway on your own 
 
Binnen de vrijmetselarij wordt gezamenlijk gewerkt zodat een individu zich 
persoonlijk, spiritueel kan ontwikkelen. Het individu krijgt de gelegenheid 
eeuwenoude ritualen te ondergaan; de inhoud en gebeurtenissen stemmen tot 
nadenken en contemplatie. Uiteindelijk komt er iets nieuws, een nieuwe mens tot 
stand; de weg hiernaar toe kan het mystieke pad worden genoemd en degene die dit 
pad bewandelt zou een mysticus genoemd kunnen worden.  
 Een citaat waarin dit wordt verwoord: ‘Sinds onheuglijke tijden zijn er mensen 
die zich proberen af te stemmen op hun diepste innerlijk. Zij streven dit na, in het 
besef dat zij uit meer bestaan dan het stoffelijke lichaam en het denkvermogen. Er 
schuilt als het ware een authentieker ‘ik’ in hun binnenste, dat zij missen en met wie 
zij het sinds lang verloren contact hopen te herstellen. In hun afstemming trachten zij 
niet alleen verbinding te leggen met hun eigen zelf, maar ook met dat wat daaraan 
ontstijgt. Dit te ondernemen, is het wezen van de mystiek, ofwel het bewandelen van 
het pad. Wie dit pad bewandelt, noemt men een mysticus. Hij voert zijn speurtocht 
alleen uit of samen met anderen die eveneens het herstel van de band met hun 
innerlijk nastreven. Wanneer het samenwerken met anderen een vaste structuur krijgt 
waarin kennis wordt overgedragen, kunnen we spreken van een mysterieschool of een 
inwijdingsschool.’ 
 ‘The pathway on your own’, de weg die je zelf hebt te volgen kan verwijzen 
naar dit mystieke pad: volg je eigen weg. Binnen de vrijmetselarij is het immers de 
bedoeling dat ieder individu zijn eigen weg zoekt.  
 Het nummer heeft wel een melancholieke ondertoon. Er wordt duidelijk 
verwoordt hoe iemand zijn eigen weg aan het zoeken is, maar dat dit ook met zich 
meebrengt dat men hierin verschillende keuzes maakt en soms afscheid van elkaar 
moet nemen. Lang niet iedere vrijmetselaar ervaart de vrijmetselarij als een 
inwijdingsschool of het ondergaan van de ritualen als een mogelijkheid om zelf het 
mystieke pad te gaan bewandelen. Lidmaatschap van een loge biedt natuurlijk ook 
andere dingen, zoals een gezellig verenigingsleven. De kern blijft echter dat er wordt 
gewerkt met een methode die niet voor niets de Koninklijke kunst wordt genoemd en 
die na juiste en langdurige beoefening kan leiden tot een vorm van verlichting of ‘het 
juist verstaan der dingen’; iets waarvan niemand de vreugde weg kan nemen.  
 
 ‘Of men nu lid is van een mysterieschool dan wel zonder begeleiding de 
mystieke geheimen tracht te ontraadselen, de weg is geen gemakkelijke.’ In welke 
stroming we ook zoeken of aansluiting proberen te vinden met ons streven, dit is de  
boodschap die de zoeker, de leerling op het Pad of de mysticus, iedere keer weer 
tegen komt. Het pad bewandelen is lastig en kent menig struikelblok. In het 
gnostische evangelie van Thomas vinden wij het volgende woord van troost: 
‘Jezus zei: ‘laat hij die zoekt niet ophouden met zoeken, totdat hij vindt en wanneer 
hij vindt zal hij verontrust worden en wanneer hij verontrust is, zal hij zich 
verwonderen en hij zal over het Al regeren.’ Zoals het gezellenrituaal leert: als in een 
flits zie je het grotere geheel. Dat is immers één van de doelstellingen van de 
vrijmetselarij: doordringen tot de grond der dingen. 
 ‘Remember me next to you. Touching your hand, like you wanted me to do. 
Inside I felt like crying, a dream that wasn’t real. I knew that words were not enough 
to show you how I feel. Close to you I knew that I found a pathway to a home. We 
freed ourselves and carved our names in stone’. 
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 ‘Remember when it rained that day we ran outside to bath ourselves in nature. 
We had nothing to hide. But than I saw you crying. You said that we were through. I 
thought that you were playing. I played along with you. Then I realized that you 
choose a pathway on your own and the rain on me started feeling cold’. 
 ‘Even until now, I still don’t understand what happened on that day you 
refused to hold my hand. I finally stopped trying to understand your way. I felt I 
wouldn’t realize what you would never say. Without you I know that I found a 
pathway on my own. I stopped to ask myself why you are gone’. 
 No more trying to understand your way. I felt I would not realize what you 
would never say. Without you I know that I found a pathway on my own. The day will 
come that I accept that you are gone’. 

 
 

 
Illustratie 12: Symbolen van religieuze en wijsheidsstromingen waarbinnen 

de zoekende mens zijn eigen weg dient te vinden. 
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Tracing to the west 
 
De vrijmetselaar doet zich kennen in zijn omgeving en de wereld, in het westen. Met 
behulp van de rijke, samenvattende symboliek van het tableau, het tracingboard, 
bevindt de vrijmetselaar die tot het juist verstaan der dingen is gekomen zich in zijn 
eigen tijdsgewricht nog steeds, nuchter, niet zweverig en verankerd met beide benen 
op aarde, in de wereld en in de maatschappij. Het nummer draagt dan ook de titel 
‘Tracing to the West’. Voor de tekst is gebruik gemaakt van het gedicht ‘When is a 
man a mason?’.  
 ‘Look out over rivers, the hills and the far horizon with a profound sense of 
your own littleness in the fast scheme of things, and yet have faith, hope and courage'. 
 ‘Know that down inside we all are as noble, as vile and lonely as ourselves. 
Within all our sorrow and all our sins, we all fight a hard fight we never can win’. 
 Er wordt bezongen om je eigen nietigheid een plaats te kunnen geven in het 
grote geheel der dingen en geloof, hoop en moed te houden, in de wetenschap dat 
ieder mens zo nobel, vals en eenzaam als wijzelf dezelfde strijd levert.  
 ‘We find that every faith, if it’s yours or mine, makes us walk the line. That 
can help any one to lay hold of things Divine. When majestic meaning in life we can 
see, for whatever the name of that faith may be. When he can look into a wayside 
puddle and see something beyond mud, the stain that lies within. And into the face of 
the most lost fellow mortal and see something beyond sin’. 
 Met het opkomende geluid van de feedback van een gitaar die overgaat in 
stevige powerchords, wordt geprobeerd het inzicht te onderbouwen dat ieder mens 
zijn eigen geloof heeft en ons het Goddelijke in het dagelijkse kan laten zien, 
ongeacht de naam van dat geloof. De basdrum die tot nu toe stabiel op ieder tel van de 
maat mee pulseert, verdubbelt zijn tempo en na het besef dat voorbij het kwade in de 
mens altijd iets goeds te vinden is, zoals een modderpoel aan de kant van de weg ook 
bestaat uit water, barst de gitaarsolo los, alsof het leven zich in volle omvang met al 
haar impact en verleidingen laat kennen.  
 ‘Keep the faith with yourself. In your mind the smallest candle. In your heart a 
bit of a song. I am hooked on to life, not afraid to die. Find the secret, give it to the 
world as we fade away, but the spirit will stay’.  
 Wat valt er nog toe te voegen in het laatste couplet? In onze hand hebben we 
een zwaard tegen het kwaad, in ons hart iets, een flard van een liedje. Misschien kan 
er doorgedrongen worden tot het geheim, het mysterie. Dit geheim geven we terug 
aan de wereld waarna wij uit zullen doven en alleen de geest achter blijft. Kort voor 
het eind van het nummer horen we drie maal de drieslag: eerst links, dan rechts en tot 
slot in het midden: de beide opzieners en de achtbare meester sluiten de 
werkzaamheden, het is volle middernacht.  
 Nog een paar laatste gitaarnoten en het nummer eindigt abrupt, zoals immers 
ook de dood onverwacht zijn intrede zal doen. 
  
 Een beeld dat goed bij past bij het thema van dit nummer is een vanitas, een 
tot overpeinzing stemmend kunstwerk rijk aan symboliek waar iedere vrijmetselaar 
ooit mee is geconfronteerd. Een vanitas, Latijn voor ijdelheid en vruchteloosheid, is 
een soort stilleven. Met bijvoorbeeld, gedoofde kaarsen, verwelkte bloemen, vergane 
boeken, muziekinstrumenten, klokken of omgevallen glazen wordt de ijdelheid van 
het aardse bezit gevisualiseerd. Met een vanitas wil een kunstenaar de boodschap 
overbrengen dat het plezier van het leven slechts een moment duurt. Omdat de tijd 
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beperkt is, zou men dan ook ten volle van het huidige moment moeten genieten. De 
symboliek van een schedel of rottend fruit verwijst naar de sterfelijkheid. 
Muziekinstrumenten laten de vluchtigheid van muziek en het leven zien, juist muziek 
heeft sterk een begin en een einde. 
 Zoals de muziek op de The Temple of Humanity zich laat omschrijven als 
popmuziek, zo heeft ook het bijbehorende artwork een moderne, uitstraling; we zien 
een moderne compositie van een vanitas. Dit keer geen viool of een luit met geknapte 
snaren, maar een Fender Stratocaster, de gitaar die veelvuldig voor de verschillende 
nummers is gebruikt. Dit keer geen stapel boeken die er niet meer toe doen, maar een 
dichtgeslagen laptop waarachter de moderne mens heel wat uren heeft doorgebracht. 
En natuurlijk de bij iedere vrijmetselaar bekende symbolen zoals het glas waar zij uit 
drinken, het eerste grote licht opengeslagen op het Johannesevangelie waarin het 
neerdalen van de Logos in de mens wordt beschreven, de Platoonse lichamen die de 
vijf ontwikkelingstadia van de geest symboliseren en natuurlijk de onvermijdelijke 
schedel.  

 
 

 
Illustratie 13: Vanitas met symbolen van vergankelijkheid. 
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Diederik Huisman: Vocals, backing vocals and acoustic guitar on Turn the key, additional lyrics 
Theun Supheert: Drums 
Alex Simu: Saxophone and flute 
Cas Straatman: Piano 
Floor Groeneveld: Cello 
Choir on Documentum intellige: members of Toonkunstkoor Bekker and Tight Bars; Thanks to Hans 
and Ellen 
 
Produced by Harm Timmerman 
Bauke van der Laaken: mixing, mastering, additional programming/arranging/composing 
 
Recorded in Studio Harmonic 
Drums, cello, choir and vocals recorded in Studio Spitsbergen, Zuidbroek, The Netherlands 
Design: Jandaan Westhof; www.jslashj.nl 
 
Artwork: 
The Temple of Humanity: © Pieter D. Torensma; www.pietertorensma.nl 
Tracingboards on inner sleeve: www.tracingboards.com 
All Seeing Eye, compass and square: © Robert Duinkerken 
Popmuziek en Vrijmetselarij: © Harm Timmerman  
King Solomon: Gustave Doré 
Medal; © Hans Mes; www.hansmes.com 
Out of the dark: © Jandaan Westhof and Harm Timmerman 
The Ancient of days: William Blake 
Order and Chaos: M.C. Escher © 2007 The M.C. Escher Company B.V. Baarn The Netherlands. 
All rights reserved. www.mcescher.com 
Paintbrush Tracingboard: © Ko Kammeijer; www.kammeijer.nl; logegebouw Sneek 
Part of ‘Mozart in his lodge’ ascribed to Ignaz Unterberger.  
Religion: © Piet van der Maaden; collection Cultural Masonic Centre ‘Prins Frederik’ The Hague 
Vanitas: © Harm Timmerman 
Wisdom, Strength, Beauty: © Jens Rusch; www.jensrusch.de 
 
Thanks to: 
Koen, Rutger, Jan, members of L’Union Provinciale, Diederik van Rossum, Fred Zinsmeester, Cor van 
Dijk, Malcolm Davies, the chain which encircles the earth, Thijs Helfrich, Esther for love and shelter 
and most of all José (you make the meaning of your name come true), the spirit of Hiram Abiff and the 
G.·.A.·.O.·.T.·.U.·. from where it all comes. 
 
 
This album is dedicated to J.P. Groeneveld 
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Illustratie 14: Tijd en de huilende maagd achter de gebroken kolom. 
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Recensies The Temple of Humanity 
 
 

Een bloemlezing van recensies  
uit magazines en van websites, uit binnen- en buitenland. 
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A story not heard in rock ‘n roll before: progressive and symphonic rock music 

inspired by freemasonry. Great music, fascinating lyrics and impressive artwork are 
full of references to the symbolism of this mystical philosophical tradition. 

Experiencing Freestone’s album The Temple of Humanity is like undergoing a 
musical ritual and brings forth associations with legendary artists such 

as Pink Floyd, Mike Oldfield, Marillion and the Alan Parsons Project but clearly in a 
21st century performance which justifies comparison to present-day rock bands. 

 
We see it in books, in movies, in documentaries and even on the 1$-bill. We see 

references in classical music, but now there is rock music inspired by the rich 
tradition of Freemasonry. 

 
With the album ‘The Temple of Humanity’ by the band Freestone, freemasonry is 
entering popular music for the first time. The album provides a discovery through 

symbols and rituals of the tradition of freemasonry. No conspiracy theories or 
unnecessary secrecy, but a genuine story based upon personal experience. 

 
The album is composed and produced by someone who is initiated, both in 

freemasonry as well as in music. In co-operation with experienced musicians, The 
Temple of Humanity is a professional produced authentic and unique album. The 

packaging and booklet contain fascinating art and artists from different countries (of 
whom a few are masons themselves) have contributed their work. 

 
Freestone makes pop- and rock music based upon a different theme. Music and 

artwork are contemporary and the album shows that in the pop community and in the 
changing music industry, there is still place for something different. 

Discover the mystery and listen to The Temple of Humanity. 
 
 

(Persbericht Freestone – The Temple of Humanity) 
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Ken U Zelve, juni 2008 
Prof. Dr. Malcolm Davies, bijzondere leerstoel vrijmetselarij, Faculteit van 
Godsdienstwetenschappen. Universiteit Leiden.  
 
The Temple of Humanity is baanbrekend. Niet alleen door wat het vertegenwoordigd, 
maar ook door hoe dit wordt gepresenteerd. De composities, performance, opnamen 
en de presentatie van de cd voldoen aan de hoge, tegenwoordige professionele 
standards. 
 Natuurlijk gaan de meeste credits naar Harm Timmerman. Het concept, de 
muziek en de fascinerende teksten zijn van hem. Ik kom nog terug op muziek en 
teksten, want daarin ligt niet zijn enige bijdrage. Met behulp van moderne digitale 
multi-tracking opnametechnieken, heeft hij de elektrische en akoestische gitaar en 
basgitaarpartijen voor rekening genomen, net als de synthesizers en het 
programmeren van midipartijen. Afhankelijk van het karakter varieert zanger 
Diederik Huisman zijn benadering van een nummer. Zijn performance is eerlijk en 
overtuigend en zijn transatlantische uitspraak past perfect bij het genre. De 
instrumentale prestaties zijn zeer goed. De saxofoon van Alex Simu is dan weer zacht, 
dan weer volhardend of op sommige momenten jazzy en zijn dwarsfluitpartijen 
hebben een heldere en aantrekkelijke toon. De cello van Floor Groeneveld in ‘Turn 
the key’ is een mooie toevoeging aan het nummer. Theun Supheert op drums levert 
een krachtige basis van gevarieerde, subtiele en nooit te aanwezige pop- en softrock 
grooves. Co-composer/arranger Bauke van der Laaken heeft indrukwekkend werk 
geleverd. Dankzij zijn mixing- en masteringskills is de overall sound kristalhelder en 
zijn zang- en instrumentpartijen goed in balans. 
 De verpakking en het booklet bevatten wonderbaarlijke kunst. Direct op de 
tweede pagina vinden we een citaat uit Mattheüs 7.7.: zoek en gij zult vinden; vraag 
en u zal gegeven worden; klop en u zal worden open gedaan. En afkomstig uit ‘The 
Muses' Threnodie by H. Adamson (Perth, 1638) wordt geciteerd: ‘For what we do 
presage is riot in grosse, for we are brethren of the Rosie Crosse; We have the Mason 
Word and second sight; Things for to come we can foretell aright’.  
Direct vanaf dit begin moeten we ons misschien realiseren dat de teksten vol zullen 
staan met symboliek, metafoor en hun betekenis. In deze korte recensie zal ik een 
paar voorbeelden noemen. U kunt de cd zelf aanschaffen om de rest te ontdekken. 
 In het eerste nummer vinden we de verbluffende tekst in het tweede couplet: 
‘A peculiar system of morality. Point within a circle, between compass and square. I 
came from nowhere. I found a way to turn the key, to be what I should be. Can I know 
the unknown? Can’t do it on my own’. Het volledige citaat: ‘A peculiar system of 
morality, veiled in allegory and illustrated with symbols’ wordt nog steeds vaak 
gebruik als een definitie van Vrijmetselarij. De tekstdichter vervolgt zijn lyrics met 
het noemen van dergelijke symbolen: cirkel, punt in de cirkel, passer en winkelhaak. 
Dan volgt een belangrijke doelstelling voor iedere Vrijmetselaar: to be what he should 
be; in feite: zichzelf kennen. Het gegeven dat hieraan moet worden gewerkt houdt in 
dat we dit nog niet hebben gerealiseerd, maar ‘Can I (eventually) know the 
unknown?’ We kunnen onszelf niet leren kennen zonder de hulp van onze broeders. 
Ziehier, een paar compacte zinsneden die al erg veel zeggen. En dat geldt voor veel 
van de teksten en zinsneden van de nummers op het album. 
 ‘Children of the Widow’ verwoordt de eenzaamheid en wanhoop die we 
allemaal kunnen voelen en ons soms kan laten schreeuwen om hulp zoals dat in één 
van de graden wordt verwoord.  
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 ‘Out of the dark’ refereert (met een knipoog – hoop ik) naar de mythische 
ontstaansgeschiedenis van de vrijmetselarij, zoals we die vinden in Anderson’s 
constitutions en nog eerder in The Old Charges. Atlantis, Egypte, Moriah, Salomo, de 
dood en opstandig van Christus en de Tempeliers, worden allemaal in het gedicht 
genoemd. Maar met een serieuze onderliggende boodschap. 
 Dat de Christelijke traditie van Egyptische oorsprong is, is het thema van een 
bijzondere, van een klassiek koor met Latijnse tekst voorziene track op het album. In 
Rome staat een stenen olifant, daarop een obelisk en daarop een kruis. Het geheel lijkt 
een tweeledige betekenis te hebben: het Christendom staat hoger dan de Egyptische 
mysteriegodsdiensten, maar de basis van het Christendom ligt in Egypte. De Latijnse 
tekst: ‘Documentum intellige robustea mentus esse solidam sapientiam sustenere’ 
betekent: laat dit symbool u eraan herinneren dat er een sterk verstand voor nodig is 
om de waarheid te kunnen verdragen; een besef waarvan de olifant het symbool is. In 
de sokkel vinden we de Latijnse zin. 
 Het binnenste van een loge wordt vaak gezien als een heilige plek, een plek 
afgescheiden van de buitenwereld waar vrijmetselaren kunnen werken met een gevoel 
van vrede en geborgenheid. Dit gevoel wordt verwoord in veel liederen uit de 18e 
eeuw en later. Het thema komt ook terug in één van de composities van Freestone. 
‘Walking through this sacred place, vengeance can’t be found. If you may fall, you´ll 
be embraced. With love he’ll stand and get around. Keep on going by a guiding hand, 
feeling free and accepted in a better land’. 
Dit nummer refereert duidelijk aan ‘In diesen heil'gen Hallen’ en de tekst van 
Emanuel Schikaneder’s: 
‘In diesen heil'gen Hallen kennt man die Rache nicht, und ist ein Mensch gefallen, 
führt Liebe ihn zur Pflicht. Dann wandelt er an Freundes Hand, vergnügt und froh ins 
bessre Land.’ In het bijbehorende kunstwerk in het booklet zien we de foto waarvan 
men het over het algemeen eens is dat het een weergave is van Schikaneder die naast 
Mozart in hun loge in Wenen zit. 
 Het betreft misschien niet ‘Dé’ muziek van de vrijmetselarij, zoals de 
ondertitel van The Temple of Humanity suggereert, maar het album is absoluut een 
belangrijke toevoeging aan de catalogus van muziek die is geschreven door 
vrijmetselaren. Het album is bovendien zeker interessant voor niet-vrijmetselaren. 
Naudot, Mozart, Sibelius and Pijper waren componisten die muziek schreven voor 
hun tijd. Sommige van Pijper’s zes adagios, geschreven voor gebruik in zijn loge in 
Rotterdam, klinken dissonant en modern, nu nog steeds. Ook deze adagios, net als de 
muziek en teksten op The Temple of Humanity staan vol met maçonnieke symboliek. 
Hoewel niet alle van de twaalf tracks (bijna 50 minuten muziek) geschikt zijn om in 
een loge te worden gebruikt, zie ik dit album wel als in een directe lijn met de 
composities van de eerder genoemde componisten. De stijl van de muziek zelf doet 
vaak denken aan 80’s pop, maar met hedendaagse sounds, dus het heeft niet iets 
agressiefs of controversieels. Ik kan me voorstellen het album goed gaat verkopen in 
Amerika, Engeland en Engelssprekende landen.  
 Ik denk echt dat vrijmetselaren blij moeten zijn met een creatie zoals dit, dat 
bewijst dat de cultuur van de vrijmetselarij leeft en zich voorwaarts beweegt. Wat 
betreft muziek, de poëzie, de kunstwerken, absoluut iets voor in de collectie van de 
enthousiaste mason, maar het album is in het geheel niet alleen interessant voor 
vrijmetselaren, integendeel. De muziek en het artwork zijn van deze tijd en het album 
laat zien dat er in het aanbod van popmuziek en de veranderende muziekindustrie 
ruimte is voor iets nieuws. 
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Revolver Magazine  
Harry de Jong, december 2008 
 
Freestone vertaalt gedachtegoed vrijmetselaars in popmuziek 
 
Onlangs verscheen onder de titel The Temple Of Humanity een album van Freestone 
geïnspireerd op het gedachtegoed van de vrijmetselarij. Een bijzondere en unieke 
plaat, Freestone is de eerste rockband die de mystieke wereld van de vrijmetselaars in 
popmuziek heeft vertaald. Achter de naam Freestone gaat muziekdocent Harm 
Timmerman schuil en hij heeft het concept voor dit album uitgewerkt. Hij schreef de 
teksten, componeerde de muziek en transformeerde die met behulp van bevriende en 
professionele muzikanten tot een geloofwaardig en authentiek geheel. Timmerman 
bedient zich niet van zweverige New Age klanken, maar zet in doeltreffende 
progressieve rock uiteen wat de vrijmetselarij voor hem betekent en daarbij rekent hij 
en passant af met alle complottheorieën die in de loop der jaren rond deze 
mysterieuze broederschap zijn ontstaan. Popmuziek met een vernieuwend thema. 
Reden genoeg om Timmerman eens uitgebreid aan de tand te voelen.  
 Wanneer ben je vrijmetselaar geworden? 
,,Zeven en een half jaar geleden. Ik was toen 29. Al snel kwam ik erachter dat muziek 
en vrijmetselarij iets met elkaar te maken hebben, tijdens bijeenkomsten van de loges 
wordt steevast muziek gedraaid. Maar het gaat dan meestal om klassiek. Ik heb 
onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie  dat er geen enkele vorm van poprock 
bestaat die is gebaseerd op het gedachtegoed van de vrijmetselarij.’’  
 Wat sprak jou zo aan in de vrijmetselarij? 
,,Al op jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in mystiek en de zoektocht naar innerlijke 
beleving, naar waarheid. Ik wilde weten hoe de wereld in elkaar zat. Ik heb veel 
boeken gelezen over de Tarot, het Jodendom, Christendom, het Boeddhisme, noem 
maar op. Je komt dan vroeg of laat de vrijmetselarij tegen en wat mij daar vooral in 
aansprak was het feit dat je vrij wordt gelaten in het vormen van je eigen 
gedachtegoed. Vrijmetselaars werken met symbolen en rituelen, maar die interpreteer 
je naar eigen inzicht. Kern is dat je wordt aangespoord jezelf te ontdekken en na te 
denken over jouw relatie tot de medemens en je plaats in de kosmos. Je wordt 
aangemoedigd om bewuster in het leven te staan. En uiteindelijk wil je daar iets mee 
doen. Zelf heb ik ervoor gekozen om popmuziek te maken die ergens anders over gaat 
dan over seks, drugs en rock and roll.’’ 
 Hoe zijn de reacties van vrijmetselaars op deze plaat? 
,,Heel enthousiast, ze vinden het echt te gek. De reacties komen niet alleen van 
Nederlandse loges, maar ook uit België, Duitsland, Amerika en Canada. Toevallig 
kreeg ik gisteravond nog een heel positief telefoontje van een vrijmetselaar uit Noord-
Ierland. Maar er zijn ook ouderen die hun wenkbrauwen fronsen. Zo van: moet ons 
waardevolle gedachtegoed dat honderden jaren teruggaat nou echt op deze manier 
naar buiten worden gebracht?’’ 
 Geeft jouw album antwoorden op alle vragen over vrijmetselarij? 
,,Je moet het album zien als een muzikale kennismaking met de filosofieën van de 
vrijmetselarij. Die is simpel gezegd dat wij een ideaal nastreven. We zijn echt geen 
vage figuren die alleen maar zweven. Dat wordt wel eens gedacht omdat wij tijdens 
onze bijeenkomsten rituelen uitvoeren. Maar als we die hebben afgerond, gaan we 
borrelen.’’ 
 Waar bestaan die rituelen dan uit? 
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,,De bekendste is het leerling-ritueel, als een nieuwe kandidaat wordt ingewijd. 
Daarna krijg je het gezellenritueel, net als in het gildesysteem uit de middeleeuwen. 
Ten slotte wordt een meester-ritueel uitgevoerd. Tijdens je inwijding als leerling krijg 
je te maken met een aantal symbolische handelingen. Je wordt bijvoorbeeld 
geblinddoekt binnengeleid, maar halverwege de uitvoering gaat die blinddoek af. Dat 
is symbolisch voor het feit dat je dingen te zien krijgt. Als je nog geblinddoekt bent, 
stoot je je voet tegen een struikelblok. Daar moet je overheen zien te stappen; 
symbolisch voor de struikelblokken in jezelf.’’ 
 Zijn er andere popmuzikanten lid van de vrijmetselarij? 
,,Niet dat ik weet. Er zijn wel grote geesten uit de geschiedenis lid geweest.  Mozart, 
Goethe en een aantal Amerikaanse presidenten. Ook jazzmuzikanten als Duke 
Ellington en Lionel Hampton waren vrijmetselaar, net als George en Ira Gershwin. 
Maar wat pop betreft, er wel popnummers waarin vrijmetselarij zijdelings wordt 
genoemd. George Harrison heeft bijvoorbeeld een nummer geschreven dat P2 Vatican 
Blues heet, dat gaat over allerlei complottheorieën. Verder speculeert de Amerikaanse 
rapper Gangsta op vrijmetselarij.  
 Op de cover van de single ‘Hymn’ van Ultravox staan 
vrijmetselaarsafbeeldingen. Verder kom je er niets over tegen. Ja, er is op dit moment 
een Engels dance-duo dat zich The Freemasons noemt, maar ze zijn geen 
vrijmetselaar.  Toch hebben artiesten en muzikanten altijd inspiratie gevonden in 
mystiek en het transcendente. Kijk bijvoorbeeld naar the Beatles. Ook op de 
albumcovers van Led Zeppelin en Alan Parsons kom je mystieke symbolen tegen. 
Verder is Steve Vai een heel spiritueel muzikant. Veel popmuzikanten laten zich 
inspireren door het mystieke, maar de vrijmetselarij kwamen we tot nu toe niet tegen 
in popmuziek.’’ 
 

Progwereld 
Hans Ravensbergen 
 
Een paar jaar geleden of zo was ik tijdens mijn vakantie op weg naar Pieterburen, je 
weet vast wel, het dorpje waar aangespoelde zeehondjes worden opgevangen. Het viel 
mij toen op dat hoe noordelijker je komt hoe smaller en stiller de wegen zijn (later die 
dag bezocht ik nog het plaatsje Doodstil). Het laatste stuk van de rit voerde langs het 
plaatsje Adorp en ik weet nog goed dat ik mompelde ‘wie Adorp zegt moet ook 
Bdorp zeggen'. Een zeer flauw grapje vonden mijn medepassagiers. Wanneer ik toen 
geweten had dat in dat kleine vlekje met die mooie naam de groep Freestone 
gevestigd was, had ik op zeker een tussenstop gemaakt. Ik sluit immers niet uit dat op 
dat moment hard werd gewerkt aan The Temple Of Humanity.  
 Voor zover ik kan overzien is dit album volstrekt uniek. Uniek, omdat nog 
nooit een conceptalbum is gemaakt over vrijmetselarij en al helemaal geen progressief 
pop-/rockalbum zoals Freestone deze heeft gemaakt. En met concept wordt niet alleen 
de tekst bedoeld, maar ook de muziek en het artwork.  
 Voor veel mensen heeft vrijmetselarij iets geheimzinnigs, iets mystieks. Door 
velen wordt vrijmetselarij geassocieerd met het kwaad, zonder exact te weten wat het 
nu werkelijk inhoudt. Want wat is vrijmetselarij eigenlijk? Voor geïnteresseerden 
citeer ik het volgende van de website van Freestone: "Een vrijmetselaar heeft een 
zekere gevoeligheid voor het levensbeschouwelijke. Vragen naar de zin van het leven 
zijn niet met regels en dogma's te beantwoorden, deze worden dan ook niet door de 
Vrijmetselarij geboden. De leden zoeken op hun eigen manier zelfstandig en 
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onafhankelijk naar waarheid. De vrijmetselaar houdt zich enerzijds bezig met de 
altijd door mensen gestelde vraag naar zelfkennis en naar de verhouding met de 
medemens. Het ontwikkelen van zelfkennis wordt door de vrijmetselaar gezien als een 
voortdurend bouwen aan jezelf. Het andere element richt zich op het onnoembare en 
de tegenstelling tussen licht en donker waar het leven uit bestaat. De unieke 
werkwijze van de Vrijmetselarij kenmerkt zich door het werken met symbolen en 
rituelen".  
 In elk nummer wordt een deel of aspect van de vrijmetselarij onder de loep 
genomen. Ik ga daar in deze recensie niet inhoudelijk op in. Ten eerste ben ik daar 
onvoldoende voor ‘ingewijd' en ten tweede is het niet de primaire doelstelling van een 
recensie op deze website. Ben je desondanks meer geïnteresseerd geraakt in de 
achtergronden van het thema, bezoek dan de website van de groep. Je vindt daar 
voldoende materiaal.  
 Drijvende kracht en initiator achter Freestone, de Groningse muziekdocent 
Harm Timmerman, geeft met The Temple Of Humanity inzicht in deze onbekende 
wereld. Daarbij is het absoluut niet zijn bedoeling om mensen te bekeren. Zie hem als 
‘onze' Neal Morse, die met zijn geloofsovertuigende songteksten een boodschap heeft 
te vertellen, maar dat verpakt in goede muziek.  
 Laat duidelijk zijn dat de muziekstijl op The Temple Of Humanity niet 
vergelijkbaar is met de stijl van Morse. Nee, Freestone houdt het een stuk rustiger en 
bovendien minder complex. Ook gitaarsolo's tref je spaarzaam en slechts in een 
viertal nummers aan. Progressieve popmuziek met new-age invloeden (zonder 
zweverig te worden) komt beter in de richting. Veel nummers deden me qua sfeer en 
zang vaak denken aan Like Wendy.  
 Neem nu gelijk al het eerste nummer ‘Turn The Key’. Slechts drie minuten 
maar mooi en met bovendien een erg aanstekelijk refrein. Het is ook de mooie zang 
van Diederik Huisman die dit vloeiende nummer zo aantrekkelijk maakt. Van 
hetzelfde laken een pak is het eenvoudige maar zo functionele ‘Children Of The 
Widow’. Op ‘Documentum Intellige’ worden na een melancholieke intro de bakens 
verzet met de inzet van een heus koor. Er ontwikkelt zich ineens een gedragen 
Gregoriaans stuk in de tradities van Enigma, Era en gelijken. Alleen een ragfijne en 
‘huilende' gitaarsolo verstoort de fraaie koorzang. Op het album wordt naast cello en 
fluit ook veelvuldig gebruik gemaakt van saxofoon. Het geeft nummers als het 
spannende ‘The Ancient Days’ en het slepende ‘Masonry Dissected’ een jazzy touch 
en op het instrumentale ‘Seven Step Staircase’ zelfs een dromerig en lui 
zomeravondgevoel. Ondertussen is het tempo op de plaat gezakt en is de muziek 
ingetogener geworden. De afsluitende ‘Pathway On My Own’ en ‘Tracing To The 
West’ doen je weer ontwaken uit de 50 minuten durende droomreis.  
 Wat mij betreft heeft Harm Timmerman zijn doel bereikt. Naar aanleiding van 
dit album ben ik me wat gaan verdiepen in het thema. Ik ben daarbij tot ander inzicht 
gekomen, een inzicht dat ver af staat van de romans en bioscoopfilms die er over dit 
onderwerp zijn verschenen. Daarmee verdient Harm Timmerman en zijn groep 
respect. De uitstekende muziek is slechts een prettige bijkomstigheid.  
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File Under 
Magazine for Progressive Rock, 16 december 2008. 
 
De Vrijmetselarij heeft een buitengewoon slechte reputatie. Bij theorieën over 
wereldomspannende complotten worden ze steevast bij de baddies ingedeeld. Deels 
komt die slechte reputatie door loges (vrijmetselaarsafdelingen) die inderdaad niet fris 
waren, deels doordat ze zelf heel geheim doen met rituelen en geheime 
lidmaatschappen. Uiteindelijk maakt het op mij de indruk van een soort Rotary op 
spirituele grondslag met veel Jongensclub De Zwarte Hand-rituelen.  
 Dat vinden ze bij Freestone vast heel oneerbiedig van me, maar de bio van 
deze cd met als thema de vrijmetselarij doet er flink aan mee. Er is sprake van "een 
ingewijde", in plaats van dat er meteen wordt gezegd dat drijvende kracht Harm 
Timmerman lid is van de vrijmetselarij. Die mystiek en geheimzinnigheid biedt 
natuurlijk wel een mooie kapstok voor een conceptalbum. Dat is dit The Temple Of 
Humanity dan ook. Niet alleen qua teksten, ook achtergrondgeluiden en het fraaie 
artwork zijn fraai in het thema gehouden.  
 En net zoals dat bij Neal Morse het geval is, is bij dit album de muziek niet 
slechts een vehikel voor een boodschap. Integendeel, de symfo en progrock op dit 
album zit buitengewoon fraai in elkaar. De "easy listening" die iTunes eraan meegaf 
suggereert gladde daar-valt-niemand-zich-een-buil-aan-pop, maar dat zou in dit geval 
een belediging zijn. Het is prog van de rustige soort waarbij ook saxofoons en fluiten 
langskomen. Heftige rock komt dus weinig langs, maar confectie is het geenszins.  
 Het is te horen dat hier met veel geduld en overtuiging aan gewerkt is. Prog is 
zeldzaam in Nederland, goede prog helemaal, maar op The Temple Of Humanity 
mogen we trots zijn. 

 

iO Pages 
Magazine for Progressive Rock 
Menno von Brucken Fock     
 
Te midden van de heruitgaven, zoveelste albums van artiesten die hun kunstje steeds 
maar herhalen of juist artiesten die teveel lijken op, komt er soms iets voorbij wat je 
aangenaam verrast. In dit geval het project van landgenoot Harm Timmerman die 
zowel qua teksten als inspiratie voor muziek zijn heil heeft gezocht in de filosofische 
stroming vrijmetselarij. Ook het artwork kwam tot stand op basis van deze stroming.  
 Achter elke song en elk kunstwerkje dat in de goed verzorgde digipak is 
afgebeeld, zit een verhaal. Zonder nu direct bekeerd te raken, moet ik vast stellen dat 
Timmerman met dit album een uitzonderlijk goed en kwalitatief hoogstaand product 
heeft afgeleverd. Twaalf tracks van de hand van deze muzikant die zelf gitaar, bas en 
synths bespeelt en samen met producer Bauke van der Laaken verantwoordelijk is 
voor de uitgebalanceerde, puike productie. De derde belangrijke man heet Diederik 
Huisman. Diens uitermate prettige stem en uitstekende Engels dragen bij tot de 
internationale uitstraling van dit album. De muziek valt in de categorie pop met een 
progressief en symfonisch tintje. De sax (en fluit) van Alex Simu zorgen echter ook 
voor de ietwat jazzy inslag, vooral goed te horen in een relaxt nummer als ‘Walking 
Through This Sacred Place’, met veel aandacht voor een fiedelend pianootje op zowel 
de voor- als de achtergrond.  
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 De korte tracks zijn kenmerkend voor popmuziek, de instrumentatie en de 
vaak geniale maar toch melodieuze overgangen zijn meer karakteristiek voor de 
progressieve rockmuziek. Flarden van Double, Pink Floyd en No-Man zijn te 
herkennen maar doen onvoldoende recht aan de composities van Timmerman die dus 
niet  duidelijk ‘lijkt op’ maar zijn eigen pad in de muzikale rijkom heeft weten te 
vinden.  
 In tal van kleine details en effecten onderscheidt The Temple Of Humanity 
zich positief want er is zeer kritisch gekeken naar opbouw en invulling: verre van 
eenheidsworst derhalve. Wonderschoon is bijvoorbeeld het haast Floydiaanse 
‘Documentum Intellige’ dat door gebruik van een koor een heel aparte Gregoriaanse 
‘twist’ krijgt, terwijl de opening, de single ‘Turn The Key’, tot mijn favoriete, meest 
pakkende nummers behoort. ‘Seven Step Staircase’ is een mooi instrumentaaltje, 
gedragen door Simus fluit.  
 Geluidsfragmenten zijn te horen via www.free-stone.org maar de man en zijn 
muzikanten blijven hier tot op heden wat in nevelen gehuld. Een prima schijfje is dit 
desalniettemin heel zeker wel: warm aanbevolen! 
 

Dangerdog music reviews 
Craig Hartranft, 28 maart 2009 
 
My initial reaction when hearing of Freestone's mixing the tenets and mysticism of 
freemasonry with music on The Temple Of Humanity was, 'It sounds strange enough 
to be interesting.' But it's not so strange. After all, the Scandinavian black metal bands 
routinely blend norse paganism with music; Rush's Neil Peart looked to secular 
atheism and the philosophical objectivism of Ayn Rand for his lyrical inspiration. 
Freestone principal Harm Timmerman is a freemason, and decided to merge the ideas 
with modern popular music. In the end, Timmerman has succeeded quite well. 
 Most people would probably associate freemasonry with its popular symbols 
like the dollar bill or the 'National Treasure' movies rather than consider its history, 
philosophy or mysticism. It's more often perceived as a curious oddity and 
organization where men greet each other with secret handshakes and wear funny 
clothes. Essentially, however, it is a sect that preaches free thinking, the ultimate 
goodness of humanity, and the subsequent of evolution of man to a higher state of 
consciousness; all this is attained through the pursuit of the secret knowledge to which 
the elevated masters have attained. It's basically humanistic gnosticism (and an 
inherently flawed philosophical proposition). Now if, at this point, you don't sense a 
little mystery or mysticism in freemasonry, then you will probably not get the tenor 
and taste of The Temple Of Humanity. 
 The music is atmospheric melodic rock bordering on progressive rock; the 
arrangements intend to establish a mood of airy mysticism equal to its subject. 
Timmerman and company use elaborate and often provocative keyboard layers (‘The 
Ancient Of Days’) and Floydish guitar work (‘Seven Step Staircase’) to creative a 
sense of mystery and intrigue. This is further compounded by the controlled but 
provocative use of horns on many songs, the best being 'Brotherhood Of Men' and 
'Masonry Dissected.' Yet, generally, the sum of this work is eerily mellow melodic 
rock with a mesmerizing effect: to bend your mind and proselytize you into the 
brotherhood, or at least to pique your curiosity to explore more. But, I'm being over 
melodramatic now (or creepy, if you prefer). 
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 In the end, Timmerman and Freestone's The Temple Of Humanity is a 
noteworthy accomplishment for the character and quality of it smooth melodic 
progressive rock, and not just its blend of freemasonry thought with music. 
Regardless of your current or future interest in this mysterious folklore, the intriguing 
music certainly portrays the character of freemasonry well. Very recommended. 
 

Masonictraveler.blogspot.com 
Greg Stewart 
 
I had a unique opportunity recently to listen to the new cd The Temple of Humanity by 
musician and composer Harm Timmerman, who happens to be a Brother from 
Groningen in The Netherlands. The cd is self-described as ‘The Music of 
Freemasonry’ and having listened to it several times already I would tend to agree. 
But this isn’t the usual high-pitched organ grind or the occulted ‘Magic Flute’. No, 
this music reaches out and becomes part of the spirit of the tiled Masonic lodge room 
and carries the listener into the sublime meditative state that we each strive to inhabit 
when contemplating the degrees. 
 It’s definitely not what you expect when you think about masonic music, 
which makes it a joy to listen to and connect with. This music is unique in that it is 
contemporary and melodic, and not a gross interpretation of the esoteric and secret. It 
does delve into the profane ideas of mysticism; instead he approaches if from our 
perspective, in the same ways we do, looking for the source of the GAOTU. The 
album captures the tone and mood of what being a freemason is about, musically, 
lyrically, meditatively, and unashamedly. 
 This is not just an album that throws a few masonic words painted in 
patriotism into a tune to call itself a masonic album. Every song is a musical 
exploration of our path through masonry and its rich layered history and ideology. All 
of us are the widow’s son and at some point have mused about symbols that this 
music evokes. 
 Released by Freestone Music, the new cd is available in the U.S. on Amazon. 
Cover to cover it is a true expression of modern freemasonry in the musical art. You 
can definitely feel the passion that went into it and I highly recommend you pick it up.  
Check out his website and his great art: www.free-stone.org. 
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Metal-almanac.com 
Ralph  
 
Freestone is a band from the Netherlands and The Temple Of Humanity is a concept 
album about freemasonry. It is hard to describe the musical genre, but definitely this 
is progressive music. I wouldn’t go that far to say it’s progressive rock, because only 
few moments of this album are in the rock direction. But with a description like pop 
or soft rock the strong progressive music factor comes too short. 
 Main man behind Freestone and composer, producer, guitarist, bassist, 
keyboarder is Harm Timmerman. Next comes singer Diederik Huisman, who has a 
clean and strong voice. In some moments it reminds me of the softer songs of 
Depeche Mode with Martin Gore´s vocals like in the title track. This only underlines 
that there are also pop music influences in Freestone´s music.  
 Further important for the sound of Freestone is Alex Simu, who plays 
saxophone and flutes. Especially the saxophone adds something to the music that 
reminds me constantly of such masterpieces like Pink Floyds ‘Us & Them’ from The 
Dark Side Of The Moon. The clean picked guitar sometimes reminds me of Steve 
Rothery of Marillion. Then there are also piano and cello, which drives the sound 
more into the classical or jazz direction. On ‘Documentum Intellige’ there is also a 
real choir, sounding like a chant in a church. Though there is only one faster song 
with the hit-like ‘Children Of The Widow’ all the other soft and laid-back tones are 
beautiful and very friendly to the ear.  
 Whoever likes the softer moments of Pink Floyd and David Gilmour, whoever 
likes progressive music with saxophone and flutes that doesn’t rock you but magically 
captures you for fifty minutes has to check this band. I bet you will not regret it. More 
info and details you can get via www.free-stone.org.  
 One thing more: the album comes in a digipak with a booklet and very good 
artwork. So check it out!  
 

Angelfire 
http://strutter77.angelfire.com/HOTNEWREVIEWS142.htm 
 
This sounds very melodic and also very original, because the Dutch band Freestone 
has delivered a cd that is as original as Pink Floyd once were in the early 1970s, yet it 
sounds very melodic and accessible in a way we heard from melodic rock/aor bands, 
such as Dare, Boulevard, Strangeways and especially Enchant and For Absent  
Friends, so prog meets aor in a very moody atmospheric style.  
 Quite original and very impressive, right from the start with ‘Turn the key’, 
but also on tracks like ‘Children of the widow’ (uptempo melodic rocker), ‘The 
temple of humanity’ and ‘Tracing to the west’. Most of the songs have a similar 
feeling, which is slow and super melodic, very relaxed and filled with emotional 
inspirations. The sax in most of the songs is not even a disturbing factor as it adds 
something to the laid-back feeling of the album. Check out this very original band, 
recommended to both prog and melodic rockfans at: www.free-stone.org.  
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Metalmark.blogspot.com 
 
I remember being a kid and seeing the symbol for freemasonry and wondering what it 
was. I don't recall if I ever asked my dad what is was or not. If I did then I don't think 
he gave me a great answer because I still didn't understand it. Apparently other people 
were interested in it as well because here we get a disc all about freemasonry. 
 Personally this is one topic that wouldn't have struck me as a likely topic for a 
whole album, but indeed it is done in an intriguing manner on this disc. This band 
pulls from elements of smooth melodic pop, progressive passages and even some hard 
rock at times. The seamless blend of styles helps to give the music a definite texture. 
 Despite being somewhat mellow, there is still definitely an element of surprise 
here. There were several moments where they went in directions I wasn't expected 
and and it almost always added to what they were trying to accomplish. The lyrics are 
simple, but they approach the topic from different angles. They help to define what 
freemasonry is and shed the spotlight a little on its history, but they still keep alive 
some mystical elements that I think have always surrounded this topic.  
 I certainly wouldn't presume or pretend that this was a small undertaking. 
However, I am certain that Freestone have succeeded in creating an album that is 
consistently interesting and well crafted. 
 

Concrete Web 
http://concreteweb.be/reviews/reviews_2009/reviews_31_08_2009/CD/freestone/cdfr
eestone.html.  
Tony. 
 
Well now, freemasonry and music…it’s not a new thing, as certain well-known 
musicians were indeed part of this slightly religious organization (which has been 
surrounded by all kinds of conspirational theories since its beginnings due to the 
several initiation rituals it took on as one of its rules): in classical music Mozart stands 
out, in the world of jazz you had such heavyweights as Duke Ellington and Lionel 
Hampton, George and Ira Gershwin (a songwriter duo from before most of your times 
anyway) are other examples…but in the world of popular music, only the guitarist of 
Madness appears to be part of the brotherhood. 
 Well, that’s not quite true anymore. A small eight years ago, the then 29 year-
old Dutch musician and music teacher Harm Timmerman got attracted to and initiated 
into the ancient (its origins are still clouded in speculation) freethinking movement of 
the freemason ideology, and eventually the idea came to him to give tribute to his new 
direction in life by expressing it in a musical project! So, he not only composed the 
twelve songs on this album and wrote its lyrics, but also played most guitars, and all 
of the bass and some of the synthesizers involved.  
 On top, together with producer Bauke van der Laaken, he also takes credit for 
a real nice production as well. To bring the project as best as possible, Harm also used 
a host of professional musicians, the most important of which is certainly singer 
Diederik Huisman (whom also contributed some additional acoustic guitar to the track 
‘Turn The Key’, and helped out with some of the lyrics), as he’s given the project its 
voice! But do not underestimate the contributions of drummer Theun Supheert (a very 
diverse percussionist indeed), and additional musicians Alex Simu (saxophone and 
flute in several tracks), Cas Straatman (piano, an instrument which is present in móst 
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of the tracks), and cellist Floor Groeneveld (the album is dedicated to one J.P. 
Groeneveld, surely a family member of hers?). Another contribution came from 
members of Toonkunstkoor Bekker and TightBars, who give the track ‘Documentum 
Intellige’ its Gregorian touch with their Latin chants! 
 Musically, Timmerman claims Freestone to be the first freemason musical 
project in pop music…which still remains to be seen, as one can only becóme pop 
(music) when one becomes popular, innit? But the musical direction is quite all right 
to fit the profile though! For the most part the music is very acoustic to begin with 
(only three tracks in the middle of the album (namely ‘Masonry Dissected’, 
‘Documentum Intellige’, and the instrumental ‘Seven Step Staircase’) contain the 
kind of electric guitar use rock fanatics would like), and while it doés contain 
elements from classical and jazz, its most honest filing would be in the category of 
“easy listening” prog rock! “Easy listening”, because the serenity of the music easily 
invites people to listen to it, but really the music in itself has some very nice layers 
which will be a joy for experienced music lovers to unravel! Huh…you know, when 
looking into the list of influential bands and musicians cited at Freestone’s MySpace 
page, I was somewhat surprised nót to find the Alan Parsons Project…but then again, 
the list of influences was probably too long for such a diverse musician to think of 
everything he’d encountered in the past! 
 If you’re expecting to find all mysteries surrounding freemasonry “revealed” 
with this album, forget it! But Timmerman does speak about the subject from a 
personal point of view! You know, there’s all kinds of myths around freemasonry, 
some people even think that freemasons have enough power to help each other getting 
into high places in society. Now really, what a load of bollocks, you know! After all, 
anyone part of àny movement will find at least sóme of the its members interested in 
bettering the social situation of their fellows…but that just happens to be one of the 
finer traits of Man (or men), when united in a movement they believe in…and not 
something to be “explained” through conspiracy theories.  
 Freemasonry, you’ll find traces of it encountering you in many aspects of life 
in general, you even find its symbolisms on the one-dollar bill! But when push comes 
to shove, these people are submitted to many of lives’ disappointments, just like any 
other person! Proof of that comes with the heartfelt ballad ‘Pathway On My Own’, a 
song about the breaking up of a love relation. That the freemasons movement is one 
of freethinkers, is further proven by the fact that reactions from fellow freemasons 
have been quite diverse…from people congratulating Timmerman with the fine 
product he brought, to those who were slightly against it, feeling that there was no 
need to “expose” the movement’s traditions. I suppose there’s always sóme with a 
need for secrecy, but really, how do they expect to keep ànything secret in this day 
and age? 
 Time for me to direct you to myspace.com/firstfreestone, where you’ll not 
only find audio files for the tracks ‘Turn The Key’ (album opener and first single off 
the album, as I understand) and ‘Children Of The Widow’, but also a promo video for 
the album focusing on the album’s nice artwork, and with the music of “Brotherhood 
Of Men” underneath (further samples of all tracks on the album can be found at free-
stone.org)!  
 My personal thoughts about the album are somewhat controversial: while I’m 
nominating The Temple Of Humanity into my year-lists, I doubt whether Freestone’s 
music will have a mentionable impact in the world of popular music (I mean, I fear 
the time for this kind of music was rather some 20 years ago…and besides, will the 
project even have any reasons for longevity, with everything that could be “revealed” 
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already out in the open now?)! History to come might prove me wrong and see the 
band featured in the Dutch charts after all…and I the fact is I would really cheer with 
some enthusiasm to be standing corrected, for The Temple Of Humanity is truly a 
great album! 
 

Freemasonsfordummies.blogspot.com 
Chris Hodapp, 1 mei 2009 
 
Freemasonry and music have long been intertwined. A large section of Anderson's 
Constitutions featured the lyrics to songs that were sung by the earliest members of 
the modern fraternity.  
 A new cd, The Temple of Humanity by the Dutch band Freestone, is the latest 
melding of Masonry and melody. Producer, composer, and freemason Harm 
Timmerman wrote the twelve tracks, wrapped around masonic symbolism, initiation, 
and mysticism, and even takes a stab at anti-masons (‘Masonry Dissected’).  
 Vocalist Diederik Huisman, Alex Simu's flute, and the multi-talented 
Timmerman on guitar, bass and keyboards, have created a concept album with 
freemasonry at its core, at times recalling Pink Floyd or Alan Parsons Project discs. 
At times progressive rock, at other times jazz, it is a fascinating and thoroughly 
enjoyable collection of songs and ideas. These are not just occasional Masonic 
buzzwords grafted onto rambling studio tracks. They are contemplative lyrics that 
explore masonic concepts, along with solid and enjoyable music. The Temple of 
Humanity is well worth seeking out.  
 

Home of Rock 
Friedemann Schmidt, 15 april 2009 
 
Was habe ich mich mit dieser Review schwer getan. Ich gebe es offen zu. Als ich 
angeschrieben wurde, ob wir diese Scheibe für Euch, liebe Leser, besprechen wollen, 
habe ich mir das auf der MySpace-Seite angehört, fand es ganz nett und habe bestellt. 
Dann kam das Scheibchen in einer sehr wertigen Aufmachung bei mir an und ich 
wurde darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um die Musik und Aussagen der 
Freimaurer handelt. Uff, Freimaurer! Menschen, die sich hinter verschlossenen Türen 
treffen, Rituale abhalten und nicht so richtig in der Öffentlichkeit erscheinen - in was 
schlittern wir rein, wenn wir über einen "Geheimbund" schreiben?  Im Internet 
recherchiert, intern abgesprochen, überlegt und dann zu dem Schluss gekommen, das 
die Freimaurer unbedenklich sind - zumindest nicht böse oder rechtsradikal 
organisiert.  [Aber so was von unbedenklich, lieber FriedeMetal, keine Bange. Red.] 
 The Temple Of Humanity nimmt einen in zwölf Songs mit auf die Reise durch 
das Universum der Freimaurer. Dabei werden keine Antworten gegeben, aber es soll 
etwas von dem Mystischen genommen werden, das diese Loge umgibt. Zwölf Songs, 
die sich im leichten, manchmal auch schon hart an der Grenze zum seichten 
Fahrwasser bewegen, allesamt nicht nervenaufreibend, eher entspannend und am 
ehesten noch mit Marillion meets Tears for Fears meets Santana (in seinen ruhigen 
Momenten) zu beschreiben.  Wer mit ERA was anfangen kann, könnte auch mit The 
Temple Of Humanity Freundschaft schließen. Die Melodien schmeicheln dem Ohr, 
bleiben dort haften und hinterlassen keinen bitteren Nachgeschmack.  
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 Diederik Huismann wird sich nicht zu einem Shouter der Spitzenklasse 
entwickeln, kann aber mit einer angenehmen Stimme überzeugen. Die Instrumente 
werden songdienlich miteinander verwoben und hinterlassen einen guten 
Gesamteindruck.  Im Beipackzettel steht etwas von progressiver Musik, wobei ich 
behaupten würde, dass man dafür zu wenig frickelt oder aber zu wenig mit 
unterschiedlichen Stilen spielt. Hier wird einfach zu verdauende Musik geboten, die 
man auch gut und gerne im Radio hören könnte. Selbst ein Stück wie ‚Documentum 
Intellige’ würde ich nicht als progressiv bezeichnen, denn die Mischung von Chören 
mit Popmusik ist nicht neu und vor allem schon lange nicht mehr crossover. 
 Die Lyrics brauchen Zeit um verstanden werden zu wollen, werfen für mich 
allerdings weiter Fragen auf. Die muss ich nicht beantwortet bekommen, ich kann gut 
damit leben wie es ist.  Was bleibt ist ein schönes Stück Musik, das nicht nervt, aber 
auch nicht aufregt, verpackt in ein klasse Papp-Klapp-Cover mit sehr schönem und 
ansprechendem Artwork. 
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