
 

 

 

 

 

 

40-jarig bestaan van de Reguliere Grootloge van België 
 

 

Naar aanleiding van het 40-jarig bestaan van de Reguliere Grootloge van België, heeft de 

HEGM Daniel BAUWENS de eer en het genoegen om u uit te nodigen op het Congres dat zal 

plaatsvinden op zaterdag 23 november 2019 in het forum van de Koninklijke Musea voor 

Schone Kunsten, ingang aan het Museumplein te 1000 Brussel 

 

Vijf sprekers zullen onder de titel “Vrijmetselaar zijn in de 21e eeuw: Vreugde en Deugd, een 

optimistische en verantwoorde kijk op de Mens in wording” vijf facetten belichten. 

 

Net zoals de academische zitting naar aanleiding van onze dertigste verjaardag, is deze dag voor 

de RGLB en voor de universele en traditionele vrijmetselarij in België een hoogtepunt. Hij 

steunt op drie pijlers : een internationaal kader, het universele karakter en openheid. 

 

Op internationaal niveau wil de RGLB met dit evenement haar positionering als reguliere 

obediëntie in de maçonnieke wereld bevestigen. 

 

Het universele karakter blijkt uit meerdere aspecten: de verschillende onderwerpen die aan bod 

komen en de diversiteit van de sprekers – reguliere en irreguliere vrijmetselaars en profanen – 

staan borg voor het feit dat de Vrijmetselarij geen enkele grens stelt aan de studie en het vrije 

onderzoek. 

 

Door het openstellen van dit congres naar de buitenwereld, wil de RGLB tevens aangeven dat 

zij haar plaats heeft in de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen deze verjaardag 

zal willen bijwonen. 

 

Ter gelegenheid van deze verjaardag wordt een speciale medaille uitgebracht (diameter 7 cm), 

die ter plaatse wordt verkocht. Als aandenken ontvangen alle deelnemers in ieder geval de 

verjaardagspin met het identieke logo, een congresboekje alsook het boek met de referaten van 

de sprekers. 

 

Voor de inschrijvingsprijs (70 €) ontvangt u niet alleen de toegang tot het boeiend congres in 

een prachtige locatie, maar zal u tevens ruim tijd hebben voor een ontmoeting met de Broeders 

van andere loges tijdens de lichte lunch, de koffiepauzes en de receptie na afloop van het 

Congres. 

 

U kan reserveren voor het congres door een bericht te zenden per e-mail naar rglb@rglb.net. 

Uw deelname wordt definitief na betaling op rekeningnummer ING BE07 3630 5647 6066 met 

de vermelding ‘Congres 40 jaar RGLB – (uw naam)’. 
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PROGRAMMA MACONNIEK CONGRES 

40 JAAR REGULIERE GROOTLOGE VAN BELGIE 

25 JAAR STUDIELOGE “ARS MACIONICA nr. 30” 
 

Vrijmetselaar zijn in de 21e eeuw: Vreugde en Deugd,  een optimistische en verantwoorde 

kijk van de Mens in wording 
 

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 

Museumplein Brussel 

23 NOVEMBER 2019 

 

VOORMIDDAG 
 

08.30u : Ontvangst van de deelnemers 

09.30u : Opening door de H. E. Grootmeester D. BAUWENS 

09.35u : Inleiding door de dagvoorzitter K. THYS 
 

09.45u : “Astréa in de achttiende-eeuwse vrijmetselarij” - J. A. M. SNOEK 

10.30u : “Looking into The Grand Theatre of Modern Virtuousness. 

Gaudium in virtute / Joy of Virtue / Virtus in gaudium / Virtue in Joy” - R. COMMERS 
 

11.15u : Koffiepauze 
 

11.45u : “La Joie” et ”la Vertu (Virtus)”mots-clés des rituels maçonniques” - P. NOËL 
 

12.30u : Lunch 

 

NAMIDDAG 
 

14.00u : “Vertu” et “Joie” au XVIII ès.” - M-O. BONARDI 
 

14.45u : Koffiepauze 
 

15.15u : “Que reste-t-il du paradis ?” De maçonnieke tempel als “Tuin van Eden” 

en “L’Age d’Or” - K. THYS 
 

16.00u : Slotwoord door de H. E. Grootmeester D. BAUWENS 
 

16.15u : Receptie 

18.45u : Einde receptie 

 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 
  

Per trein: Brussel – Centraal station – 5 minuten stappen naar het Museumplein 

Metro: Lijn 1 of 5 – halte Park of Centraal Station – 5 minuten stappen naar het Museumplein 

Tram: Lijn 92 of 93 – halte Koning – 5 minuten stappen naar het Museumplein 

Bus: Lijn 27-38-71 of 95 – halte Koning – 5 minuten stappen naar het Museumplein 

Lijn 29-63-65 of 66 – halte Park of Centraal Station – 5 minuten stappen naar het Museumplein 

 

Per auto – parking: 

Albertina-square (Stuiversstraat & Gerechtsplein) – 5 minuten stappen naar het Museumplein 

2 Portes (Naamsestraat & Waterloolaan) – 5 minuten stappen naar het Museumplein 

Zavel – Poelaert (Poelaertplein) – 5 minuten stappen naar het Museumplein 

 


