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TWEEDS DE EL .

w.

AMSTERDAM,
DE GREBBER.
1845,

H.
IRA .
HAAG. (Den)

Zie

HAD .

r1EDERLANDEN .

RACQUET, Bidder van St .

voormalig iNotaris to Port-au,
Prince , op St . Domingo was een der medehelpers van den

Graaf van

GRASSE-TILLY

LODEWIJK ,

(zie dat Art .) , bij de verbreiding van

U

het nit .gmerika naar .F'ranki jh gebragte, nit 33 graders bestaande , zoogenaamde oud-Engelsche systems, en van hat Groot ,
Kapittel van Royale Arche to Parij$ , waarvan hij langen
tijd President was . Ook was hij Groot-Kommandeur en President van den Supreme Conseil des Rites (Opper-Raad der
stelsels) , van hat Gr . • .
RADAR .

Adar .

prachtig,
woord .

0. • .

van Frankrijk .

(van het Hebr . 1'1t heerlijk , magtig 11t
sieraad) Een in de hooge graders voorkomend

Ac/ar is de benaming van de laatste der Hebrceuwsche

maand en overeenkomende met Januarij of Febrnarij . (Zie
hat Art .

ALMANAK . )

.Radar is eon der namen van den 0 . • .
welke in de hooge graders voorkomen .

B.

• . v. • .

h. . .

H.

•. ,

JIADDO , (Lord) Grootmeester der Groote Loge van Schotland,
van de oude VV . •, MM .
de Duitsche overzetting van

in de jaren 9 786 en 9 786 . Zie
Geschiedenis der Vrij-

LAWRIE.s

nnetselarij, hi . 215--219 .
Onder dezen Grootmeester verzochten, in 178 , vale Meesters
uit verschillende Loges to .Edimburg,

om eene constitutie tot

de oprigting eener Loge , onder den naam van de Ro ceinache .ddelaar,
II .

welke in de Latijnsche taal zoude arbeiden .
I

2

HMI .

HAD .
iEct

verzoek weed ingewilligd ,

der

Koninklijke

was

de

eerste

Jot€rnaal

Aehtb . .

VOOl'

kwartaal , Id .
geiscit

Societeit

diei' Loge .

M.

248 , enz.

ANDR .

voerd ,

voor

de

Frankrijk

uiterst onzeker ,
rondo

en

dock
was

die
de

geheel

Gnain (1).
Domingo

op St .
dit

eiland

berigten

do V . . YE . . .

to niet gcgaan .

echter in I849 aldaar
Loges ,

Later

van
op

en

van

dien

zijn

tijd

dat eiland, gedu-

warden

er

ook

De Engelschen

op nieuw in ,

vormden

er

sane

ring ,

nit die

Groote Logo
scheiden ,
rigten ,

en eon
dat

in

tier Republiek

Haiti

oude en aan -.
en verwarbragt do

lNationaal

Groot-Oosten

BOYEJI

tot bescherrnheer verklaarde .

onder hat bestuur

Br . • .

Engelsche .

ALEXIS BEAUBRU

Dc

op to

en den President

van

hat Gr. . 0 .

bcai-beiden, behalve de beide opgenoemde Fransehe
ook hat

Loge .

do Engelsche Gr . . Loge of to

onafhankelijk

PIERRE

Groote

ontstaan ,

Mei 4823 word gevestigd,

JEAN

Do weikplaatsen

zich van

haar

zoowel volgens hat

gesticht, Be botsing

verschillende opperbesturen
er toe ,

warden

stichtten er onderschei-

Provincials

vale werkplaatsen,

genornen Scholsehe Rituaal ,

tie

inge-

afscheurcle

nieuw Fransche stelsel , als van bet zoogenaamde

sels ,

I.

de stormen dei' omwentelingen en van den burgeroorlog,

bijkans

(len

reeds

TRANS

dat in de hooge'

woord .,

Eigenlijk

was

omwenteling

gebied ,

hot En-h

op nieuw uitgen

Eon Engelschman . Zie

Vijrnetse1arij

, tweeds

Frankfort a . d .1 . 1807 .

ROSCHLAUB ,

graden van beteekenis is .
Dc

Zie

BREIJER ,

(list Oog .) Een Hebreeuwsch

HAITI .

Edirnburg,
bet keener

Geneeskunde to

vertaald door Dr, c . w . r .'

yen door Dr .

Fe

van

President

BROWN ,

MM . . . voor het jaar 1785
en JOHN BROWN'S Leven, nit

.

HADLEY . (BENJAMIN)
HAIN .

en Dr . JOIN

tegenwoordige

ARDOIrIN .

Het

•

van
stel-

Grootmeester

is

Groot-Oostea van

Haiti, dat eon verbond van vriendschap en wederkeerige affiliatie heeft gesloten met hat Gr . . 0 . . van Frankrjk, heeft,
hehalve do drie graden des Engelschen stelsels ,

ook nog den

grand van Royal .iirclze, en met gerjngo wijzigingen ook do
Sclrntsche graden . Hot Groot-Oosten , to Port-au-Prince
evestigd , telt

werkplaatsen onder zijn regtsgebied .

H .Q .K .
HAKAN .

(de Breker .)

11A M .

Een verbasterd Hebreeuwsch woord,

in

de hooge graders voorkomende .
HAKUB .

(Bedriegelijk .)

Len verbasterd Hebr .

woord, in de

hooge graders gebezigd .
HALLELUJAH . (Looft den Heer .) Een in vets hooge graders gebruikelijk Hebreeuwsch woord , zijnde
HALSBAND (De) is die band , waaraan de Officieren het teeken
hunner bediening dragen .
HALSTEEKEN , ~Het) ook heelteeken , is een herkenningsteeken
in den leerlingsgraad , waarbij de Leerling aan een gedeelte van
den hem opgelegden eed herinnerd worrt .
HAMAIM . Zie YVERON .
HAMALABAR .

Een in de hooge graders gebruikt woord .

HAMBURG .

Ofschoon er vermoeden bestaat ja zelfs eenige sporen aanwezig zijn ; dat reeds voor of in I7ei0 eene door ,En-

geland geconstitueerde Loge to h amburg most hebben bestaan ,

spreken

echter

de

Hamburgsche archieven van Been

vroeger tijdstip , dan van 17 37 .
Op den Eden December van dat jaar wend , onder het Grootmeestersehap (der modern Masons) van
Strathmore,

door

CHARLES

SARRY ,

Graaf van

JABOB LYON,

Provincials Grootmeester,

de eerste behoorlijk vermelde Loge in Hamburg ,
eerste in geheel Duit$chland, gehouden .
deter bijeenkomst zijn

flog

tevens de

De aanteekeningen

in het Hamburgsche archief voorhan-

den ; zij zijn, gelijk toen vestal het gebruik was, in bet Fransch
geschreven .

Uit deze en nit andere stukken blijkt , dat de

Loge bij de oprigting zeven leden telde ,
1 7den December van hetzelf de jaar ,

welk getal , op den

met negen ,

volgende jaar met vijftien vermeerderd werd .

en in het
De opgerigte Lo-

ge had geen' bijzonderen naam , maar noemde zich , char gems
andere bestonden , eenvoudig : la Lobe des Francs-Macons

a llambourg.

In het laatstgenoemde jaar nam de Br .

SARRY

afscheid van de Loge , en werd in zijne betrekking opgevolgd
door Br . • . CARPSER .

Onder dims bestuur werd ,

in datzelfdo

jaar 1738, door de Loge een' brief ontvangen van een lid derzelce (Br . • . vort

ALBEDY) ,

die de Loge uitnoodigdc ,

eene depuc~

4~

tatie naar

Brunswj k

to zenden,

ors

alclaar de inwijding to

bewerkstelligen van een' Illustre inconnu (cen doorluchtigen
onbekende) ,

die naderhand Meek de kroonprins van Pruissen

tr, zijn (zie hot Art,

FREDEMK

II) . In hot jaar 1740 reisde de

toenrnalige reg . . . M . •, der Hamburgsche Loge , Br . • . r.UTTMAN,
naar London , bij welke gelegenheid bij , door de Groote Loge
van Engeland , werd aangesield als Provincialen Grootmeester
voor Hamburg en Neder-Saksen .

Alstoen nom de Ham-

burgsche Loge den naam aan van 4bsalom, en word zkj
hot register der Engelsehe Loges ingeschreven , onder N . I'19 .
In '1745 werd de tweeds Loge in Hamburg opgerigt , onder
den naam van St . George,

en dient hot bij die gelegenheid

tevens vermeld to worden , dot eon door ingewijde Br . • . , in dot
jaar een berigt inzond , waarbij hij de goods diensten roemde ,
die de Orde hem in Madrid en Barcelona had bewezen .
Be nadeelige gevolgen van de nieuwigheden en mommerijen , in
Duitschland to weeg gebragt, door hot mystisch-despotische
stelsel der Strikte Observantie (zie dot Art .), bleven ook hier
niet achterwege , moor dodos de Loges hares arbeid stakes . Andere
werden daargesteld , tot een gedeelte der Brooders zich weder
van do nieuw ingestelde Loges afscheidde , en desk tot de oude
Loge 4bsalom terug trail , en desk eons nieuwe Loge van hot
bestaande Engelsehe stelsel oprigf te, onder den naam van Emanuel (der 1Yleibloem) , welke in I774 geconstitueerd word .
De oprigting deter Loge werd in I775 gevolgd door die der
Loge Ferdinande Caroline, zoodat or op dot tijdstip vier Loges van hot Engelsehe stelsel to Hamburg arbeidden , tusschen weike men de banden van liefde en vriendschap naauwer
traclitte dicht to hales , met de vier Loges to does besluren
door twee hoofdbesturen , nit haar midden gekozen, lain gelukkig viol de eerste poging uit tot hot daarstellen van zuster lijke betrekkingen met de Loges de drie Rozen , de gouden
h al, de Pelikaan en de roods Adelaar, die uit de Strikte Observantie wares ontstaan , en arbeidden onder do Groote
Lands-Loge van

Duitschland ,

to Berlin,

die steeds dot

stelsel had beschermd , en die daarvan nog bodes niet geheel

zliivcr is .

De Lekende

SCHRODER

(zie dat Art .), die reeds in

1 787 reg . • . M . • . van de Loge Emanuel was geworden, zuiverde , vier jaren later, het stelsel der Hamburgsche Loge van
de laatste onreinheden , die er

flog

overgeblevcn waren, sedert

de Strikte O1i er°vantie gepoogd had char binnen to sluipen,
en bast geheel wezen to doers ontaarden . De Hamburgsche Loges van bet Engelsche stelsel, die inmiddels vermeerderd
tivaren met de Loge Ferdinand (bj
~de rots), en door bet opriglen van eenige andere , of bet omhelzen des stelsels door bestaande Loges buiten

Hamburg ,

hadden tot hiertoe een ver-

eenigingspunt gehad als Engelsche Provincials Loge ; dock toen
Hamburg onder de Fransche overheersching stond , en dit
ligchaam dien naam niet langer dragon kon , verklaarde bet
zich onafhankelijk, en nam den naam aan van Groote Lobe
van Hamburg ,

van welke onafhankelijkheidsverklaring men

tier Engelsche Groote Loge kennis gaf, en daarna Br .

BECKMANN,

tot

eersten Grootmeester benoemde . Gedurende de Fransche overhcersching was er cone Loge onder bet Gr . • . 0 .' .

van Frank-

rij k opgerigt , welke later to niet ging , hetgeen ook bet geval was met eene Portugeesclle Loge, arbeidende onder bet
van Lissabon , en welke onder bet bestuur stond
van een' Br . • . , die zelf Nederlander, of van Nederlandschen
Gr . • . 0 . • .
oorsprong
vAN

most zijn geweest ,

RANDWIJK SCHUT

als

mag oordeelen .

men naar den naam van
Behalve de vijf Loges in

de stall, telt de Groote Loge ook

flog onder haar behest eene
Loge voor elks der volgendesteden, als : Brun8w jk, Oldenburg,

Ro$tock, Weimar, Lubeck, Ruclolstadt, T"arel , Neu-l3randen-

fell.

burg, Wisrnar en .3irken

Doze Groote Loge en de onder haar

staande werkplaatsen bearbeiden een stelsel,
zest nabij komt ,

dat bet Engelsche

en gaan niet vender dan den Meestergraad .

Daarenboven hebben zij eene soort van wetenscbappelijke grader
(zie dat Art .) ,

of om beter to zeggen ,

eerie soon van afdee-

lingen , eenigermate geschoeid op den leest der Nederlandsehe
afdeelingen van den Meestergraad, welke in een gelijk getal
verdeeld zijn , en waarin bet historisehe der hooge en ook
der minders graders wordt beoefend . Doze afdeelingen hebben den
naam van , 'ngvc'rbond (zic

wETENSCIiArrELIJ1 vEJtBOZcD) ,

welke

vereeniging in vets streken van Duitsclzland is verspreid, en in list
bezit is van al de cahiers en ritualen der hooge graders , waartoe de
leden tier op verschillende plaatsen gevestigde dochtervereenigingen den vrijen toegang hebben . Deze vereeniging heeft eenige
hoogst belangrijke stukken over de Orde opgesteld , we!ice eehter alleen voor de leden dier vereeniging verkrijgbaar zijn
gesteld .

Die Groote Loge ; welke de eerste werkplaats niet

sleehts to

llamburg, maar ook van Duitschland heeft daarge-

steld ,

verdient ook in een ander opzigt den naam van eerste

werkplaats van dat land , door de zuiverheid en onbekrompenheid der beginsels , waarnaar zij arbeidt ; en die zeer voordeelig
afsteken bij die van de meeste werkplaatsen van list overig gedeelte van dat land .

Deze Loge-vereeniging heeft in 1795 een

gasthuis voor vrouwelijke zieken gesticht ,

aan welks hoofd een

bestuur van vijf personen bestaat , waarvan twee geneesheeren
en een heelmeester , daarenboven bestaat er voor alts vijf de
Loges eene kommissie tot ondersteuning van behoeftige BB . •, .
Toen zij nog als Provincials Loge arbeidde , stonden achtervolgens aan bet hoofd, behalve de genoelnde B . • . SARRY, de BB .
CARPSER,

1738 .

LUTTMAN,

4740.

JaNISCH .

47 ;7 .

VON EXTER .

1784 .

BECHMANN,
1799, onder wiens bestuur zij den naam van Groote Loge van Hamburg aannam .
SCHRODER ,
4814 .
J . A . voN BESELER , 1815 .
J . SCHLEIDEN,

1884 .

J . D . 11 .

48

IORAIIT,

D . A . CORDS,

.

1838 .

In bet jaar '1 837 vierde de Groote Loge haar eeuwfeest op
cone uiterst plegtige wijze . Zij staat met een aantal vreemde
GG .

00 . •.

door wederkeerige vertegenwoordiging iii vriend-

schappelijlce betrekking .
Verder bestaan in h amburg nog eenige Loges, behoorende
onder de Groote Lands-Loge to ,IerUjn .
BASER (

I:i)

of cooker is eon klein wc,i'ktuig van bout of ivoor,

1iAiI .

hAN .

7

vaarvan er zich diie in elke Loge moeten bevinden, namelijk, een voor
den achtbarell Meester ,
zieners,

die

zich

en de beide anderen voor de twee op-

daarvan tot bewaring der

dewiji de mokersiag opmerkzaamhcid ,
zwijgendheid gebicdt .

Ook is op hot tableau van den Leerlings-

en Medgezellengraad een liamer afgebeeld ,
der sari to
steep,

orde bedienen,

wcrkzaarnheid en stil-

als bet zinnebeeld

venden krachten , tot bearbeiding van den ruwen

Be houten hamer leert , de uitwasseu of to slaan en de

oppervlakten gelijk to maken , of met andere woorden , de onregelmatiglieden to verbeteren ,endmschtonedrslaande

gelijkmoedigheid terug to brengen , zoodat hij ,

als in

eerie school der tucht , opmerkzaam en tevredcn leert zijn .

Be

maker tent de eerzuclit ,

ondcrdrukt den nijd , maligt den

toorn ,

goede gevoelens ;

en

bemoedigt

tot

staat die behoorlijke toestand van binnen ,

en hieruit ont-

velken niets op aarcle

kan verstoren, en walks de levenbrengende zonneschijn der ziel en do
vrolijklieid van een goad geweten uitmaakt . Be hamer is ook hot
teeken van kracht en sterkte, niet van menschelijke kracht, gegrond op overmagt ,

maar van zedelijke kracht gevestigd op do

Natnur en de godsdienst .
HAMILTON , (JAKOR) Lord
Grootmeester

dor Groote

later Graaf van

PAISLEY ,

Loge (der

ABERCORN,

Modern Maon$) van

Engeland , in 1725 .
IIANANIAH . (Eegunstigde des Heeren .) Een Hebr . . woord (

),

dat in de hoogere graden van bijzondere beteekenis is.
IIANDGEKLAP . (Hot)

Zie

SLAG .

JTIANDGREEP (Be) is die handdruk ,

welke do Vrijrnetselaren el-

kander tot wederzijdsche herkenning , op cone hen alleen bekendo wijze geven .

ledere der verseheidene graden heeft zijne bijZie

zondere handgreep .
hIANDSCHOENEN .
lingsgraad

G1IEEP .

leder nieuw aangenornen Brooder in den Leer

ontvangt ,

behalve

ecu

tablier of schootsvel ,

ecu

paar mans handsohoenen voor zich , van wit leder of andere stof,
terwiji hem bij do overreiking van doze, de zinnebeeMige beteekenis derzelve verklaard wordt , namelijk , dat des Yrijmctselaars
liandelingen zoo rein en onbcvlckt behoorcu to ziju , als die

S

.
IAN
handschoenen .

Ook worden hem bij zijne aanneming een pear

vrouwen handschoenen gegeven, voor zijne gale, of hat vrouwelijk wezen dat hem hat dierbaarste is ,
de Vrijmetselaars Broederschap hat
zuivere aching toedraagt ,

ten blijke ,

dat

vrouwelijke geslacht eene

ofschoon de wanes hear de toetre-

ding tot hat genootsehap ontzeggen .

In hat jaar 1686 gaf risen

den Kandidaat reeds mans- en vrouwen handschoenen ten geschenke .

Ook in de werkplaatsen der Tempelieren draagt men

handschoenen bij den arbeid .

tuurl j e

Zie

ROBERT

Pl,oT ,

in zijne Na-

Ge$cb.iedenis van Staffordshire (Oxford 1686) .

HANNIBAL was de

Ordesnaam van

THOMAS

FRANS

VAN

BASSUS,

een der ijverigste Illuminates in Bejjeren .
HANOVER is de zetel van de sedert 1755 aldaar gevestigde Provincials Loge van Hanover , geconstitueerd door de G . • . L . • .
van Engeland van de nicuwere VV .' . MM .

(modern Ma-

son$) ,

als eerste Pro-

onder den Legatieraad

VON HINT BER ,

vincial, Grootmeester , wiens o wolger , sedert 1760 , de
handdrost Graaf

VAN

rend Groot-Ilertog

RAREL LODEWIJH TREDERIIC

was, op wien in 1786
de voormalige Gouverneur van Hanover en daarna de rege,Strelitz
z volgde . (Zie

EIELIBANSEGGE

MECKLENBURG )

van

echlenburg-

Vroeger bestondin Hanover

de oud-Schotsche Loge Feral (met den Purpermantel), walks
Oppermeester de geheime Kamerraad en Berghoofdrnan
FREDERIIC VON RHEDEN

KAREL

was . In de gezamenlijke Hanoversche Sta~

ten genoot de Vrijmetsclarij immer bescherming ; allcen in hat
kleine Bisdom Hilde$heirn bestond eene uitzondering , dewijl
de regerende geestelijke vorsten de Pauselijke bullen meermalen
ten uitvoer bragtcn . Zie

WESTPHALEN .

De thans regerende Konin is Grootmeester Nationaal . Onder de instellingen van weltladigheid , dear to lands , verdienen
geroemd to worden hat Mac . •

weduwenfonds en hat fonds

voor noodlijdende en hulpbehoevende kinderen . De laatstgenocmde installing bepaalt zich niet slechts bij hat ondersteunen
van behoeftige weezen van afgestorven BB .' . , maar heeft zich
ook bereid verklrard, om de achtergelatene betrekkingen van
gegoede Illl .

o

met raid en dead bij to stain , uithoofde, zoo

LIAR .

9

als in bet besluit daartoe gezegd

wordt , de BB . • . vaderlijke

vrienden der nagelatenen moeten blijven . Het bestuur en de
leden van dit fonds moeten , ingeval door de afgestorvenen zelbehoorlijke beschikkingen

ven geene

of

gemaakt ,

geschikte

voogden benoemd mogten zijn ,

bij de overheden trachten to

bewerken ,

worden

dat

er

personen

aangesteld ,

die

er

de geschiktheid toe bezitten ; zij zullen dozen in bet besturen
de behulpzame hand bieden , en , bij bet ontdekken van nalatigheid of ontrouw , de overheid daarvan kennis doers dragon,
wanneer

weezen tot hunne opvoeding , of tot bet aan

de

leeren van een beroep, zich in cone andere plaats bevinden ,
dan pogen de leden en bet bestuur van bet fonds, de BB . • . ,
welke in die plaats , of de nabijheid worsen , op to wekken,
oln een waakzaam oog op de weezen to headers , en ze vriendschappelijk to orltvangen in den schoot banner familie .
betere bereiking van

Ter

dat doe! zijn onderlinge overeenkomsten

aangegaan tussehen eenige LL . • . in andere steden .
IIARAM . (De
en de

IIOOGSTE

GENERALS RAAD PER SOUVEREINE PRINSEI~ GROOT-)

ook

Dc 73e .

HOOGSY'E RAAD PER SOUVEGEINE PRINSEN IIARAM .

en 74e . graders van bet MitzraIl itisch systems to
IiASIDS .

wijze,
( :r)
.~

Ilebrecuwsehe

Paris.

woord

Zie

Eigcnlijk

bet

Chacham

geleerde,

door bet Fransche orgaan verminkt .

T

HARE . Lord COLERAINE (HENDRIX) Gr . • . M . • . der Gr . • . L . . .
vale Engeland (c/er Modern Maisons) , in 177 .
HAR IONIE- ORDE (De) was een gesloten gezelschap van beiderlei kunne , dat we! zijne vereenigingen Loges , en zijne
voorzi tiers Grootmeesters noemde , maar nosh een Maconniek
genootschap was , noch een bijzonder geheimzinnig doe! had .
Haar bestaan meet van 1710 tot 1750 geduurd hebben . Zie
ZWARTE BROEPERS .

IHIARMONISCHE GEZELSCHAPPEN ; of de Orde der Harmonic .
Zie 1VIESMER .
IIARNOUESTER (Graaf van) was de tweede Grootmeester der
toenmaals to

Parfjs

vereenigde vier Metselaars-Logess van 17J6

tot bet einde van 17 37 , teen bij uit
JIARODIM . Zie

HEROPOM .

Parjs

vertrok .

HAROKIER .
de

Eon Schot , was , volgens de Strihte Obaervantie,

4 3e . Grootmeester der Tempeiheeren ,

na derzelver herstel-

ling, verkozen in '1 592, overladen in 1395 .
HARPER,

(THOMAS)
.//himan

PERMOTS

merkwaardig ,

de uitgever van de
Rezon ,

London

tat daze Br . • . ,

achtste uitgave van

I813 .

Het

toenmalig Ged . • .

ter der oud-Engelsche Gr . • . L . ,

is zeer

Grootmees-

in hetzelfde jaar, waarin

hij de vereenigingsakte der oude en der nieuw gevormde GG . • .
LL .

•.

van Engeiand made

onderteekende , teen de nieuw-

Engelsche Gr . • . Loge schreef.
HARRIS was , volgens de

Strikte Observantie, de tweede Groot-

meester der Tempelheeren , na hunne herstelling . Hij stierf in 1330 .
HART . (Hat) Volgens den oud-Engelschen catechismus moat de zich
tar aanneming in de Broederschap aann,eldendc persoon, in zijn
eigen hart voorbereid zijn .

Pit voorschrift alleen is toereikend,

om den waren geest Moot to leggen, welke de Maconnieke vereenigingen oudtijds bezielde en nog behoort . to bezielen .
Ten then opzigte worth de volgende verklaring gegeven
Vr . Waar words men hot eerst voorbereid, om tot Vrijniet •
selaar aangenomen to worden ?
Antw . In zijn eigen hart .
Yr. Hoe wordt, `olgens de
man tot een
M. gemaak.t ?
./Infw. In zijn eigen hart.
Yr. Hoe verstaat gij tat?

overgeleverde kunstleer, een

Het onmenschelijke en hat afkeerige van de menschheid,
is aan hat wezen der Vrijmetselarij vreemd, en altos ook ieder mensch
die oumenschelijk en afkeerig van de menschen is . Alleen bet ge.4ntw .

voel voor de menschelijkheid en maatschappelijke toenadering tot de
menschen, waacmede oak hat echte Iaconnieke gevoel met overeenstemmen , maakt hem geschikt, om als V rijmetselaar aangenomen to worm
den . Hij , die dus geheel als een wel georganiseerd en hartnonisch
mensch, als lid des menschdoms, in deszelfs geest leafs, is alles en heeft
alles in zich, wat de Vrijmetselaar hebben moot . Wie daarentegen, nadat hij uiterl jk tot medelid der Broederschap is aangenomen geworden, vender in gevoelens, woorden en handelingen onmenschelijk blijft, die is niet, vat hij als mensch en als

lI AR .

IIEE .
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` rijrnetselaar verpligt is to zijn , en in zoo verre neemt hij aan
de echte V rijmetselarij gees deal .
I-IARTTEEEEN . (Hat) Zle BORSTTEEKEN .
IIASARIAH .

(De hulp des Heeren .)

Een Ilebr . woord in de

hoogere graders (r1'')
~1=3, tevens ears der negen meesters, door
SALOMON

HASIDS ,

afgezonden,
(DE

HOOGSTE

SOUVEREINE

RAAD

PER

REGTBANK 1)ER

SOUVEREINE

SOUVEREINE

PRINSEN)

GROOT-PRINSEN HASIDS .

en de

De 75e .

en 76e . graad van hat Mitzraimiti sch systems to Par jjs , en
de HOOGSTE GROOTE RAAD DER GROOT-INSPECTEURS, INTENDANTEN EN
ALGEMEENE

systems .

REGELAARS

de 77e .

DER ORDE ;

Eigenlijk hat woord

graad van hetzelfde

Chasid (Tfl) vroom, dat de

Franschen niet kunnen uitspreken .
HASTINGS . (GEORGE) ZIe HUNTINGDON .
HAYA . Een woord in de hooge graders :

waarschijnlijk als heft
vorige verbasterd van Cha ya (flfl)
1
; de leveiide .

HAYS

(MOSES) werd in 1788 gekozen tot Grootmeester van

de Gr. • . Provincials Loge van

Boston , in den jitre 1756 geSchotland.
Duitsche Ridders . Kruisheeren. Eene

eonstitueerd door de Groote Loge van
I-IEEREN . (Duitsehe)

oude Ridderorde , , in den jars 1190 , bij gelegenheid der kruis .
togten in het beloofde land, opgerigt, tot walks alleen de Duitsche

addd

toegelaten vverd , en walker bestemming , zoo als die van

de Orde der Hospitaliters, de beseherming des Christendoms in hat
heilige land , en de verpleging van kranken en reizende geloofsgenooten aldaar , ten doe! had .

Derzelver gesehiedenis gaat met

de Orde der Malthezer Ridders , waarvan de Duitsche afdeeling de voornaamste tak uitmaakt , bijna met gelijke schre .
den voort , uitgenomen dat

zij zich ook in vervolg van tijd

inliet met andere oarlogen dan die tegen hat rijk der Turken,
en voornamelijk tegen de toenmaals
tendom
noordelijk

bekeerde

Pruissen .

Europa ,

baanden

nog niet tot hat Chris-

Deze oorlogen ,
hen

eenen

voornarnelijk in
breeders wag tot

harms volgende groote magi en rijkdom , walks echter beiden
met hat begin der zestiende eeuw wader afnamen .
werd daze Orde geheel opgeheven .

In 1809
Dc zetel dcr Hooge en

92

IIEE .
Duitsche Meesters, of Heermeesters, waren in versehillende tijd-

Jeru,zalem, Yenetie, Marienburg, in 1'ruissen,
en ten laatsto to .'lergentlceirn .
Hunne bezittingen , die in

Vakken to

verseheidene landen verstrooid lagen , heetten Ballijen , en wer •
den in Kommanderijen afgedeeld , door welke de versehillende
goederen beheerd werden ;

en die in zulk eene kommanderij

het

heette

opperbewind voerde ,

hare uitbreiding in

Land-IKoinmandeur . Na

Pruissen ('1226) , bezat deze Ode reeds

goederen in het Sticht van Utrecht .
deur der Utrechtsche Balije was

De eerste Landkomman-

ANTHONIS VAN

het eerste Ordehuis in die stall stichtte .

LEDERSAKE ,

die

Pit Ridderhuis bui-

ten de stall staande , werd het in de langdurige vete tusschen
de Graven van 1lolland en de Bissehoppen van Utrecht , in
9 345 ,
Pisschop

door Graaf

wILLEnz

IV grootendeels verve oest , waarom

den Ridders in Z 316 , tegen eene
song gelds toestond , een nieuw Ridderhuis binnen de stall to

s~ichten,

JAN TAN ARKEL ,

met verlof, om eene kerk , eene kapel , oratorium,

ofplcien of reguliere plaatsen, tot des conventsbehoefte , als ook
een kerkhof ,

orgels en klokken to mogen daarstellen . Ilet
Duitsehehuis to Utrecht , digt bij de St . JUarien-plaats staande ;
had op de poort de wapenschilden uitgehouwen van de Duitsche
Ridderorde . Van binnen waren vele en groote vertrekken,
van welke er aan elk Ridder of kommandeur een tot verblijf
werd aangewezen , als hot kapittel bijeenkwam .
werden under de Ridders verdeeld .

De inkomsten

In latere tijden moesten

de Ridders der Balije van Utrecht van de Hervormde godsdienst
en van adelijke geboorte zijn ,

en betaalden bij hunne aan-

neming 900 dukaten aan de Orde .

In vroeger tijd bad men

in Duit .rch land auk anadelijken toegelaten , als eene soort van
Freres se-wants d'artnes ,
gevoegd waren ,

die ook bij de Malthezer Orde

en gedeeltelijk in hunne maatschappelijke be-

trekking voortleefden . De Ordeskleeding bestond uit eon wit
ten mantel , met een zwart kruis . De Orde geraakte reeds in
919 0 in verval , mete slechts , door dat or in den slag bij

Tanneizber~; , tegen de Polen (14'10) , 10,000 rdders vielen ,
uaar ock , uitlluofde de Ii kduiii dci • Ok-dc aanleidirig faf , dat

HEE .

IIEL .

de Kidders zich aan brassen en verkwisting overgaven , en onderling zeer verdeeld raakten . De Orde bezat elf Balijen,
waarvan die van

met 32,000 inwoners , op

JW ergrentheim ,

10 u
mijlen , met 88,000 inwoners bedroegen , terwijl men de inkomsten op 800,000 mark begrootte . De Orde werd als gezegd, in den
mijlen de voornaamste was , en die gezamenlijk 40

oorlog met

Oo$tenrij k , door NAPOLEON ,

op den 24sten April

I809 , opgeheven , en de goederen toegewezen aan de Vorsten,
in wier gelded zij leefden , zoodat de titel van Grootmeester
der Duitsche Orde , bij den Presburgschen vrede , (180J) , aan
den keizer van Oostenr~jk toegekend, weinig beteekent . Desniettelnin wordt die thane nog door een' der Aartshertogen van
Ook deze Orde zochten de uitvinders

Oostenrijk gevoerd .

van verseheidene hooge graders bij de Vrijmetselarij in to lasschen, maar warm daarin niet zeer gelukkig .

Zie

1ALTHEZER

RUBBERS .

HESS .

II. VAN) Een aanzienlijk regtsgeleerde to .Rotteraan wien de Groote Nationals Loge der lLederlanden

(H .

daEn,

(welker Groot-Secretaris hij was) de herziening en eene nieuwe
uitgave van het wetboek opdroeg .
verzocht was ,

Nadat hij hiertoe in 'I 797

Iegde hij haar reeds op den 28sten Mei 1798

zijnen arbeid voor, welke goed bevonden en in drub uitge ;geven werd .
HEFBOOM (De) of Koevoet .

Deze wordt bij de aanneming van

een Leerling-Vrijmetselaar tot l edgezel gebruikt .
HEGUETTI (Kidder) was een der naar .Frankrijk gevlugte aanhangers van glen Pretendent .
HEILIG WOORD .
HELDERLICIITEND .

Zie

HERHENNING5WOORD .

fleet eene stemming

wanneer die eenstemmig is ,

en alzoo

over

een voorstel,

klaar en duidelijk de

meening eener vergaderde Loge to kennen geeft .
IIELDMANN, (FREDERIR) Doctor in de Wijsbegeerte, Hoogleeraar
aan

de

Akademie to

Bern,

was,

den 24sten November

geboren in het Frankisehe dorp Margetshochheim ,
aan den .Main, en werd in 1803 Hoogleeraar aan de go177 6 ,

ninklijke Beijersehe Julius-Maximiliaans Universiteit to Wiirrzburt ,

in

het daaropvolgende jaar tevens Professor aan het

I EL .
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daar bestaande Gymnasium en Directeur der Koninklijke handelsschool , en in 1 807 beroepen als Professor aan de Kantonsschool to Aarau ,

welke betrekking hij tier jaren lang ,

tot

aan zijne verplaatsing naar Bern , waarnam . Bij gelegenheid
eener reize naar Freiburg, in Breisgau, wend hij in 1809 ,
onder het voorzitterschap van

den

thans

overladen

Br .

•,

WUCHERER , toenmalig Grootmeester der Badensehe Loges , in
de Loge Bet edele Yooruitzigt, in den eersten, en eon jaar later
in den tweeden en der'den grand der V . • . M . • . aangenolnen .

Onder de menigte gebruiken , symbolen en leerstellingen ,
die hij , zoowel bij zijne aanneming , als bij andere latere oefeningen , had waargenomen , schenen eenige derzelve hem van
eenen hoogen ouderdom to zijn , en onder i die bezigheden,
welke het eerst zijne aandacht trokken , en waaraan hij in hat
vervolg zijne shipper-urea wilde besteden , bekleedde die der navorsching van den oorsprong en het eigen ljj ke wezen der Vrijmetselarij eene voorname plants . Gelukkig vielen hem spoedig
sLER's

geschriften in handen, en

flu

FES-

ward het hem dui~elijk, hoe de

zinnebeelden der bouwkunde, in de tegenwoordige Broederschap en
in de

gebruiken

der

Christelijke Kerk , konden

ingeweven

worden , daar dezelve toch van eenen ouden heidenschen oorsprong waren . Bovendien was het, volgens FESSLER's onwederlegbare
bewijzen , en volgens ANDERSON'S Constitutieboek , LAWRIE'S geschiedenis der Vrijmetselarij ,

en nit de drie oudste oorkonden

onwederlegbaar bewezen, dat dezelve onmiddellijk nit de bouwvereenigingen der middeleeuwen voortkwamen , walker leeraars
en voorgangers de geleerde monniken van dien tijd waren .
Het eigenlijke doe! der Vrijmetselarij meende HELDMAN hat
naauwkeurigst uit de Mac . • . Liturgie en Symbolische leer to
moeten afleiden . Daar hij nu in de Loges der verschillendo
observantien eenige verseheidenheid had voorgenomen , zoo verzamelde hij de Ritualen van alle Mac . •, systema's , en be-

yond, bij nader onderzoek en vergelijking , dat de Johannesgraden , niettegenstaande eenige weinige afwijkingen, in bun
doe! hog vrij we! overeenstemden ; dat de hoogere graden
an doze geheel afweken en verschillend waren , en nicer hat

Joel

hidden ,

om

dezelve door bijzondere inzigten

to mis-

bruikeu,
Over hot wezen en doe! der Vrijmetselarij, en omtrent de of
stamming der Broederschap met zich zelven eons, deed hij gedurig
nasporingen , naar hare avroegere Constitution

voor

van hot nieuw-Engelsche Grootmeesterschap .

bet ontstaan

Toen

verseheen

eon door den Br . • . zscHOKKE uitgegeven geschrift , Mi$cellaneac
voor de nieuw$te wereldhennis, dat hot work van Br . • . KRAUSE
over de drie oudste oorkonden der Vrijm . • . Broederschap bestreed,
en met

gedachten overeenstemde .

HELDMANN's

zijnen

houd hierover met

vriend

Bij eenig onder-

leerden beiden
elkander als V . • . M . • . kennen , van walk tijdstip de V : • .
M. •.

ZSCIIOKKE ,

altijd , bij hunne zamenkomsten , hot hoofdonder`verp

hunner gesprekken nitmaakte .
Toen korten tijd daarna eenige hunner voornaamste vrienden,
door

HELDMANN' S

ZSCHOKKE ,

bemiddeling , in hot bijzijn ook van den Br . • .

tot VV . • . MM . • , to Freiberg, in de Jl reisgau war-

den aangenomen , besloot men , om van die gelegenheid gebruik
to maken , ten einde eene Loge to .'arau op to rigten . Het
incest echter geene gewone Loge zijn , maar eenen aan do
hoogere aangelegenheden des menschdoms gewijden Tempel,
waarom elk Br- •-

zich eerst met bet wezen der V . • .

M.

•.

moest bekend maken , eer de grondsteen tot denzelven
gelegd ward . Hiertoe verzamelden zich eenige BB . • .

we-

kelijks bij den B . • . HELDMANN , elkander mededeelende , vat zij
elke week nit Mac . •, werken geput hidden , ten einde
oordeel en de meaning der
of we! ,

overigen

zij given elkander vragen op ,

ringen moesten beantwoord worden .
din eon jaar verloopen was ,

hot

hieromtrent to vernemeu,
die in doze vergade-

Nadat op doze wijze moor

verkoos men eindelijk eon Gr . • .

O . • . , waarbij men zich wilde aansluiten .

HELDMANN

sloeg uit overtui-

ging hot Hamburgsche Engverbond voor ; maar dewijl kort to voren, in 1793, hot Zwitsersch Directorium van de gerectificeerde
Sehotsche
besloot
den

V. • .

M. •.

men , uit

voorrang,

wader werkzaam was geworden ,

vaderlandsliefde,

to geven ,

en

men

aan

doze Gr .

zoo
Loge

liet zich daarom alleen jn
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HEL .
de Johannesgraden constituceren .

Aan den wensch der BB . ° .

werd voldaan . De Loge bekwam bij hare installatie eerie provisioneele constitutie , benevens de Ritualen , en de in de LL . •.
van het gerectificeerd systems nog geldende oud-Schotsche

Mac . •, wet , beide laatste stukken in de Fransche taal . Dadelijk hielden de BB . •. zich met de beoefening van burs wetboek
bezig, en droegen den B . • • HELDMANN op, hetzelve door to zien,
en hen zijne aanmerkingen daaromtrent merle to deelen .
Hij ondervond echter bij nader onderzoek , dat dit wetboek, het maaksel der overheden van de Strikte Qbservantie
was , en , geheel tegen den geest der V . • . M . • . , eenen despotieken geest ademde , en met den geest der Orde geheel
screed .
Tegelijkertijd berigtte Br . • .

ZSCIIOKKE ,

aan `vies bet na-

zien der Fransche ritualen was opgedragen , dat die , zoo
als bet Directorium ze hem had toegezonden , gears goad
geheel konden uitmaken , en dat het hem toeseheen, dat verscheidene punters der drie eerste graders , veeleer tot de hooge
Schotsche graders behoorden . Daar men nu van de nietigheid
derzelve overtuigd was , en men besloten had , slechts eerie
Johannes-Loge op to rigten , zoo konden daze verminkte en
vermengde stukken nosh hem , nosh iemand der BB . • • behagen . Hij bond dus aan , voor bet Directorium eerie vrije
overzetting der Ritualen to bewerkstelligen, het ontbrekende aan
to vullen, en de bij de aanneming en bij bevorderingen bet langwijlige der leer in den geest der Vrijmetselarij over to brengen .
Nadat beide BB • . hunne berigten bij de Loge hadden ingediend,
hesloot men, om het Directorium eerie herziening en verandering der genoemde stukken to verzoeken , en ten einde daarop
aan to dringen , besloot men , eenen der Broederen naar hazel
to zenden , en daar aan bet Directorium zijne aanmerkingen
merle to deelen , welke keuze eenparig op den Br . • .

HELDMANN

vial , die zich dan ook , van behoorlijke volmagt voorzien,
naar hazel begaf , en den 2Osten November 1$11 met bet
Directorium ears Concordant sloot , 'waarbij aan de Loge niet
alleen eerie vrije vertaling der ritualen toegestaan , maar zelfs
eerie volstrekte onafhankelijkheid verzekerd werd .

ierop

vergaderden de BB . : , ,

op hot feest pan roH~ tv s
defy Evangelist , voor hot eerst in Mac . • stijl, otn de
opening hunner nieuwe Loge

to vieren , in welke

fELnMAr~i

steeds een, der eerste posten bekleedde en alle werkzaamheden

leidde.

De

J'Villem Tell,
zeer geschikt ,

Broederen noemden de

Loge

aanvankelijk

dock hot Directoriurn vond dozen naam niet
en verzocht die daarom eenen anderen naam

aan to nemen , waarom men besloot ,

haar de Broedertrourd

to noemen .
De werkzaarnheid der nieuwe
tot

den

inwendigen

arbeid ,

Loge t epaalde zich niet aIleent
die wezenlijk

schoon en

au

goede gevolgen was , zoodat zij wet ten 'ootbeelde van andero
kan gesteld worden ,

maar zij werkte ook zeer weldadig near

buiten , en wilt een algemeen belang voor hare aangelegenhedenn
op tc wekken , waaromtrent men zich vroeger weinig bekommer'de .
H et schoonste gedenkteeken van werkzaamheid near buiten
is intusschen ht Aargausche gezeischap voor Vaderlandsche I uti
tuur , fiat zich vole verdiensten heeft verworven .
De aanhoudende studie der V . •, M . , hoofdzakelijk in h ra
Liturgische en syrnbolische leer , leidde den B . • .

HELDMANN

tot

menige overdenkingen en opmerkingen , niet alleen over bet ge=
schiedkundige, maar hoofdzakelijk ook over den oorsprong der Vrijmetselarij , in welke hij eerie tweevoudige betrekking op desn
mensch vond , eerst als burger der aarde, in betrekking tot
andere wezens , en vervolgens als burger der geestenwereld ; in
kinderlijke betrekking tot den Opperbouwheer . Dit denkbeelcl
was, gedurende hij den Redenaarspost waarnam , 4jne lievelings
studie . Daardoor tiverd bij vole BB . • • de wensch geboren , fiat
HELDMANN tot de uitgave van eeir work mogt besluiten, wear
B.
in hij hot wetenswaardige nit hot gebied der V . M . • • tnede~
deelde, en fiat niet alteen tot onderrigt der nieutivelingen, maar
ook voor oudere BB . welkorn konde zijn . Dit deed hij ook,
en kondigde in 1 81 6 de uitgave van een handbook ,aan . Rends
de aankondiging van dit work jaagde vole Loges angst aan , dcwijl de V . • . M . • . , zoa als zij toen in de rneeste strekcn behan .
field word , voornamelijk de oud~Schotsche , niet anders , clan eel
ICY

snort van speetgood voor kleine kinderen was . Daarom zoclit
men de uitgave van een zoodanig werk , zooveel mogelijk , to
verhinderen . Men verbood den B . • . G'DIC&E , to Ber l i j n , de
inteekeningslijst op dit werk verder rood to laten gaan ,

dock

joist dit was een aansporing to meer , om zich hot werk aan
to schaffen .
Daar hot werk niet openlijk in den boekhandel verscheen,
maar alleen aan Mac. • ,
testeerde

GaDICKE

TPereldhollen ,

inteekenaren werd bezorgd , zoo pro-

tegen dit verbod bij de Gr . •. L . •,

de drie

en wide , dat hij niet bij magte was , om

een dergelijk werk to verhinderen . Men antwoordde here , dat
men zich niet verder met hem omtrent deze zaak wilds inlaten, waarop

GaDICKE

echter besloot, een werk to laten drukken on-

der den titel van : Loge-Hierarchic , waarin men veel over de
Strikte Observantie en over de willekeurigheden ten deze vindt .
Even als de Moeder-Loge , handelde ook hot Directorium to

.Bawl,

op aanleiding van eon geschrift, tegen

ingezonden door eenen zekeren Heer
sCIIRaDERS

VON

HELDMANN's

snsELER ,

book,

die zich als

opvolger in de Hamburger Gr . • . L .' . had genoemd ,

verlangende hot Directorium van de Loge de Broedertrouw to

.darau,

waarin

UELDMANN

redenaar was, dat de leden al hunne

geschriften, welke in druk zouden verschijnen , 'aan cone censuur van dit Directorium moesteu does onderwerpen .
Dewijl joist kort to voren de drukpers in bet Kanton

4arau

vrij verklaard- was, en de Loge de .Broedertrouw onafhankelijk van hot Directorium was , wilds men zich daaraan
niet onderwerpen . Ofschoon men nu den eiscb van hot Directorium van de hand gewezen had , wilds

IIELDMANN

de BB . •, ,

door de uitgave van zijn werk , in geene ongelegenheden brengen , en verliet dus vrijwillig de Loge , waarvan hij de eerste
grondlegger was geweest . Dit verhinderde nogtans de verschijning
van zijn werk niet , dat echter , door zijn beroep naar de Akademie
to Bern, eenigen tijd vertraagd werd . Ook bragten eenige, in dozen
iijd door here opgespoorde geschiedkundige bronnen , nog moor
vertraging to weep on deden die hot work to veel uitdijen , zoodat hot
Yoor eon handbook to groot word . In plaats daarvan verscheen dus een

work ,

getiteld :

de d'rie ourlate gesc} /tiedkundige gedenktee-

kenen der Duit$che hrijmetselaars ..Broederschap, beneu
vent de grondslagen

eener algemeene geschiedenis

Aarau 1819 .

7rjmetselarij ,

der

Hierop zag ten zelfden jare-

te Bern het licht : Acacia-Bloesems uit ,Zwitserland , '1 e.
Jaargang ,

hetwelk jaarlijks werd voortgezet, en waarin hij stel-

selmatig die artikels behandelde , welke anders voor ziju bandboek bestemd wares .
Beide werken wares alleen voor VV . • . MM . • , bestemd ; daar echter
allies ,

wat het groote werk betreft , op de geschiedenis betrek •

king had , besloot hij , dit openlijk in den boekhandel to does .
De tweeds aflevering der

.Acacia-Bloesems

verscheen to ge-

lijk met de derde .
Br . • .

HELDIIANN schijnt tot die weinige BB . • . to behooren,

welke de kunstoorkonden van B . • .

IiItAOSE

wel verstaan en be-

grepen hebben , vooral , wat de ontwikkeling der waarheden en
grondstellingen over het wezen` en de bestemming

der Vrijmet-

selarij en der Vrijmetselaars-Broederschap betreft . Bij zulk eene
overeenstemming van

HELDMANN

met

YR1rsE's

boofdbegrippen kon

bet ook niet anders zijn , of de eerste moest door den laatsten
gunstig beoordeeld worden . Toes KRAUSE voor hot eerst in zijne
Logevoordragten op hervorming aandrong, list hij echter elks
Loge ongehinderd werken , trachtte zich geese partij to vormen,
maar list alles, wat hij schreef , aan hot oordeel der Broederschap over . Ilij schold niet , wanneer hij gescholden werd ; hij
zweeg , wanneer men hem met ondank beloonde , en verdubbelde zijne vlijt ter core en ten bests der Broederschap .
HELEHANAM, (of

I elleham)

de naam van eenen der door,

tot opzoeking van den vermisten Meester

HIRAM,

uitgezonden

Meester , welke ook de eerste was , die hot lijk vond .
HELIOS . (de Zon .) Eon in de hooge graders ( S ch . R . 28e .
gr.) gebezigd Grieksch woord .
HELVETIe . Zie

zWITSERLAND .

HELVETIUS . (CLAUDIUS ADRIANUS) Eon der eerste philoso
phen van

,Frankrijk, schrijver van de werken : de l'Esprit en

d e l', omme ,

geboren to Parij$

in -1 71 ; ,

overleden den

2t)

1IE
g9sten
van

December

de

1

Loge de negen

Hij was

tot aan zijnen

Zacsters ,

to Parijs .

dood lid
Toen voL

in 1 778 , in dezelfde Loge werd aangenomen , wend
hem door den achtb .
1%Ieester-zelf het schootsvel van den B . . .
FAIRE ,

hetwelk deszelfs weduwe ,

voorgebonden ,

HELVETIUS

benevens

eenige andere Mar . • , versierselen , aan de Loge had teruggegeven , waarop
NFNCKEL

VAN

(WILHELM LODE WIJK
der beroemdste Vrijmetselaren des

DO'NERSMARK .

VICTOR Graaf van)
tegenwoordigen

het kuste .

VOLTAIRE

Fen

tijds ,

is de zoon van den in 1793 overleden

Koninklijken Pruisisehen Luitenant-Generaal ,
Graaf

HENCKEL

volgende ,

VAN

DONNERSMARK .

Den loopbaan

Vrijmetselaarsverbond opgenomen ,

werd hij

oak

AMADEUS,

zijns vaders

trail hij reeds vroeg in de krijgsdienst .

vroegtijdige mifitaire betrekking
i 791,

VICTOR

Door zijne

vroeg in

het

en wel op den 3den April
to Konin~sbergen .

in de Loge de drie ,Kroonen ,

In het jaar 1794 werd hij to

Insterburg al's medgezel , en

in het volgende jaar to Berlijn in de Loge de ,lie$tendighneid tot Meester bevorderd .
Reg . • .

Meester verkozen ,

systems der Gr . • . iNat .

In den jars 1811
en rigtte in 181

werd hij tot

eene ,

naarr bet

Moeder-Loge de drie JVereldbollen

arbeidende Veld-hogs op , waarin echter niet geregeld konde
gearbeid worden . Ook vestigde hij , den I Oden Jnnij 1816 ,
de Loge Frederik J' illem (met het ijzeren kru-i$) , in het
systems der Groote Lands Loge van Duit$chland, en verplaatste dezelve , drie jaren daarna , naar Torgau , met behoud van den naam en met toestcmming der overheden . In
'181 rigtte hij to Pelitsch cone Loge op, under den naam
Yictor (meet den gouden hamer) , die naar dezelfde leerwijze
arbeidde . Daar bet echter niet mogelijk was , om , na het
vertrek des oprigters , goede opvalgers als Achtb . • . Meesters,
deter Loges to kunnen vinden ,

zoo gingen dezelve kort na

elkander weder to niet . In het jaar 1838 werd de Br . •,

na den dood van den II . • .
Lands-Grootmeester
Br, • . PALONIE ,
van de Groote LandsK. • .
Loge der Vrijmetselaren van Duitsehland, to Berlijn, welke
Graaf

HENCKEL

VAN

DONNERSMARK,

betrekking hij nog in 1843 . met rvaardi ;;eid heklecdde, en
in welk jaar , zijnde hij toen reeds vijftig jaren V .' . M .' . ,
een gedenkpenning is geslagen .
HENDRIK I ,

Koning van Engeland , begunstigde de bouwlieden , door hunne oude vrijheden to bevestigen en met nieuwe

to vermeerderen .

Hij wordt ook van bet jaar 400--1135 als

l~un Grootmeester opgegeven .
HENDRIK II ; Koning van Engeland, verzekerde ; kort na zijne
troonsbestijging in 11$ , aan de bouwlieden zijne bescherming , en bevestigde hunne oude vrijheden .
HENDRIK VI , Koning van Engreland , geboren in 1422, erfde
den troop , toen hij negen maanden oi d was , werd in 1455
door

RICHARD

I Iden April

PLANTAGENET,

1 471

Ilertog van

vermoord .

York, onttroond, en den

Gedurende zijne minderjarig-

heid verbood bet Parlement ,

in den jare I425 , alle vereeniingen en kapittels der Vrijmetselaren , welk verbod echter
iet nageleefd werd .
Volgens de Maconnieke geschiedschrij-

r ers ,

trail

HENDRIK

in

1442 ,

zoodra hij meerderjarig was

gewrorden ,

tot de Orde toe , en nam van dien tijd of de
Eouwvereenigingen onder zijne bescherming . Eenigen tijd voor
zijne aanneming zou hij persoonlijk eon Vrijmetselaar over
verseheidene

geheime

onderwerpen

der

Vrijmetselarij onder-

vraagd ,

en eigenhandig het verslag van, die vragen en antwoorden geschreven hebben . De beroemde JOHN LOCKS vond,
in den jare 1696, in de Bodleyanische Bibliotheek to Oxford,
een afschrift daarvan , door den oudheidkenner JOHN LEYLAND,
op bevel van Koning

HENDRIK

VIII , gemaakt , hetwelk hij met

kritische

aanmerkingen vermeerderde , hoedanig hetzelve voor
het eerst to Frankfort aan den Main, ten jare 174$ , op
4 2 octavo bladzijden in druk verscheen , onder den titel : Een
Brief van den beroemden Deer JOHAN LOCKS , betreffende
de Vrijrnet8elarij, zoo als dezelve op de ichrijftafel van
en' ge$torven Broreder ~s gevonden geworden .

Sedert

alien

als in

tijd

is

dit

verhoor ,

DuitscIland en Erankrijk,

zoowel

in

Engeland ,

IneniglnaaI afgedrukt geworden,

en is , in wecrw it van de lierhaaldo uitvallcn tegen dcszelf5 ee(it=

HEN .
heid . als een gewigtig document der 'V'rijmetselaars-l3roedersc'=yap
to besehouwen . Br . • . THORY geeft in zijne Acta Latom.orum,
Tom . II . pug. 4--1 I , eene Fransche overzetting van dit handschrift, door
benevens

een Engelschman, vervaardigd,
en last tot hi . 14 zijne kritische

RICHARD HARRIS LOVELACE,

LoCKE's

Brieven,

aanmerkingen volgen . 'hen laatste zoekt THORY het Mac . • . bedrog,
zoo als MOUNIER zich in zijn geschrift : Over den invloed op
de Fransche revolutie, toegeschreven aan de w sgeeren,
aan de yr jmetselaren en aan de Illuminates (to
.Franeker 1802 , in 8vo .) , aangaande dat achtbare gedenksehrift der oudheid uitlaat , nog meer in hot licht to stellen,
en zoekt to bewijzen, dat hot werkelijk ondergesehoven zij .
Doch behalve de innerlijke en uitwendige gronden , welke deze
tegenwerpingen wederleggen , kan ook de grond , dat , voor zoo
verre bekend , zich geese enkele stem tegen de echtheid van
dit stuk in .Engeland heeft does hooren , tot een groot tegen
wigt van deze tegenwerpingen dienen . En zoude zich zulk eene
stem hierbij , wanneer er bedrog plants had , niet hebben
verheven , nadat het in het

Gentleman's Magazine afge-

drukt was, daar toch vele omstandigheden hebben geleerd , dat de Engelsehen zulke bedriegerijen niet straffeloos
laten doorgaan .

HUTCHINSON

zegt hierover : » Eon oud geschrift,

dat onder de VV .' . MM . • , in groot aanzien staat , trekt hier
mijne opmerking tot zich, dewijl hot ons mededeelt , wat de
oude VV .' . MM . •,

als den grond hunner kennis aanzagen ."

Derhalve is hot ook in de Engelsehe constitutieboeken overgenomen .
Zie hier de vragen en antwoorden ,
der Vrijmetselarij ,

betred'ende de geheimen

zoo als dezelve gezegd worden door

IIENDRIK

VI gedaan, en door eon' Vrijmetselaar beantwoordt to zijn .

Vr. Wat mag dit geheim (de Vrijmetselarij namelijk) wel zijn ?
4fntw. get is de wetenschap der natuur, de kunde van de
daarinliggende krachten, en derzelver werkingen, in het bijzonder de
wetenschap van de getallen, van de mast en het gewigt, en de
regte aard en wijze, om alle dingen ten gebruike van menscheu
in to rigten, hoofdzakelijk woningen en gebouwen van allerlei aard,
en alle andei'e taken, die het welzijn der menscheu bevorderen .

HEIR .

93

Yr . Van waar heeft zij Karen oorsprong ?
Aniw . Zij outstond tegelijk met de eerste menschen in het
Oosten , welke vroeger dal de eerste menschen in het Westen
warm, en toen dezelve naar het Westen overgebragt wend,
brags zij alle mogelijke verligting des levels met zich voor die •
genen, die daar in de wildernissen en hulpeloos ronddwaalden .

Pr . Wie bragten haar naar het Westen ?
Antes . De Pheniciers, die groote handelaars warm, en eerst
nit het Oosten naar Phenicie kwamen, alwaar zij geschikte ge •
legenheid hadden, om hunnen handel, zoowel naar het Oosten,
als naar het Westen, op de .Roode en Middellandsehe Zeeen
to drij ven .

Yr. Hoe kwam zij naar Engeland?
Antes. PYTHAGORAs, een Griek, reisde tot uitbreiding van zijne
kennis naar Egypte, naar Syrii, en naar alle landen, alwaar
de Pheniciers de Vrijmetselarij hadden overgeplant, en daar hij
in alle Vrijmetselaars-Loges den vrijen toegang had, zoo leerde
hij ook veel . Hij reisde daarop naar huffs , woonde in GrootGriekenland, alwaar hij van lieverlede een groot wijsgeer, en tevens

zeer beroemd wend . Na stichtte hij eene Groote Loge to Krotona,
en maakte vele Vrijmetselaren, van welke eenigen naar Franhrijk
reisden, die ook alwaar de Vrijmetselarij uitbreidden, en van waar,
in het vervolg van tijd , de kunst naar Engeland overstak .

Yr. Ontdekten de VV.' . MM . . hunne kunst ook aan anderen ?
Antes. Toen PYTILSGORAS op reis gegaan was, om to leeren,
wend hij eerst ingewijd en daarna onderwezen . Even zoo moot
men van regtswege met ieder handelen. Niettemin hebben de
Vrijmetselaren van vroegere dagen af, van tijd tot tijd, aan de menschen zulke geheimen medegedeeld, welke algemeen nuttig kondeit
zijn . Zij hebben slechts dezulke teruggehouden, welke, wanneer
zij in verkeerde handel kwamen, schadelijk konden worden, of die,
zonder het onderwijs, dat in de Loge gegeven words, en daarmede in verband staat, nergens goed toe zijn , of ook dezulke,
die de Broedeien vaster aan elkanderen verbinden, door de
voordeelen en bijzondere voorregten die daaruit voor de Broederschap ontspringen .
Yr. In welke kunsten hebben de Vrijmetselaren de over ige
menschen onderwezen ?

,Antes .

In den akkerbouw, de bouwkutide, de sterrekuiidc,

de meetkunde, de getalleer, de muzijk, de dichtkunde, de scheikunde, de kunst om to regeren en de godsdienst .
Yr. Hoe komt het, dat de Vrijmetselaren in staat zijn ricer
onderrigt to kunnen geven, dan andere menschen?
,Antes . Zij alleen zijn in het bezit der kunst, om nieuwe
kunsten uit to vinden, en deze kunst ontvingen de eei'ste Vrijmetselaren van God. Door middel van dezelve ontdekken zij,
welke kunsten zij willen, benevens den regten weg, om die
to leeren .

Wat andere menschen uitvinden, is alleen het werk

van het tocval, en was voorheen, zoo als ik meen, slechts van
geringe beteekenis .
yr. Wat trachten de Vrijmetselaren to verbergen?
.1ntw, Zij verbergen de kunst, om nieuwe kunsten nit to
vindcn, en dit alleen, om hun eigen voordeel en hunnen eige .
nen a'oem . Zij verbergen de kunst van geheimen to bewaren ; en

wel opdat de wereld niets voor hen kunne verbergen . Zij verbergen de kunst, om wnderbare werkingen voort to hr engen, en toekomende dingen to voorzeggen, opdat die door
slechthartige menschen niet tot een slecht doeleinde misbruikt moge worden . Ook verbergen zij de kunst der gedaanteverwisselingen, den weg ten gebruike van den .Abrae, (vei'kortiiig van het
in de oudheid hooggeachte wigchelwoord .Abracadabra) de bijzondere
kunstvaardigheid, om goed en volkomen to worden , zonder de
hulpmiddelen , of den spoorslag van vrees en hoop, en eindelijk
bewaren zij nog het geheim der algemeene 1 aeonnieke taal .
hr . Wilt gij mij in de gezegde kunsten onderwijzen ?
.dntw . Gij zult onderwezen worden, zoodra gij dit waardig,
en tot leeren geschikt zult bevonden zijn.
Vr . Is het zoo, dat alle Vrijmetselaaes nicer kennis hebben,

dan andere menschen ?
.4ntw . Pit is niet bet geval . Zij hebben alleen de regtmatige
aanspraak en de gelegenheid, zich meerdere kennis to verwerven,
dan andere menschen ; menigeen nogtans ontbreekt daartoe de ge .
sahiktheid, en bij veel nicer nag ontbreekt het aan vlijt, die
evenwel noodzakelijk is, om zich in het bezit van kennis to stellen .
''r. zijn de Vrijmetselaren betere menschen dan anderen ?
n4 w .

Fcni e \'V .' . MM . - . zijn niet zoo deugdzaam, als sour .

~ ar
.. r)

mige andere menschen ; voor het grootste gedeelte echtcr zijn zij
beter, dan zij zouden zijn, als zij geene Vrijmetselaren waren .
Yr . Beminnen de Vrijmetselaren elkander wel zoo innig, als
men zegt ?
jlntw . Ja , voorwaar ! en dat kan ook niet anders zijn , want
goede en opregte menschen, die elkander als zoodanig erkennen,
beminnen elkander, naarmate zij beter zijn , des to inniger .
Welke eene prijzenswaardige oorkonde uit den ouden tijd
Zou dit het maaksel van eenen bedrieger wezen ?
kundig beschouwd,

onmogelijk .

Het is , zielEen geschrift van dezen aard

kan

en zal niemand vervalschen , om anderen daarrnede to
misleiden ; want welk doel zoude men met zulk eene verdich
ting kunnen gehad hebben ?
De vraag : wat volgt er uit, wanneer dit vraagstuk werkelijk
edit

is ?

door Br . ,

beantwoordt de

uitgever ,

naar aanleiding van den

vervaardigdert Commentaries ,

op de vol
genne wijze
1° . Dat het gewigt van dit stuk voor onze Broederschap volstrekt niet moet afhangen van het al of niet erkennen door dezen
of genen, maar alleen van de meerdere of mindere waarde van
deszelfs inhoud .
2° . Dat hetzelve even als het oudste Rituaal, als eene bron
van wetenschap der Vrijmetselarij , in eene gehouden en gebruikt
KRAUSE

moet worden.
3
Dat de waarde en de verhevenheid der Vrijmetselarij daar-.
door vaster wordt gegrondvest .
4° . Dat er geene oud-, of nieuw-Engelsche, maar eene algemeene Vrijmetselarij bestaat, welker grondslag verdraagzaamheid is . Verdraagzaamheid, niet alleen omtrent geloofsgenooten,
maar ook omtrent andersdenkenden, in het stuk van de godsdienst.
5° . Bat het begrip van de Vrijmetselarij , naar welke zij eene
zedelijke kunst is, op onomstootbare historische grondslagen rust .
6° . Dat men dienvolgens alles wat zich daarin duidelijk vertoont als het eigenlijke wezen der Vrijmetselarij , in de Liturgie
bij uitnemendheid moet doers uitkomen en daarmede overeenkomstig verk hard moet warden, maar dat men niet menige zaak die daarop doelt,
op willekeurige wijze mag doorhalen nosh andere dingen er bijvoegen.

7" .

Pat bet wezen der Vrijruetselarij niet in formulieren, noch
in geheimzinnige dingen bestaat .
8~ . Dat men in de Maconnieke vereenigingen jets hoogers zoe •
ken moat, dan eerbare Clubs, waarin men zich van tijd tot tijd,
onder lastige ceremonies , aan hoogst platte levensgrondregels last
herinnei'en, en
9° . Dat men hat gewone Logewezen in den geest van daze
oorkonde steeds nicer en nicer nioest reinigen, opdat men niet
daarvan kunne zeggen : » Pat men aan hat Logewezen, zoo als
hetzelve bijna overal behandeld wordt, gees bijzonder belang heck- .
ten kan, en daarin gees verheven nut is to vinden ; dat integendeel, daarin onder eenen schooners naam, een pralen met woorden
en een misbruik van edele taken en names ligt ; en ook, dat er
vandaar reeds sedert lang twijfel bestaan heeft, of hat den wezenlijk ernstigen man, die een vast karakter bezit, wel geoorloofd is, om, in onze tijden, in zoodanige werkplaatsen, met eenen
scbijnbaren ernst, de Logewerkzaalnheden bij to worsen ."
HENDIIIK VII , Koning van . ngeland , vroeger Graaf van Richmond, uit het huffs van Lancaster, geboren in hot jaar 14 6,
besteeg , nadat Koning

RICHARD

overwonnen en gedood was ,

III , in den slag bij . 'oswortla ,
in 1 485 den Croon , en overleed

den 2l sten April 1 509 , den roam van een' verstandigen vorst
nalatende .

Evenzeer als

hat hoofdoogmerk van zijne regering

bestond in hat bevestigen van de inwendige rust des rijks ,
verbeteren der
zocht

hij

ook

voorgangers
gaan

de

Bouwvereenigingen,
en

wederom to

welke

onder

zijne

V
III geheel achteruit go
door zijne bijzondere beseherming en achting

EDUARD

wares ,

hat

administratie en de vorming zijner natie , zoo

ver heffen .

RICHARD

Onder zijne regering

ward de Go-

thische bouwkunde in . 'ngeland tot hare hoogste volkomenheid gebragt ,

terwijl zij in Itahie , door de herstelling der on-

do Augustijnsche bouworde , geheel tar zijne was gesteld ;
Iners voltooide

de

Abt

van

TJ"estminster ,

JOHANN ISLIP ,

imde

herstelling flier Abtdij geheel .
De G rootmeester en de 0 rdeleden van St . Jan , op Rh odu$ ,

later to Malta,

verkozen

HENuRIR

VII , in cane verga-

HEN .

27

d(?ri1Ig llun er Gr . • . Loge , tot llunnen beschermheer . IIij nam
hat voorzitterschap aan, in eene, op den 24sten Junij I J02, in
zijn eigen paleis , gehoudene groote vergadering van Bouwmeesters , waarbij ISLIP en REGINALD-BRAY , Ridder der Orde van den
Kousenband , de ambten van 1 e . en 2e . opzieners bekleedden,
en welke van zijn paleis in eene processie optrokken , om den
eersten steep tot zijne beroemde kapel , aan hat einde der
oostzijde van de Westminster-4btdj, to leggen . De Engelsche geschiedschrijvers noemen dezen Koning Grootmeester der
Bouwlieden in En'eland .
HENDRIK VIII wilde , dat elk burger, die lid van bet parlement
zoude worden, en ieder , die eigendommen en landerijen had,
zich in eelle corporatie of vereeniging van handwerkslieden
zoude doers in`vijden . Vele voornalne manners voegden zich toen
bij de Vrijmetselaars, en warden betiteld met den naam accepted
.Masons (aangenomen Metselaars) , in onderseheiding van vrije
IRetselaars , waardoor de Broederschap eene verandering in haar
oorspronkelijke inrigting onderging .
HENDRIK VAN PRIHSSEN, (Pries FREDERIK) geboren in I726
en overladen in g 802 , was de broader van FREDERIK den Groo
ten ; hij was niet slechts de lieveling van FREDERI C , maar ook
door alien die hem kenden , om zijne deugden en krij Inansbedwaamheden hooggeschat . Hij ward op den 20sten Junij I740,
door zijnen broader, den Koning zelven, als regerend M . • . , in de
Orde ingewijd , in eene Loge , die gehouden ward op hat Ko~
ninklijke Slot Charlottenburg .
HENIN . Een woord , dat in de hooge graders voorkomt,
HENOE . Een woord, in vale Schotsebe graders gebezigd .
HENRIETTE MARIA , dochter van HENDRIK 1V , Koning van
.F'rankrijk, en sedert I62 gemalin van den onthoofden Koning van Engeland , KAREL I . Zoo als toenmaals daze ongelukkige Koning en zijn treurig uiteinde in de overleveringen van
de Schotsche graders , allegorisch worrt voorgesteld , zoo beschouwden zijne aanhangers onder de Vrijmetselaren zijne achtergelatene weduwe , als do weduwe van hunnen verslagenen
Meester , en noemdeli zich zelven de zonen der weduw , om

flat , zoo als zij widen , na den flood van den eerwaardigen
Meester , de Vrijmetselaars zorg dhoegen voor zijne wedudewijl ADON HIRAM hen altijd als zijne Broeders had beZie Nece$8aire JW a c. • . par CHAPPRON .

we,

schouwd .

HERBERT . (WILHELM)
HEREDOM .

Zte

Zie

PEMBRoCKE .

HERODOM .

HERICOURT , (DU TROUSSET D') President van het Parlement
to

in 1773 ,

Pare,

Philaleten ,

een der oprigters van hot systems der

en bij de Conventen derzelve, in 1 78~ en 4787,

een der Commissarissen voor de Archieven , belast met de uitvaardiging der rondgaande brieven .
HERMES TRISMEGISTUS (dricmaal de grootste) werd door do Egyp~
tenaren , als de uitvinder van het letterschrift en van vele andere voor den mensch nuttige wetenschappen , goddelijke eer bewezen .

Het ontbreekt overigens aan stellige geschiedkundige na-

rlgten aangaande help ,
het enkel

een

zoodat men zelfs van gedachte is , flat
allegorisehen naam is . De Alchemisten be-

schouwden hem als hunnen eersten onderwijzer en patroon .
THOYT ,

wlken de Pheniclers

de Romeinen

NERCQRIUS

THAAUT ,

de Grleken

HERMES

en

nceiUden , gaf den Egyptenaren lies eer

ste onderrigt in wetensehappen en aanleiding tot de kunsten .
Hij

gaf de natuurlijke

ligchamen

eigene

namen ,

vond de

leerwijze nit , om zijne gedaehten door zinnebeelden uit to drukken ,

bragt de burgerlijke regering in orde,

stige gebruiken in ,

voerde godsdien-

stichtte tempels en stelde priestess aan,

die zich geheel aan denzelven moesten toewijden .
regelmatigen loop der sterren waar,

Hij nam den

plantte olijfboomen ,

en

hragt de eerste toonen op do her voort .
I

ERMES

de tweede, een zoon van

AGATHODEMOR,

verdient voor-

al genoenld to w-orden under de koningen van bet oude

Egyp-

te , die zich door weldadige handelingen den troop waardig maakten . Hij verbeterde de godenleer des yolks, ontdekte de grondregels der reken- en meetkunde ; hij voerde , in plaats van de zinneleeelden ,

hieroglypllen in ,

en rigtte twee kolommen op , op
welke hij , met do door hem meow uitgevondene schriftteekens,
dCU

gelleelen

omvang der Egyptischo wetenscliappen list nit-

houwen ,

in

de ijdele

hoop ,

die daardoor

to vereeuwigen.

De iV jl vernielde in hot vervolg zijne kunsfige dammen en
overstroomde .Eg ypte ,
Egyptische wijsheid

wierp de steenen gedenkteekenen der

ter nodes,

en kunsten en wetenschappen

gingen voor eenen tijd ten gronde ,
verscheen ,
nis

tot dat

HERMES TRISMEGISTUS

die de verstrooide overblijfselen der voormalige ken-

opzamelde ,

den sleutel tot de hieroglyphen wedervond,

denzelven verbeterde, en toen den Priestess mededeelde, die de .Zen in hot binnenste van den tempel als eenen geheiligden
schat bewaarden .
Dozen

.Egypte

hersteller
den

glans

der
en

te naderhand verkreeg .

wetenschappen
room

to

en kunsten

danken ,

welke

heeft
Egyp-

Dagelijks wies hot welzijn des lands ,

dat, door de wijste wetten geleid , door vorsten geregeerd word,
die alien tot eene Orde behoorden , welker grondregel zuiver,
held der zeden en weldoen was ; die Been antler geluk , geenen anderen hoogmoed kenden, dan om eon gedenkteeken achter to laten , dat hunne zorgen ten beste des lands, konde vereeuwigen ; die ,

daar zij tegelijk medeleden des Priesterdoms

en medebewaarders der geheimen waren ,
godsdienst ,

zoowel als van den Staat ,

de belangen van de

onverdeeld behartigden .

Al doze verzamelde brokstukken van den ouden tijd, zijn nit
versellillende geschriften van geleerde mannen opgezameld . -let
doel der meesten dezer strekte, oin de Christelijke godsdienst met
eon nieuw Platonisehe en Cabbalistische geestdrijverij to vereenigen , en derzelver leer nit philosophisehe grondstellingen to verklaren . Dit alles word met den mantel der openbaring en des
gelleims omhuld en tot geheimzinnigheid gebragt .
Voor dat 4levandrie ten zetel van wijsbegeerte en geleerdheid word , had hot mysticismus onder de Grieken niet veel
naam bekomen . PYTHAGORAS en sommige zijner leerlingen begonnen bet eerst in geheimzinnige bewoordingen to spreken , en
zich veel van de openbaringen to laten ontvallen . XENOPHON
noemt daarom de Pythagorische leer eene wonderbaar1 jhew jsheid, en volgens geloofwaardige, oude getuigenissen sprak PYTHAvan godenverschijningen en buitengewone openbar ;iigen .
GORAS

HER .

50

Doch dit wend order de philosopher
Diet

Dezen ,

lang .

Diet

algemeen, en duurde ook

to zeer de vrijheid ademende en door hurt

verstand to zeer geleid , zochten door eigen nadenken zelven de
waarheid to vinden .

Door de

vereeniging van Grieksche en

Egyptisehe wijsbegeerte , begonnen de Platonici van lieverlede
het dweepzieke gedeelte der erfenis hunner voorgangers toe to
passes . Do liefde tot het wonderbare werd , door de meerdere uitbreiding des Christendoms , meer en sneer aangevuurd .
Daar de wijsgeeren zagen ,

dat dit nieuwe systems het hunne

met geheele vernietiging bedreigde ; dat vooral door wonderen, proselieten gevormd werden ,

zoo zochten ook zij zich door priester-

listen in hot verrigten van wonderen to bekwamen ,
zij aI geese wonderen verrigten ,

en konden

dart werkten zij toch op de

verbeeldingskracht der verblinde menigte met verschijningen en
openbaringen .
IJERMETISCH .

ZIe

ALCHEM!E .

UERMETISCHE VRIJMETSELARIL .
HERODOM .

I- r-d-m .

Zie

VRIJMETSELARIJ .

Dit woord wordt dikwijls verkeerd He-

redom of Harodim (dat is : opziener , zie 2 Chron . II : 18 .) ,
geschreven,

en ten aanzien hetzelve gewoonlijk opgegeven , dat

het de naam van eenen berg bij Kilwinninq is . In de vragen
van den grand van Groot-Bouwheer komt dit order anderen
aldus voor :
Yr . Op welke plants hebt gij uwe eerste Loge gehouden ?
Antes . Tusschen drie bergen die voor den profaan ontoeganke .
lijk zijn, waar Dog gees haan gekraaid, gees leeuw gebruld,
Doch eene vrouw gesnapt heeft ; in een diep dal, waar vre .
de, deugd en eendragt heerschen .
Yr . Hoe heeten deze drie bergen ?
.Antes. De berg 1{toria, in den omtrek van het Landschap

Sinai en het gebergte Herodon.
Welk
is
het
gebergte Herodon ?
Yr.
Het
ligt
tusschen
het westen en noorden van Schotland,
.tlntw .
aan hot einde der Zonnebaan, waar de eerste Loge der Vrijmetse •
larij gehouden werd ; in dat gedeelte der aarde, van welke de
Schotsche Vrijmetselarij haven naam ontleend heeft . Zijne eigenGabaon , de berg

lijke beteekenis is :

Iaet heilige hais,

van bet Grieksch 7

i~~os

c

4

c.

Daar nu de Tempelieren aan den dood ontsnapt, under ROBERT I,
Koning van Schotland , met do Orde van St . . 4udrea$ van den
Distel zijn vereenigd geworden , zoo zoude zich de Orde van Herodom zeer gevoegelijk laten vertalen door : De Orde van hat

.Hail ige .Huffs, of van den

.t

`ei l ig en Tempal. Zie

ROBERT

I

hat volgende Artikel .

Ca

HERODOM VAN KILWINNING. (De Koninklijke Orde van)

De

naam der hooge graden van de Koninklijke Groote Loge van
Edim/iurg (Zie

SCHOTLAND

en

IIILWINNING) .

Ilet eerste ontstaan

van daze Orde wordt gevonden in de St . Andrews-Orde van
den Distel (zie ROBERT I), walker versiersels zij ook heeft aangenomen .

Zij bestaat uit drie graden , namelijk : I .) De Vrijlnet-

selaar van ilerodorn .

2 .) De Ridder - van den Toren .

3 .) De

Ridder van hat Rozenkruis van Herodom van Rilwinning .
De voorzitter in daze graden heat Ther$ata of Athirsata,
dat is ;
beaten

Gouverneur (zie
Gardiens .

Elk

NEHEIBIA

X : 1) , en de beide opzieners

medelid ontvangt bij zijne aanneming

eenen bijzonderen bijnaam, overeenkomende met zijne voornaamste eigenschap ; dezen plaatst hij voor zijnen doopnaam, en last
den familienaam wag .
,

Daze bijnamen worden altijd met 3 ,

of 7 letters geschreven,

zoo als : s-g-e . (sage) f d-I-t-d .

(jidelite) c-n-s-d-r-t-n . (consideration) .
De

invoering der Orde in .Frankrijk had plaats in I786 ,

in walk jaar de Koninklijke Gr . • . L . . • van .Edimburg den troopman

MATTHEIJS ,

to Rouaan , tot Provincials Grootmeester der

Orde voor Frankrij k benoemde .
Op den 4den Januarij I786 ward to London hat Grout-Kapittel van Harodim geopend .

Voor dezen tijd heeft men

game narigten van de wettige vestiging van zulk eerie vereeniging in Engeland. Len tijd lang had zij zich niet in eerie
bijzondere verheffing to verheugen , nu dat eenigen echter met
hare insignien zijn ingenomen geworden , geniet zij de bescherming van vale personen . Zij is in verscheidene klassen verdeeld, en elks afdeelixig heeft hare bijzondere vraagstukken .
De vragen zijn Weder in section en doze wider in punfen
Jaarlijks worden de vragen van iedere sectie
verdeeld,

door den Opper-Harod .

aan de tot die sectie behoorende me~

deleden onderwezen .
Het Groot-.Kapittel bestaat nit

eenen Groot~Patroon ,

twos

Vice-Patronen , eenen oppersten Regulateur en twee medehel~
pers , met eene raadsvergadering van twaalf aanzienlijke Ordeleden ; die jaarlijks in hot Kapittel , omtrent hot feest van
Nrs

den Evangelist,

gekozen worden .

doHAN-'

Tot dit Kapittel be-

hoort nog eene wettig ingestelde Loge , welke hare zamenkomst
op den tweeden Donderdag van elke maand houdt , `vaarin de
gebruiken der Vrijmetselarij beoefend worden . In hoe verFe

dit Groot-Kapittel van de gewone Fransche Vrijmetselarij

afwijkt ,

is niet juist to bepalen .

net de refine Vrijmetselarij

is ,

Oat

zij

echter

strijdig

zullen de volgende proeven

bewijzen .
Bij de instelling van een Orde-Kapittel moot de Groot-Secretaris ,

terwijl de andere Kidders , op de knien liggen , lret voh
gentle gebed opzeggen

flat de magi van den Vader , die in den hernel is , de
goedheid van zijnen roemrijken Zoon en de wijsheid van den
Heiligen Geest , uitmakende de Heilige en ondeelbare Drieeenheid ,

drie Personen in eenen God vereenigd , met ons zijn bij
onzen aanvang ; dat zij ons geleiden en besturen in al onze da
den , gedurende dit levee en tot aan de geheele stooping , door
welke doze wergild en alto dingen die or zijn , vernietigd zullen worden , tot aan den tijd , waarop wij hot geluk zullen
hebben ,

met vrengde en blijdschap in hot koningrijk der he

melee, dat zonder chide zal zijn , ontvangen to worden . Amen ."
Met eon dergelijk gebed sluit de Thersata hot Kapittel .

Do

vraag van de eerste sectie des eersten graads begint aldus
VI. . In welke plaats wend de groote en Heilige Orde van
H-d-m, hot eerst ingesteld ?
.1ntw, Op den heiligen kruin van den berg li oriah, in bet

koningrijk Juda .
Vr. Welke zijn de noodzakelijkste hoedanigheden, om in doze
werhevene Orde to worden toegelaten ?

.(ntw,

Geduld, voorzigtigheid, juistheid, t'egtvaardigheid .

hlEll .

~~

Yr . Waar weed zij vervolgens opgerigt ?
Antes . Te Icolmkilt, vervolgens to Kilwinning , waar de
Koning van Schotland in persoon voorzat als Grootmeester .
Yr. Waarom wend zij hersteld, en waarom maakte men er
veranderingen in?
.Antes . Om de misslagen to veranderen, en de dwalingen to
verbeteren, die order de Broeders van de drie eerste grader
waxen ingeslopen .
De derde graad heeft de navolgende vragen en antwoorden
Yr.

Welk zinnebeeld in de Vrijmetselarij stelt des menschen

Zoon (lo Fils de l'hommc) voor ?
Antes, l)e hoeksteen ?
Yr . Wat is de hoeksteen ?
AnEw. Het is de steep , dien de bouwlieden verworpen hadden, en die geworden is tot den voornaamsten hoeksteen, of het
volmaakste voorbeeld der werklieden, om er hunne zedelijke juweelen op to beproeven .
Yr. Waaraan kept gij den steep als het volmaakste voorbeeld ?
Antes . Aan de drie groote grondbeginselen der V rijmetselarij .
Yr . Noem dezelve ?
,Antes . Broederlijke liefde, huip en waarheid .
Yr. Waarom broederlijke liefde ?
Antes . Omdat niemand eene zoodanige liefde voor zijne broederen heeft kunnen betoonen, dap degene, die zich voor hen
opofrerde .
Yr . Waarom het tweede ?
.Antes . Omdat die is gekomen, om ors to bevrijden van de
slavernij en van den last der misdaad .
Yr . Waarom de waarheid ?
,Antes . Omdat hij de waarheid zelve en haar geest is .
Yr. Hoe is deszelfs naam ?
Antes . Emanuel .
Yr . Wat beteekent deze naam ?
Antes .

God is met ors!

De Thersata rigt zich overeinde en zegt : » Pat de God der
waarheid met ors zij , ors besture en ors ondersteune ."
De vierde seetie sluit op de vo~gende wijze

HER .
Vr . 'Vat moeten de Vrijmctselai'en voornamelijk
heugen bewaren?
Antw . Di'ie gloote vooival!eii .
Yr. Welke zijn deze voorvallen?

in het ge-

/Intw . De schepping der wereld, de zondvlocd van
de zaligmaking van het menschelijk geslacht .
Yr . Waaiom?
.dntw .

NOACH

en

Ter eere van God .

Be Thersata rijst overeind en zegt :
naar pligL, alle roem eer en lof toe ."
Do zevende afdceling luidt aldus

Wij brengen Hem

Vr . Gij hebt gesproken van godsdienstige dingen, van titels,
die de Koningen u opgedragen hebben ; indieri gij flu wilt, dat ik
u 11001' mijnen breeder erken, zeg mij ; of gij , de openbaring tei'
zijcle stellende, niet zoudt kunnen gaan, zonder to dvvalen?
Antes . 1k zou het kunnen, handelende met mijnen naaste,
zoo als ik wenschte, dat hij omtient mij handelde, levende in
nederigheid, gaande refit door het levee van den Heei, om der
ijzeien roede to ontvlugten .
Yr. Het is niet genoeg?
4ntw. 1k zou tevreden levee met miju lot ; ik zou den Hemel danken veer tie weldaden, die Hij over mU uitstort .
17_r. Miju Broeder ! gij hebt tot hiertoe juist geantwoordt ; maar
weet, dat degerie, die naar de prijs eener krom dirigt, zich naar
leze roemrijke iegels meet gediagen , die God hem gegeven heeft?
Antes . 1k zal mij naar deze regels gediagen ; ik zal mij wapenen met den degen der regtvaaidigheid ; ik zal den gesp der
billijkheid en den helm des heils diagen . Aldus gewapend zal
ik niet vicezen, mij tegen de vijanden van den Staat , van mijii
vaderland en van mijne godsdienst to stellen .

Do Thersata zegt daarop :

Het is welgedaan ,

ware en ge-

trouwe Broeder ! ga , tot hooger eerbewijs over!"
In de vragen van de vijfde sectie des tweeden graads, waarin
over do Heilige Kerk in de stall Gods (het Hcmelsche Jeruza-)lm
gehandeId wordt, roept de Thersata in bet slot :
)) Mogen wij , gij en ik , en al onze Breeders, zoowel die
tegrnwoordig , als die afwezig zijn, werken , om to doers aldus,
chat wij mogen komen op den Berg Stan , in do stall van

dept lover den God . in het hemelsch

.Jeruzulem, in gezelsehap

van eeue menigte Engelen , in de algemeene vergadering , en in
de kerk van den eerstgeborene , die in den hemel zijn opgeschreven, tot God, den Regter van alien, tot den Middelaar van
bet nieuwe Verbond .
Eindelijk wordt in de vragen van den greed van bet Rozenkruis, na de gebruiken der aanneming en de verklaring
van het woord INHi, gevraagd en geantwoordt

Fr. Wat leert u deze Orde ?
.Intw. Zij leert mij al mijn

vertrouwen en mijn geloof op
den Zoon van God, to stellen ; die, op bevel van PILATUS,
gekroond werd met doornen en gegeeseld ; die aan bet kruis
JEZUS,

stierf tusschen twee moordenaars, voor de zonden der menschen ;
die nederdaalde ter belle, en nu gezeten is op den troop, in de
hoogste hernelen , tot aan den dag des oordeels, van wear Hij
zal wederkomen, bekleed met ells magt en regtvaardigheid, om
de dooden to oordeelen . De levenden en de dooden zullen , op
bet geluid des trompets, voor dezen oppersten Regter verschijnen,
om zich aan zijae eeuwige besluiten to onderwerpen .
Vervolgens leert zij mij , dat ik op grond van bet geloof, de
vergeving van al mijne zonden to hopen heb, door den dooci van
onzen Zaligmaker ; dat iii op dien dag voor den Allerheiligste zal
verschijnen, en Hem met deze zelfde oogen zal zien, met welke ik
flu bet licht aanschouw .
Dan zal de Heere JEZUS CHRISTUS de
regtvaardigen van de goddeloozen scheiden, en Hij zal bun, welke Hij heeft beproefd, bet eeuwige leven schenken in de hemelsche Loge, om er voor altoos to blijven, met de gelukzaligen en
met de Engelen, die de Heilige Drieeenheid dienen, en, aldaar
drie in een aanbidden, voor wisp ails magi, kracht en roem,
van eeuwigheid tot eeuwigheid, bewaard is .
Men ziet nit deze proeve dat de Ritus van .

'erodom

meer

beeft van een leerstelligen catechismus van een bijzonder kerkgenootsehap , dat zich aan elken andersdenkende vijandig tegen
over stelt ,
de

echte

dap van een onderwijs in de Vrijmetselarij volgens
gronden

in

de

oude

pligten

ontwikkeld,

en

wier wezen juist gegrondvest is in die aanminnelijke en vrijzinnige algcmeenheid van beginsels die hear n oeten vereeuwigen .

3G

TIES .

HEM .

Hot is mots dan een kerl je spelen, dat niet haar alleen, maar
zclfs de kerk verlaagt welke zij schijrit to dienen en to ver'heerlijken .

Bovendien is deze Ritns vol van mysticismus .
Andere plaatsen nit deze graders vindt men in de Artikels

MIDDELSTE KAMER, LOGE

en

SCHECHINAH .

HERSTELLEN (ook wettigen) hoot ,
aangenomene ,

eenen in eerie geheime Loge

in eerie geconstitueerde Loge op meow aan to

nemen ; dit kan echter niet geschieden dan wanneer men heir
nogmaals aan de stemming onderwerpt, en , na hot in acht
nemen der wettelijke voorschriften ,

den cod afneemt , in welk

geval hij elk antler wettig ontvangen Vrijmetsel ar gelijk words .
JIERVATTING

PER WERKZAAMHEDEN .

Toestemming ,

die

hot Groot-Oosten aan eerie Loge verleent , om hare geschorste
werkzaamheden weder aan to vangen .
HESSEN-DARMSTADT . (LODEWIJK GEORG KAREL , Prins van)
geboren den 27sten Maart 1 749 , was van 1773-- 774 LandsGrootm . • .

der Gr . • . Lands-Loge van Dzcitsehland , naar hot

systems van

z1NNENDoRF,

in welke betrekking hij door de Gr . • .
den 30sten November 177 3 , erkend

Engeland,
word , en in datzelfde jaar medeoprigter der Philaleten to Pa-

Loge van

rijs word.

HESSEN-DARMSTADT . (LODEWIJK VIII, Landgraaf van) geboren den 3den April 1691, overleden den '17den October 1765,
was een buitengewoon ijverig medelid der Vrijmetselaars Broedersehap , die hij meer en meer in zijn land zocht to verbreiden .
HESSEN, (KAREL, Landgraaf van) Deensch Veldmaarschalk en
Stadhouder van Slee$wjk en Holstein, was een zeer werkzaam medelid tier Orde van de Strikte dbservantie ; ook
wend hij , in hot jaar 1792 , na den flood van, den Hertog
Groatmeester der Tempelheeren,
na derzelver herstelling . Overigens word hij Grootmeester van
alle vereenigde Loges van Denemarken en Holstein, en ook
tot Protector der vier Hamburger Loges benoemd . Op den
25sten Maart 1778 nam hij den tilel van Meester in
FERDINAND

van Brun$w ]k ,

cone der Hamburger Loges aan , en benoe ride den Br . • . VON
SCHIEBELER tot zijnen plaatsvervanger , en constitneerde zelf in

HES .
17 75 eene Loge .

Zie

HIE .
Gedurende zijn oponthoud iii

HAMBURG .

17Th to Parijs , was hij medeoprigter der Philaleten .
HESSEN-KASSEL . In dit land wordt de Vrijmetselarij niet alleen door den Staat geduld , maar zelfs beschermd ; ook warm
bijna

alle vorsten , de prinsen der regerende familie , ja
wits de regerende personen zelve, medeleden der Broederschap .
Tot op den tijd , dat
worden ,

fIIERONYMUS NAPOLEON

koning was ge-

hadden de Loges willekeurig naar bestaande systema's

gearbeid , zonder van eenige Groote Loge of to hangers ; sedert
dies tijd werd to Kassel eene Groote Loge van bet Koningrijk
Westphalen opgerigt, die vet in '1813 door de staatkundige omstandigheden eenige

verandering onderging, echter in

18I 7 , als zelfstandige Groote Loge van X eur-lessen ,

weder

hersteld is geworden .
HESSEN-KASSEL,

(FREDERIK ,

I I den September

Landgraaf van) geboren den

1747 , was medelid der hoogere graders van

de Strihte Observantie.
HIEROGLYPHEN .

Geheime beeldspraak , voornamelijk die der
oude Egyptenaren , welke of ten halve gesneden , of gegraveerd,
of geschilderd , of somtijds ingedrukt werden ; eene ligehamelijk
beeldrijke daarstelling van denkbeelden , zinsneden en woorden .
De kennis der heilige beeldspraak , of de verklaring der hiero
glyphen , was eene voor de Egyptisehe Priestess onontbeerlijke wetensehap , welke alien zich moesten eigen maker, die tot hoogere kennis wilder komen . De drang , om zijne denkbeelden

aan anderen algemeen merle to deelen , de noodzakelijkheid, om
den volke met de blijvende wetter bekend to makers , en zekere gebeurtenissen aan de nakomelingsehap over to leveren,
bragten de Pheniciers , Ethiopiers, Etruriers en Scyten in
het
in

noorden , de
het

westen ,

to bedienen ,

Chinezen
op

welker

in het

den inval ,

oosten,

de Mexicanen
zich van zekere figures

beteekenis algemeen aangenomen was

en die als eon bekend voorstellingsteeken golden ran de woorden , die zij uitdrukten .
De seherpzinnigheid tier Egyptenaren bragt het daarin , zoo als in vele andere wetensehappen , in komen tijd tot eeuen hoogen graad , en ieder wilt zic1

IIIE .
in bet beeldschrift goad uit to drukken . Zij gebruikten bet
krijt , of den beitel ; teekenden op bout , of groeven in steep,
of van een antler

de gedaante van een dies , van eene plant ,

voorwerp , en de voorbijgangers lazen met vaardigheid den, volgens de algemeene afspraak,

in de beelden gelegen zip .

den voorhof van den Tempel to

In

Sais zag men een kind , een

oud man , een' gier , een' visch en een zeepaard , en niemand
was er , die niet de waarschuwing der Priestess verstond : » Gij
alien , die in de wergild treedt en dezelve wader verlaat , weet,
dat de Godheden de schaamteloosheid oaten ." Zoo herkende
Yedere familie de ligchamen zijner voorouders aan de op de mu •
Thin geteekende figuren,

en vereeuwigde hunne laden door de

teekens die op de kolommen gegraveerd waren .
Daze

beelden

bezwaarlijk

steeds

vallen,

of

wat

to
was

malen ,
dus

to verkorten , en in plaats van figuren ,
derzelve to teekenen .

moest gewis zees

natuurlijker ,

dap

die

alleen de omtrekken

Zoo wend een cirkel bet beeld der zon,

een halve cirkel dat der maan .

Ueze schrijfwijze ward eeni •

germate tot eenen middelweg tusschen bet beeld- en lettersebrift .
Eene zoo nuttige uitvinding konde voor bet algemeen niet
verborgen

worden .

Evenwel moesten de Priestess hunne ken-

nis voor de oningewijden bedekken .

Zij vonden alzoo voor

zich zelven andere schriftteekens nit,

die wel is waar gele-

ken naar de schrijfwijze des yolks, maar daaraan niet volkomen
gelijk waren .
HEROOTUS

noemt de cerste de Epistolische en de andere de

Hierofframmati$che schrijfwijze . Oin de laatste nog onverstaanbaarder to makes , gaven zij aan ieder teeken , behalre den gewonen , nog eases mystieken zip , welken de ingewijde alleen
tvist to verklaren .

De oningewijde zag ,

bij voorbeeld , in hot

beeld, of in hot teeken der zon en maan, de Osiris en Isis ;
in mystieke beteekenis was de zon de opperste eenige Godbeid,
de oorzaak van al hot goede, en de maan hot beeld van de
alniagt des Seheppers ;
geest en de vuurdeelen ,

dikwijls nog beteekende de zon,

den

en de maan daarentegen de aard-- en

waterdeelen , aan welke als werkende oorzaken der schepping

do lucht haar aanzijn had to danken . De Priestess schiepen
zich alzoo uit deze hieroglyphen cene cigen spraak , welko
daarin bestow! , dat zij verseheidene voorwerpen met de names
der hieroglyphen benoernden ,

welke zij voorstelden .

In dezo

spraak cii dit schrift aan den tempel en der Priestess cigen,
schreven de Egyptiselie Priestess liunne heilige jaarboeken , en
in deze hieroglyphen hulden zij hunne geheimenissen .
De hieroglyplien der Vrijrnetselaren,
lijken zarnenhang staan ,

welke in eenen wezen

worden als hot aiphabeth hunner on-

derrigting beschouwd .
De gebruiken onder de Vrijmetselaren hadden altijd gelijk .held met die der Egyptenaren , welker wijsgeeren niet gene
gen wares , hunne geheimen aan de nieuwsgierigheid van den
gemeenen hoop piijs to geven, en daarom de grondregels hunger geleerdheid en philosophic achter hieroglyphisehe figures en
allegorische zinnebeelden verbergden .

Ook drukten zij hunne

begrippen over het regeren door teekens en zinnebeelden nit, die
zij den Magiers ,

of ook de navorsehers der wijsheid mededeel- .
onder de verpligling , van dezelven simmer aan anderen

den ,

Ic ontdekken .

Zoo ontstonden do leerseholen van

en ook in lateren tijd verseheidene Orders .

PYThAGORAS

De Vrijrnetselarij

daarentegen is - jets waarvan men zich gemakkelijk kao overtuigeii

onder alle genootschappen die ooit bestonden, niet alleen

het oudste , maar ook dat ,
gegrond was .
trek ,

vat het allermeest op zedelijkheid

In haar bestaat niet het geringste teeken , of

of flguur afgebeeld , die geese zedelijke beteekenis heeft

en niet strekt om alien die tot haar behooren, de echte grondstellingen der deugd in to scherpen . lederen dag vorderingen in do
vetenschap to makers , is de verpligting van elk Vrijmetselaar , zoo
als het uitilrukkelijke voorschrift onzer algemeene wet luidt ; immers
welk oogmerk kan edeler ziju , dan ons ernstig streven naar deugd?
welke beweeggronden aanlokkender ,

dan onze oefening in do

geregtigheid ?

en welke onderwijzingen heilzamer , dan eene
naauwkeurige verkiaring van deze symbolisohe mysteries, welke
dienen ,
Hoc

het verstand to verlichten en to versieren?
dce ziimebeelden in do oogen vallen , (Los to U1CCf

om

incer
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IIIR .

trekken zij de opmerkzaamhekl tot zich ,

prenten zuodanige

omstandigheden in hat geheugen , uit welke altijd gewigtige en
ernstige waarheden voortvloeijen .

Van daar is dap ook door

de Vrijmetselaars in hat algemeen de methode aangenomen geworden , om de grondleeren hopper Orde door beelden
011

allegorisehe voorstellingen levendig to hauden en in het ge-

heugen to prenten , en om daardoor to verhoeden , dat hunne
geheimen

niet ontwijd wierden door onervaren en onvoldoend
voorbereide nieuwelingen . Het is overigens onmogelijk, dat een
oningewijde uit de Maconnieke hieroglyphen , symbolen en allegorien eenige wetenswaardige wetenschap zoude kunnen leeren . of nit dezelve zoude kunnen opmaken , vat daarin ligt,
hoe rijk ook de beteekenis voor den ingewijde moge zijn .
De naam eindelijk is afgeleid van hat Grieksche ie o iAt Pacx ,
dat zamengesteld is nit de beide woorden ie~ os, heilig en
stempelen of insnijden .
HIEROPHANT .

Zle

MYSTAGOOG .

IJILDESHEIM . (Vorst-Bisschop van)

Zie

WESTPHALEN .

JHNuBER . (VON) Zle HANOVER .
11IPPEL , (THEODORUS GOTTLIEB VON) vraeger Koninklijk
Pruissisch Directeur der Crimineele taken ,

dock sedert 1780

eerste regerende Burgemeester en Policie-Directeur to Koning$hergen (sedert 1786 tevens lid van den Krijgsraad),
31 step Januarij

was den

I741 to Gerdauen , in Oost-P-ruissen ,

boren , en overfeed den 23sten

April 1.796 .

ge-

Hij was als

staatsman en als geestig schrijver algemeen geacht , en was een
der

onbekende overstep van

Canonici regulares der Cleri-

ken van de Strikte Observantie.
HIRAM, Koning van

Tyrus, een bondgenoot van Koning

sALOmo,

aan wien hij bouwstoffen en arbeiders tot de bouwing van den
Tempel to

Teruzalem leverde .

Pit woord wordt vaoral ge-

bezigd in verseheidene hooge graden .

Aldus wordt ook de

tweode of made-Voorzitter in de Eransche graden, geheim-Seeretaris ,

Engelsche Meester ,

hat heilige graf van

3ACOnns

Royal Arch en Groot-Schot van
VI genoemd . Zie bet volgende Art .

HiIIAM , H1R,AM ABBI , ADON

iIRAM , was de Bouwmeester,

11111 .
dien

Koning van

HIRAM ,

leiding van den

41

T yrua ,

aan den Koning

sALOMO

tot

Tempelbouw naar Jeruzalem zond , wiens

gedaehtenis en flood , volgens de mythe van den derden Johannesgraad ,

feestelijk door de Meesters herdacht wordt . Zie

I,

KAREL

ADON HIRAM

en

MEESTER .

De Phenicische volken muntten vooral uit in de kunst , om
met kalk , steep en Lout to boa wen ;

Tyrus

en

Sidon, welke hunne koningen daarna door kunste .

naars lieten verfraaijen .
ning

IHRAM

zij bouwden de steden

onder deze muntte bijzonder Ko-

uit , en werd daardoor zoo beroemd , flat de Israeli

tische Koning

SALOMO

besloten hebbende, den arbeid door zijnen vader

voorgenomen ten uitvoer to brengen , om ter eere van God eenen
Tempel to bouwen ,
en bouwlieden

to

verzocht ,

HIRAM

leverdn . Want ook in de gew'de bouwkunde
en hadden voortreffelijke bouw-

blonken de Pheniciers uit ,
meesters , onder welke
een kunstig ,
welk

van

om hem kunstenaars

heerlijk ,

binnen ,

sANCxoNIATHON

den Tempel van

Dagon,

en groot gebouw, vervaardigde , het-

wanneer men den valsehen God offerde,

drieduizend menschen kon bevatten . Zoo was bet ook in
andere landen .
alhoewel men reeds hier en daar prachtige gedenk-

Dan ,

stukken der bouwkunst vond , zoo moesten echter deze verre
onderdoen bij den Heiligen Tempel ,
SALoMO,

dien de wijze Koning

ter eere van den waren God, to Jeruzalem deed bou-

wen , en waaraan , zoo als wij in de heilige boeken aangeteekend vinden , een ongemeen groot aantal arbeiders werkzaam
waren , waartoe de Koning
getal leverde .

HIRAM

van

Tyrus

ook een groot

onder deze afgezondene arbeiders was des ko-

flings bekwaamste bouwmeester, de zoos eener weduwe, en die
den naam

HIRAM

ABBIF

voerde ; een plan ,

die de voortreffe-

lijkste inrigtingen verordende , en de kostbaarste werkstukken
leverde , welke alien in de heilige boeken opgeteekend zijn . De
arbeiders waren in zekere afdeelingen verdeeld ,

en zoo werd

het eerste genootsehap van bouwkundigen gegrond .
Bij eere zoo schoone schikking en zoo vele werklieden werd
flit voortreffelijk gebouw van

sALOMO ,

flat X0,000 menschen

bevatten kon , in zeven jaren en zes meanders uit- en inwendig voItooid, tot verwondering van alle naburige volken en van kunstenaars,
J'eruzalem kwamen ,

near

die

om hetzelve in oogenschouw

to isomers .

Na dit welvolbragte work, vierde men ears algemeen

feast ,

de vreugde over de gelukkige voleindiging konde al

en

teen daardoor vergald worden ,

dat de voortred'elijke Meester

spoedig daarna stierf.
Men begroef hem nabij
,
en
hij
word
door
alien
betreurd
.
den Tempel
ABBIF

}IIRAM

am
HIRAM

den $oning
ABBIF ,

HIRAM

en den bouwmeester van den Tempel,

islet islet elkander to verwarren , is hot nog noo-

dig, bet volgende berigt merle to dealers van

NOORTHOUCK

in zijne

Constitution ;
Koning van Tyrus,

HIRAM,

zond aan koning

SALOMO,

op

zijn verzoek , ten behoove van den Tempelbouw , cedar-, dennen- en antler hoot op vlotten near Joppe , en list hot dear
gemagtigden afleveren, om verder near ,Teruzalem
vervoerd to worden . Hij zond hem ook eenen man , die zijnen naanz voerde, en die wel een Tyrier van geboorte, dock van Isaan

SALOMO's

raelitische afkomst was . Doze, een tweeds

BEZALLEL,

nerd door

In 2 Chron .

zijnen koning islet den titel eons vaders vereerd .

II : 'I 5 wordt hij genoemd HIRAM ABBIF , de volmaakste teeke
near en werkmeester der wergild , zoo als hot schrijven van
HIRAM
HIRAM

aan

» Ik hob eenen ervaren kunstenaar,
getwgt :
,
afgezonden"
(dat niet . zoo als in de
genoemd

sALOMO

ABBI

Gricksehe en Latijnsche Vulgate , door
warden overgezet ,
vaders

in

ABIBALUS .

dat de Koning

HIRAM

Eenigen echter zijn van gedachten,

welligt den

hebbe genoemd in

Bouwmeester

den zin ,

geleerde en wijze manners door

HIRAM

zijnen

zoo als in oude tijden,

hunne koninklijke beseherm- .

heeren met dozen naam genoemd schenen to worden .
genoemd

nerd
zoo ward doze
JOZEF

ABRECN ,

Bouwmeester

Zie 2 Chron . IV : '16 .

hot

en de woorden beteekenen alleen

of de opperste Metselmee$ter van

HIRAM,

mijnen vader

vader

mijn vader , moot

want de beschrijving van hem,

4Ode vers, wederlegt dit) ,
mi3ns

HIRAM ,

of

HIRAM ,

des konings vader ,
SALOMO's

Zoo
en

vader genoemd .

Gnaaah Chiram 4bbif la .Melech Schelomoh , dat is
HIRAM

ABBIF

maakte . den Koning

SALOMO ,

enz.

Both de zwarighcid is ten omen male opgeheven , wanneer
men toegeeft ,

dat het woodd Abbif de toenaam van den
kunstenaar HIRAM geweest zij , die boven HIRAM ABBI en bier
IIIRAM
ABBJF beet ,
om hem van den Koning HIRAM to onderscheiden ;

doze stalling words nog duidelijker , wanneer men

zegt , dat de Koning

IIIRAM

den ervaren werkmeester
en

van Tyrus aan den Koning

HIRAM ABBIF

sALOMO

zond .

Op twee plaatsen in den Bijbel , namelijk I Kon . VII : 45-15
2 Cftron . 11 : 13 en 14 (vergeleken met 2 Chron . Ii

11--4 6) , vindt men cone beschrijving van hem .

In de eerste

wordt hij genoemd de zoon eener weduwe uit den stain van
NAPHTHALI ,

en in de andere de zoon van eene vrouw uit de

dochteren van

DAN ;

echter staat in beide , dat zijn vader eon

man uit Tjrus is geweest , dat is : zijne moeder behoorde tot
de dochters nit de stall Dan , in den stem van
ward eene weduwe van
eon Naphthaliet was .

NAPIITIiALI

OBED EDOM

en

'ryrier , maar words
Tyrus genoemd , even

Hij was dus goon

volgens zijne woonplaats ,
als

NAPHTHALI ,

genoemd , dewijl hear man

eon man van

de Leviet eon Gibiter en de Apostel

man van Thar$is genoemd words .

PAULUS

eon

Zijne bekwaamheden be-

paalden

zich niet alleen tot de bouwkunde , maar strekten
zich ook tot allerlei arbeid nit , zoo wel in goud , zilver , arts
en ijzer , als in linnen en tapijtwerk , en oak tot al het neodige in de beeldhouwkunde, bet schilderen, gieten en teekenen .
Near zijne teekeningen en onder zijn opzigt ward de geheele rij ,
ke en schitterende versiering des Tempels begonnen , voortgezet
en voleindigd .

SALOMO

benoemde hem tot Gedeputeerde Groot-

meester in zijne afwezigheid , maar bij zijne tegenwoordigheid
was hij Groot-Opziener over alle kunstenaars en bouwlieden .
De geschiedschrijver

DIO

berigt dat de liefde voor wijsheid de

hoofdaanleiding was geweest tot de innige vriendschap tusschen
HIRAM

en

SALOMO,

en dat zij elkander moeijelijke en geheimzin-

nige vragen hadden gesteld , om die near de ware wetten van bet
verstand en van de natuur op to lossen .

Vender verhaalt

ME-

IvANJ)Ea

Ephe$us, die de Tyrische geschiedboeken uit de

van

taal der Philistijnen overbragt ,

dat ,

als eon der opgeworpen

stellingen to moeijelijk was voor de wijze en geleerde vorsten,
dat dan

ABDEYMOMJS

stitut.ien

AMOK

of

ABDOMENUS ,

genaamd ,

of

spreuk oploste (~ Chron

de Tyrier , in de oude con-

IiIRAM ABBIF ,

II ,

14) ,

de hun voorgestelde

en zelfs ten opzigte der

door hem opgeworpen vraagpunten in scherpzinnigheid niet achter stond bij Koning

ofschoon deze de meest wijze

SALOMON,

vorst der wergild was .
De oude Constitution vermelden, dat, kort voor de inwijding
van den Tempel, Koning
gekomen ,

HIRAM

nit Tyrus naar Jeruzalern was

om dit hoogst aanzienlijk bnuwwerk in oogenschouw

to nelnen ,

en deszelfs deelen naauwkeurig to onderzoeken,

waarbij hij door Koning
meester verzeld word ,
zou hebben ,

SALOMO

en den gedeputeerden Groot-

en dat hij na dit onderzoek verklaard

dat de kunst zich aan dozen Tempel in baron

grootsten omvang had getoond .
Bij deze gelegenheid vernieuwde

SALOMO

ook hot verbond met

en vereerde hem eene overzetting der Heilige Schriften in de Syrische taal , welke nog bij de Maroniten en andere onmiddolijke afstammelingen der eerste Christenen , onder

HIRAM ,

den naam der oude Syrische overzetting ,

voorhanden zou zijn .

Toen men met den laatsten arbeid bezig was en hot feest
vierde van hot leggen des slotsteens , word de blijdschap verstoord door

den

flood

tot groote droef heid van

van

den Bouwmeester

SALOMO ,

HIRAM

ABBIF,

die bevel gaf, om hot lijk

met de grootste plegtigheid ter aarde to bestellen .

Hij liet

hem in de Loge digt bij den Tempel , volgens de oude gebruiken der Metselaars , begraven . De aanhangers van Koning xA
EEL
I hebben doze overlevering van HIRAM willen toepassen
op

dien

vorst ,

die den verslagen Meester moest voorstellen,

en hebben alzoo getracht de V . . . M . . met die gebeurtenis aaneen
to schakelen .
koningrijken

De drie

Gezellen zijn de rebehen uit de drie

Engeland , Schotland en Jerland ;

hot hoo-

gere loon , flat zij verlangden , is do grootere vrijheid , die men
door de verlnoording des Konings dacht to verkrijgen . De we-

tltiwe is de gemalin des Konings, en llet wedergevonden woord,
zijn zoon

II .

JIAREL

Deze allegorische voorstelling is aldus in

de Vrijmetselarij eerst sedert '1 682 opgenomen , dock is vat do
beteekenis betreft , nimmer bij eenig antler systems der Vrij~
metselaren aangenomen geworden .
Volgens een Engelsch Rituaal luidt de legende aldus
Er waren bij den aanvang vijftien Medgezellen , die daar zij
zagen , dat de Tempelbouw spoedig geeindigd zoude zijn, en
zij het Meesterwoord nog niet bekomen hadden, nit ongeduld
het besluit namen , om dit hunnen Meester , bij de eerste gelegenheid , dat zij hem sheen zouden aantreffen , of to persen, waarmede zij in andere landen het loon , of het inkolnen van eenen
konden verdienen .

Meester,

voer konden brengen ,

Eer zij hunnen aanslag ten uit-

waren er reeds twaalf ,

die er niets

merle to doen wilden hebben ; de drie overigen bleven volhouen besloten , geweldige middelen to gebruiken , wanneer

den ,

zij het op eene zachtere wijze niet gedaan konden krijgen,
Daar

van ouds gewoon was ,

HIRAM

omtrent den middag,

zoodra men de arbeiders tot rust geroepen had , zich in het

Sanctum Sanetorum , of llet Heilige der Heiligen to begeven,
om zijn gebed voor den waren en levenden God to doen , zoo
plaatsten zich de

drie

opgenoemde sluipmordenaars aan de

drie deuren des Tempels , nainelijk , in bet oDsten , westen en
widen .

Aan de noordzijde beyond zich geene rleur of ingang,

dewijl de zon van uit deze helnelstreek geene stralen op de aarde
werpt,

Toen

HIRAM

zijn gebed tot den Heere geeindigd had,

en aan de oosterpoort kwam , vond hij dezelve door

JU$ELA

be-

zet , die hem met onstuimigheid den Meestergreep afperste , en
van

HIRAM

tot antwoord bekwam :

» Het is niet gebruikelijk,

denzelven op zulk eenen toon to begeeren ; ook heb ik denzel
yen niet op die wijze bekomen ."
moet wachten ;
bekomen ."

DIRAM

zeide vervolgens : » Gij

tijd en geduld zullen u denzelven wel doen

Verder

zeide hij tot hem : ' Ook is bet niet
,
den
Meestergreep aan u to ontdekken ; dit
in mijne magi
moet
in tegenwoordigheid van Ironing SALOMO , Ironing
van Israel , en IIIRAM , Ironing van Tyru$ , geschiedel ."
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over dit antwoord verstoord geworden zijade , gaf help

JUBELA ,

met eenen maatstok van 24 duim , eenen slag dwars over den
hals . Na deze mishandeling vlood

IIinAM

naar de zuidelijke poort

des Tempels, alwaar hij den tweeden aantrof , die , op dezelfde
wijze als

JUBELA ,
hem Meesterwoord en handgreep afvroeg ;
maar dewijl hij van zijnen Meester een gelijk antwoord be-

kwam, gaf hij dezen met eenen winkelhaak zulk eenen geweldigen slag op de linkerborst , dat hij op den grond tuimelde . Nadat HIRAM zijne krachten weder bijeenverzameld had,
lisp hij naar de westerpoort ,
was overgebleven,

de eenige , die hem ter vlugt

flier rigtte de derde,

die dezen uitgang

bezet hield , eene vraag in eenen gelijken zin tot hem ; toen
hij

dezen ,

hetzelfde antwoord als aan de beide anderen ,

ge-

geven had, bekwam hij eenen schrikkelijken slag op ziju hoofd met
eenen puntigen hamer , welke zijnen dood veroorzaakte . Hierop
sleepten zij list lijk de westelijke poort uit , en verborgen list
zelve
had

onder eenen puinhoop ,
geslagen ,

heuvel
en

in

toen

een

flu

IIIRAM

zij het lijk aan de zUde van eenen

graf verborgen ,

naauwkeurig

Daar

tot dat de klok middernacht

van

niet ,

de arbeiders to zien ,
gen in list werk

list

dat zes voet diep

oosten

naar

zoo als gewoonlijk ,
zoo list

stellen ;

5ALOMO

lief

lag .

verscheen , om naar

naauwkeurige navorschin-

toen die echler zonder gevolg ble-

ven , hield men hem voor dood .

De twaalf gezellen , die van

den aanslag wisten, gingen . door wroeging gedreven, naar
met

was

westen

SALOMo,

witte schootsvellen en witte handsehoenen gekleed ,

ten

teeken hunner onsehuld, en gaven hem van alles berigt , wat
daarop betrekking had , in zoo verre zij daarvan kennis hadden , en boden zich aan , om de drie andere medgezellen , die
zich verseholen hadden , to gaan opzoeken . Zij scheidden , en
verdeelden zich in vier partijen , welke naar hot oosten , westen ,

zuiden en noorden gingen , om de moordenaars op to

sporen .
Len van de twaalf , die zijnen weg , naar de zee , bij Joppe
genomen

had ,

zette

zich nit vermoeidheid

neder ,

om to

verademen , maar werd spoedig verschrikt door de volgende af-

grijsselijke nitroepingen , die zich uit ecu liol lieten vernemen :
)0!

dat rnij de hats

afgesneden ,

mijne tong bij den wortel

uit de keel gerukt en begraven ware in hot zand der zee , bj
lagers

eenen
waar

waterstand ,

eene kabellengte

van

de kust,

de ebbe en vloed tweemalen in de 24 urea overheen

gaat , alvorens ik inwilligde in den dood van onzen Grootmeester nnu 1"
)) 0 !" zeide een tweede ,

ware mijn hart nit rnijne liii-

kerborst gescheurd , en tot eenen buit der roofdieren geworden,
voor ik deel narn aan den dood van eenen zoo goeden Meester !"
)) Maar ik ," zeide een derde ,

slocg hem veel harder , dan

gij beiden ; ik was hot , die hem den doodsiag gaL
men Inijn

ligchaam

eene in hot

liever in twee deelen

Och ! dat

gedeeld,

en hot

noorden en hot andere naar hot zuiden verstrooid

had ; dat men mijne

ingewanden in hot zuiden tot ascii ver- .

brand , en tusschen de vier winders verstrooid had , alvorens
ik de oorzaak was gewoi'den van den dood van onzen goeden
Meester

ARAM! "

Toen de

Gezel

dit hoorde ,

zocht hij zijne beide Medge-

zellen op ; zij drongen in de grot , grepen de moordenaars,
bonden lien , en bragten hen bij Koning

SALOMO ,

voor wien zij

hunne schuld bekenden , en hem om hunne ter doodbrenging
baden .
tigd .

Hunne weeklagten in de grot werden over hen bevesDes eersten hals

werd afgesneden .

bet hart nit hot lijf gerukt,

Den tweeden wet-ti

en des derden Iigchaam in twee

deelen gedeeld , en naar hot noorden en zuiden verstrooid .
Na

de ter doodbrenging riep

len tot zich ,
tiewiji

hij

en gelastte burs ,
hetzelve

met

detwalfMgz-n

SALOMO

om

ecre

HI1IAMS

wilde

Iijk op to zoeken,
begraven

hebben .

Ook gaf hij hun to kennen , dat , wanneer zij niet een sleutelwoord bij hem konden vinden , zuiks dan verloren was , dewijl
er

slechts

kenden ,

drie
en

personen

wanneer

in

ook verloren .

wergild

doze niet bij

hetzelve niet afgegeven worden .
woord

de

waren ,

elkander

HIRAM flU

die

bet

waren ,

kon

dood zijnde, was hot

De Medgezellen deden ,

bevolen had, ruimden de puinboopen weg ,

zoo als

SALOMO

en vonden bunnen
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Meester in eenen staat van geheele ontbinding ,

reeds vijftien dagen begraven was geweest .

aangezien hij

Bij het aanschou-

wen hiervan sloegen zij van ontzetting hunne handers ,op hunne hoofden to zamen, en riepen : » 0 Heer ! mijn God !" (ddo•

nai ! Elohai !)
In het nieuw Eng . Rituaal naar

BROWN,

vindt men daarom-

trent het volgende

Yr. Wat beval Koning sALOMO hierop ?
Axtw . Hij beval aan de getrouwe Broeders van onzen Grootmeester BIRAM, om dezen plegtig to begraven , wel wetende , dat
hij zulks waardig was . Tegelijker tijd onderrigtte hij hen, dat
door zijnen ontijdigen dood de leuze van eenen Meester Vrijmetselaar onvermijdelijk verloren was ; dock zoude, tot belooning hunner trouw, het eerste toevallige teeken of woord, dat bij
de opening des grafs mogt voork .omen, in de plaats treden, totdat men in volgende tijden de echte zoude ontdekt hebben .
En worden de vragen aldus gesloten

Yr. Wat ondersteunt onze Loge?
Antes. Brie kolommen.
Fr. Welke benamingen geeft men daaraan ?
./Intw. Wijsheid, kracht en schoonheid .
Pr.

Wat beteekenen zij ?

Antes . Drie Grootmeesters : SALOMO, Koning van Israel ; HIRAM, Koning van Tyrus, en HIRAM ABBIF, die door de due Med.
gezellen verslagen wend .
Yr. Wat hadden zij to doers?

Antes . SALOMO zorgde voor de levensmiddelen en de betaling
der arbeiders ; Koning HIRAM verschafte de bouwstoffen, en HIRAM
ABBIF had het oppertoezigt over het bouwen en vender over alles .
Volgens de Fransche hooge graders heeten de drie moordenaars

ABIRAM ,
OTERFUT en STERKIN ,
en de names der negen
uitgezondenen , om de moordenaars op to zoeken, wares : JoxABEN, ALKEBAR, BERTEMER, DORSON, KEREM . MORPHY, STOLKIN, TERCY

en

ZERBAL .

.flu (uitverkoren) komt ook de
voor , waarin de negen Meesters , die de drie

In de Fransche graders van
mythe van

HIRAM

moordenaars gevonden hadden,

den naam van uitverkoren dra-

11111 .
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SALOMG zoi1 er nog zes bijgevoegd hebben, zoodat bet gctai vijftien werd . Zij zouden in het vervolg eerie groote zwarte
sjerp hebben gedragen, die hun over den linker schouder tot op do
regt.er heup hing, en waaraan een ponjaard met een gouden gevest .
De onbekende , die hen geleid en den weg gewezen had,
was , volgens diezelfde legende , een herder , en werd bijzonder
beloond . Hij 'word tot de Broederschap der l etselaars toegelaten , en in vervolg van tijd , toen hij genoeg onderwezen was,
gen .

eenen der uitverkorenen . Zijn naam was PERINGNAN.
In de Schotsche graden heeft men de legende van RIRAM toe-j
passelijk gemaakt op de geschiedenis van CHRISTUS , en stelt HIIIAaI den persoon van dezen voor ,
terwijl men zich onder Amen STERKII , de personen vtin JUDAS, CAJAPHAS CII
voorstelt , zijnde dit eveneens het geval met de Hooge
graden van het Fransche stelsel .
De vermelding van HYRAM door JOSEPHUS czie . ntigq, Judc .
L . VII, o.
. p . 44 . ed . I/averc.) luidt als volgt
RAM ,

OTTERFeT

PILATUS

deed zich uit Tyros door den Koning HIRAM (ra x
een' kunstenaar zenden , CHIRAM (Xsov)
~ ; oc~,c
genaamd i
wiens moeder eerie Naphtalietin , dock wiens vader een Tyrier was , schoon Israeliet van geboorte . Hij was wel ervaren in alien kunstarbeid , voornamelijk arbeidde hij kunstig
SALOMO

`Fiy a~cav)

in good , zilver en erts . Door dozen kunstenaar nu , werd
alles, wat bij den tempelbouw voorkwam , naar den wil des
konings uitgevoerd . Deze CHIRAM vervaardigde ook de beide
holle koperen zuilen aan den ingang . Deze waren 4 vingers
dik, hare hoogte was 18 ellen en haar omvang 12 ellen .
Hare kapiteelen versierde hij met gegoten leliewerk , i ellen
hoog ; om hetzelve was eon netwerk nit gedreven ametaal gevlochten, en van dit netwerk hingen twee honderd granaatappels in twee rijen neder . Eerie dezer zuilen plaatste hij ter
regterzijde van den voorhof , en noemde haar Jachin ; de an--.
dere ter linkerzijde , en noemde haar Boaz .
zich overigens zeer, als hij in zijrie RunstKRAUSE vergist

Url unden

(D . I der I c . uitg . bl . 426 , en IL I , 2e . A M .

hi . 447 der 2e. Wits . , en ook D . H . Afd . 2, bI 483 volg .) ,
II .
4

i(l

HOG .

HIS,

zegt : dat in den Talmud en de verdere Israelitische schrijvers
verder niets over HIRAM gesproken wordt . Behalve in de bovenaangehaalde plaatsen uit 2 Chronn is dit ook het geval iii
Medrash Raba en Medrash Jalkoeth , enz . in een van wel •
ke zelfs eenigermate uitvoerig over hem woort gesproken .
Het verminkte Hebr . • •

( try) hulp ;
een woord, in de hooge graden (Sch . R . I I e . gr .) voorkomende .
ROBED , eigenlijk het verminkte Hebreeuwsche woord Gnobed
HISAR .

woord Gnezer ,

(1X7) ,

dienaar, en volgens den Schotschen R . •. (3e gr.) een
der negen Meesters door 5ALOMo uitgezonden .
ROBED HAMON . De verbasterde Hebr . • . woorden Gnobed tla(?T
~1`1~V) , dienaar der menigte ; de naam des Redenaars in den l4den gr . (Sch. R .) ; de Fransehen hebben er
.dbdamon van gemaakt .
HOCHMUTH (J . E .) was medelid der hoogere graden van de
mon

Strikte 4b$ervantie , en een der onbekende overstep van dit
systema .
HODEK , of Phodek . Het verbasterde Hebr . •. woord (1),
een

,

der

namen van

het

Opperwezen ,

volgens
den
~verlos

Schotschen Ritus .
HOED. (De)
vrijheid .

Reeds bij de Romeinen was de hoed het teeken der
Zoo werd bij de ouden de vrijheid afgebeeld met eene

mots in de hand , en ontvingen de Romeinsehe slaven bij hun-.
no vrijlating , cone mots,

Pileus genaamd, die bet teeken hun-

ner vrijlating word ; en zoo beteekent hot afnemen van den
hoed hetzelfde , als het uw dienaar , uit dit beginsel en ook
omdat daar waar vrijheid is , ook zedelijke gelijkheid heerscht,
is de hoed aangenomen als to behooren tot de Mac. •, klee-.
ding , en hebben in Duitschland de MM . •. VV . • . MM . • . de
gewoonte , zich bet hoofd to dekken .
HOEZEE .

(Huzzah)

Een uitroep,

waarvan men zich ,

na do

gewone toejuiching, in Loges van sommige landen , bedient . .
I-IOFMEESTERS zijn degenen , die aan de hoven , op de schepen
en landgoederen voor de spijze enz . zorgen . In de Loges zorgen zoodanige Broeders voor de banketten .
IIOGEIIIIEIDE . (VAN)

Zie

ALRSSLN .

HOL,

t

HOL . (Rot) Een woord in de hoogere graders, (Nod . en Fr . IL 4 e . g r .) ;
ook de naam van de kamer , waarin de beproevingen van den Kandidaat in zekere graders worden bewerkstelligd . In de Fransche gra»
den van

.

lu

(uitverkoren) , is de tweede der drie gevorderde

kamers voor de Loge , de donkere kamer of hot hot . Doze kamer stelt voor eene barre en zandige woestijn . In een' der
hoeken is eene afgezonderde plaats , die een hol voorstelt , ge~
bouwen in eene rots ,

waarin men afdaalt door negen trappers .

In hot hol brandt een Iampje op eenen steep geplaatst . Tee
regterzijde van hot hol is eene bron, die langs de rotsen vloeit .
Bij hot hol ziet men eenen hoed . Van verre ziet men twee
vlugtende menschen , die vervolgd worden ;

zij

zijn op hot

punt van door twee gewapende manners to worden bereikt, en
storten zich in eenen afgrond neder .
HOLSTEIN-BECK ,

(FREDEItllK WILLEM , Hertog van) Gouver-

Berl jn, word den 29sten Junij
4740 door FREDEDI
II , Koning van Pruissen zelf , in de Broederschap aangeno .
men, en in 1747 tot Ged .
Grootm . • . der 1Vloederloge de drie
IV'ereldbollen , to IJerlijn , benoemd , wetke waardigheid hij
neur van

tot 1754 bekteedde . Hij verbeterde toenmaals de wetten en
statuten dezer Gr . . . Loge , welke in I 74$ in de Fransche taal
in druk verschenen .
HOLTROP , (WILLEIVI) geboren to

Dordrecht ,

den listen Oc-

tober 1751 , nit ouders , welke tot den deftigen burgerstand
behoorden ,

genoot in zijne jeugd , behalve hot onderwijs in

onderseheidene levende talon ,

in

Dordrecht's Gymnasium,

grondig onderrigt in hot Latijn, en verrijkte zijnen geest met
de edelste schatten, welke de onsterfelijke geschriften nit .d'ome's
gouden eeuw aanbieden . Bovendien oefende hij zich in al die
wetensehappen , wier bezit bij eene beschaafde opvoeding onmisbaar is ,

en hem vooral to stale kwamen in hot vats

waartoe hij zou worden opgeleid ,

namelijk den boekhandel .

Ten jare 1772 begaf hij inch naar ,Amsterdam , en huwde
in 1776 met de dochter van den Heer

STEVEN VAN FSVELD,

lien hij in zijn yak opvolgde . Uit zijn huwelijk worden hem
vier

kinderen geboren, waarvan twee in jeugiligen leeftijd

bevorderd

gestorven zijn . Behalve in zijne moederfaal was IIOLTaor Lij
uitnemendheid ervaren in de Engelsche , Fransche , Hoogdnitsche en Latijnsche talon , terwijl de spraken van sommige an
dere volken hem niet geheel en al vreemd warm . Uitgebreid
was zijne kennis tier geschiedenis . en voornamelijk van die oozes
vaderlands , tier welsprekendheid en tier poezij , welke kennis hij
ten nutte van zich zelven en van anderen aanwendde, gelijk hij
zich als znensch en burger steeds op de vereerendste wijze deed
kennen . Zijn tegenwoordig bestaan slechts als de kindschheid van een hooger leven besehouwende , was hij onvermoeid,
om zich voor cone betere wergild to vormen, en die kennis
to verwerven , welke hero . als zedelijk en onsterfelijk wezen ,
tot de hoogste volkomonheid moest oplerden . Zrjne godsdienstige
gevoelens waren hot uitvloeisel eener redelijke overtuiging, nit
eigen onderzoek geboren , en door goon sektengeest of stelselzucht verontreinigd . Vandaar , dat hij verdraagzaam was in
hot godsdienstige , zonder editor onversehillig to zijn . De
uitoefening zijrter godsdienst was nagtans niet bronco den engen kring vary eenig kerkgebouw beperkt ; hij betrachtte
hare roorschriften in de maatsclrappij , door eene stipte vervnlling zijn cr pligten als mensch en burger .
Met zulk een geoefend verstand en lust tot wetenschappen
begaafd , en met zulk eenen edelen godsdienstzin bezield ,
kon hot niet wet antlers , of ook HOLTRO1 moest op de Orde
tier Vrijmetselaren zijne oplettende aandacht vestigen , erg bet
verlangen koesteren , in hare geheinien to worden ingewi jd,
Geene ij lele nieuwsgierigheid, nit jeugdige onberadenheid geboren , geleidde zijne schreden daartoe .Het was in zijnen mannelijken leeftijd op hot tijdstip , waarop zijn naam reeds met
onderscheiding in de maatschappij genoemd word , dat hij begeerde hot licit tier Orde to zien , hetwelk hem op den 15den
September '1784, verleend word in de Loge la Charite, in
bet 0 . van 11mJterdarc . Tot Leerling en Medgezel aangenomen zijnde , word hij op den R 9den April van bet vol. In 1786 word berry
gentle jaar tot den M . Gr . •.
den post van Redeuaar opgedragen, en hij drie jaren daarna tot

HON .
OPT .

~tifl

1100 .

veFhozcll , welkc betrekking hij con jaar daarna
Opz . •,

verwisselde , terwijl hem , na bet
overlijden van den Beg . • . Mr . • . HENRI JEAN ROULLAUD, in 1790,
bet jaar daaraanvolgende die waardigheid word opgedragcn ,
welke hij tot aan zijnen dood bekleed heeft , als ook de beiiiet die van

1 en

trekking van Groot-Redenaar . II0LTRor's wetenschap der Vrijtnetselarij bestond niet blootelijk in de kennis barer uitwendige
vormen ; hij was tot harm veelomvattenden geest doorgedrongen, llij besehouwde de Orde als eene der leerrijkste oefenscholen van bet menschelijk levee , als eene kweekschool van
kennis , waarheid en verliehting , als eene instelling , die door
Karen. `vereldburgerlijken zin krachtdadig tot de algemeene verbroedering der volken moest medewerken . Vandaar , dat hij
steeds aan deszelfs nitbreiding met eon rusteloozen ijver heeft
gearbeid .
Hij kwam het eerst op bet denkbeeld , om in Am terdam , op kosten der toen bestaande Loges , eon Instituut voor
blinders op to rigten , en bragt dit in 1808 , in verband met
andere BB . •. gelukkig ten uitvoer (Zie INSTITUUT VOOR BLINDENT) .

de

Van de hooge belanglijkheid der Orde overtuigd, wijd-

zijn geheele levee aan de behartiging barer voorsehriften , en eindigde, met die overtuiging in bet hart , zijn
aardsche loopbaan den 7den September '1 835 , om in beter lever van d .' . 0 . •. B, d . •, H . • . hot loon voor zijnen arbeid
to ontvangen .
HONDERD . (ORDE DER) Ordre de la Contains. Eene mystieke sects , welke in 173 in Bordeaux ontstond en ook
HOLTROI'

vrouwen tot medeleden aannam . Later hebben songs aanhangers deter Orde getracht, haar op de V .' . M . •. Orde to enters,
dock zonder gevolg,
HOOFDDOEL . (Hot) Van alto besehaving en onderrigt der jeugd behoort
bet hoofddoel to zijn , den men$ch , dat is , de edeler natuur der
menschen met al hare krachten en vermogens to vormen . Helen ten dage is echter dikwerf bet eenigste en hoogste duel der
mcnigte, volkomene vorming tot burgerlijke en gezellige zamenlc~ ing . Eon aantal lieden bedenkt eerst laa't , of slechts zelden,

'cvat eischen / unne waarde als mensch op hen heeft , en gaat
de wereld op die wijze voort , than zouden wij wel eene schare
van voortre elijke geleerden , kunstenaars en werklieden krijgen,
dock slechts zeer weinig waarli•jk groote en voortref'elijhe
.
menschen kunnen lellen .

Voor dit laatste to zorgen, is en
blijft eehter de groote task der Vrijmetselarij ; daarheen strekt
bet duel van hare instelling , bet verkrijgen barer versehillende graders ,

gelijk de zooveel

mogelijk volkomene toe .

passing derzelve bij hare jongere leden , de kroon barer werkzaambeid in bet inwendige uitmaakt .

Daar ,
waar
r alle andere
instellingen de vorming en opvoeding der mensehen voor gesloten en voltooid verklaren ,

begint de hoogere opkweeking der

Vrijmetselarij .
IIOOFDPU iTEN .

Men geeft dezen naarn aan de parallelograms-

zijden van den Tempel , om aan to wijzen , that een Maconnieke Tempel bet zinnebeeld van bet Heelal is .
HOOGE GRADEN,
en

GRADEN

door

ROODS

RAMSAY

Zie

OPPERGRADEN ,

VRIJMETSELARIJ .

ingevoerd,

SCHOTSCHE

GRADEN ,

Deze graders,

RIDDER-

in

1728

werden bier to laude eerst later

bearbeid .
Wat de geschiedenis van de hooge graders in Nederland hetreft , sedert de herkrijging van deszelfs onaf hankelijkheid, hieromtrent kunnen wij eenigzins uitvoeriger zijn . In de eerste
vergadering van bet Hoofdkapittel , na de omwenteling (3O Mei
5814) , na eene levendige discussie en bet of wijzen van voorstellen tot bet invoeren van njeuwe Riten , verklaarde that ligchaam , that bet slechts bet oude laervorrnde stel8el wilde bearbeiden , gelijkstaande met den Rite Franpai : ,
vier oppergraden , to weten : die van Elu,

ter, Ridden van bet Oo :ten en Rozenkrui&
komst van
DER1R

Junij 5816, wend de H .

en tellende

Schotsch MeesIn de bijeen-

• . E . • . Br. •. Pries

FRE-

der ,Nederlanden benoemd tot levenslangen Grootmeester

llationaal voor de hooge graders in Nederland ,

waardoor hij

thus aan bet boofd stood van de geheele V . •. M . •. in 1YederlanrJ. Intnsschen had die H •. E . •. 8 . • . , bij zijne Circulaire
van den dvsten April 58

,

(zie bet Art .

WILLEM

FREDEIIIIC

1100.
1Alia ,

dat

en

IUEESTERGII SAD [AFDEELINGEN VAN DEN])

plegtlg verklaard ,

ij voortaan niet anders zoude arbeiden , dan in de drie

eerste graders , dock dat, vermits Z . • . H . • .

E

• . . aan bet hoofd

stood van de hooge grades in Nederland , bij nog eens hot
Voorzitterschap van het Hoofdkapittel zoude bekleeden , dat ook
werkelijk plaats had (op o 1 Mei 5819) . In deze vergadering
herhaalde Z . • . H . • . E . • . plegtig de verklaring van opgemelde
Circulaire , en verzocht der vergadering , eene kommissie van
vijf R B .

t o benoemen ,

en aan deze de twee volgende vragen

to onderwerpen .
1° . liloelen de instellingen der Orde zoodanig zjn, dat elk
mensclt daarvan lid ken worden ? of behooren die zich to
bepalen alleen tot de :oodanigen, welke tot een bjzonder
leerstelsel behooren ?
2° . Zen de graders, beschreven in Art . 5 uwer wet, van dies
aard, dat elk godsdienstig leerstelsel gedoogt, dat alien die
met een opregt hart kunnen beljden ?

Z . • . H . • . E . • . voegde er den wensch bij , dat aan die kommissie
een tijd van vijf maanden zouden worden gelaten , om die beide
vraagpunten rijpelijk to overwegen, en de slotsom barer werkzaamheden aan al de Kapittels van bet rijk to doers toekomen, waarna
z . . . H .• . E. • . bet Hoofdkapittel verliet . Het Hoofdkapittel benoem. .
de inderdaad eene zoodanige kommissie, bestaande uit de BB . .
H . H. VAN HESS, A. L . HEYSTEK
TROP en M. W . REEPMAKER

J . NUILOUT VAN DER VEER, W . H01-

met last, om tegen de eerstvolgende
maand October over die vraagpunten een rapport in to dienen,
vergezeki van een project tot een gemotiveerd besluit .
Ten

gevolge hiervan

leverde de benoemde kommissie haar

rapport in , waarvan de hoofdinhoud is als volgt

Het onderzoek en de beantwoording van deze twee punters,
wierd bij de voordragt zelfs, niet anders verlangd en bedoeld,
dan i n verband met de teekenplank des Grootmeesters , houdende
introductie van een nieuw leerstelsel der Orde .
Is nu bet oogrnerk des Nationalen Grootmeesters, een vergelijkend on •
derzoek daar to stellen, tusschen de bestaande hooge graders, en de bij de
twee toegezondene Ritualen nieuw uitgedachte graders, dan zeker moet
bij bet onderzoek en de beantwoording van de twee vragen , deze
bedoeling steeds in bet oog gehouden worden, en de eersten niet
anders dan in vergelijking met hetgeen men in de plaats wenscht
to stellen , worden onderzocht en getoetst .
De eerste vraag splitst zich als van zelve in twee gedeelten ;
waarvan bet eerste bevat een meet algenzeen voorstel , terwijl bet
tweede gedeelte zich meet regtstreeks tot een afzonderljjk onderwerp schijnt to willen bepalen .
»Moeten de instellingen der Orde zoodanig zijn, dat elk menseh
daarvan lid, kan worden ?" is bet cerste onderdeel der, eerste vrage.

1100 .
En ons antwoord is volmondig ja, ontwijfelbaar ja .
3a zij (de instellingen der Orde) moeten zoodanig zijn, en de
instellingen, zoo als die in de eerste graden aangewezen, en iii
de hooge graden in doel en working worden, en tot hiertoe zijn
geleeraard, zjn hot wezenljjk .
JCL, die instellingen behooren zoodanig to zijn nit den aard der
rake, daar de Orde eene cosmopolitische strekking heeft ; ook
rnaakt de leer vary den grooten Nazarenes, in hare oorspconkelijke
zuiverheid en eenvoudigheid, en ontdaan van ahe bijvoegsels,
zoodatiige instelling voor alle menscl en uit . De belijdenis van
deze leer , moot hot groot oogmerk zijn der instellingen der Orde,
en bet middel de aanneming in de Orde, van menschen, die andere godsdienstige leerstelsels belijden, als Joden, Turken en .lei•
denen , zelfs tot in den hoogsten grand van S . •. P . •. van hot R . •: j-.
Het resultant van ons onderzoek omtrent hot eerste onderdeel is
dan ; »lle instellingen der Orde, gegrond op de zuivere leer van
CIIRISTUS, (niet als een bijzonder godsdienstig secten •l eerstelsel, maar
a1s de keen in zich bevattende van alle maatschappelijk geluk„
ij n zoodanig, dat ieder mensch daarvan lid kan worden ."
Het verdere gedeelte luidt : of behooren die (de instellingen der
Orde namenlijk) zich to bepalen alleen tot de zoodanigen welke
tot een bijzonder leerstelsel behooren ?
Ons antwoord is neen, volstrekt neen ; de instellingen der
Orde behooren zich niet to bepalen tot eenig afzonderlijk godsdienstig leerstelsel, en bepalen zich ook daartoe niet, gebiedende
die oris, God, boven alles, en onze naasten als ons zelven to
beminnen ; aan anderen niet to doen hetgeen wij niet verlangen
dat aan ons geschiede ; waarheid en deugd aan to kleven , niet
in bespiegeling maar in uitoefening ; zich zelven, zoo veel doenlijk, to volmaken, in afwachting eener algeheele eeuwige volmaking ; den keizer to geven dat des ketzers is, of met andere woof*
4en : getrouwheid aan vaderland , wet en koning .
Hieimede vergelijke men de §§ . H. 0. I. K. van bet Charter.
IJeze leer van CIUUSTUS, bepaalt zich dus niet tot eenn bijzoader
godsdienstig leerstelsel ; hot is een wijsgeerig en zcdelijk jeerstel~
se l, hetvvel1 is, meet en han zijn, hot leerstelsel van alle rten •
schen, die bun waar, hun ecuwig geluk zoeken .
IJe instellingen der Orde moeten dan nit zijn ingerigt voor
eenig afzonderljI godsdienstig leerstelsel, maar wel berusten op
eon algemeen leers(elsel dat niemand kan schokken, welke godsdienst hij ook belijde, zoo min den Christenen in hunne bijzondere secteleer als den Jood, of de aanklevers van eenig ander
godsdienstig stelsel, waar ook op den aardbodetn bestaande,
En men toetse nu aan deze gelate beginselen der Orde,
met een onpartijdig oordeel, den inhoud der nieuw ontwor one
Ritualen van Uitverkoren en 0pper-uitverl~oren Meester, en men
zal moeten erkennen, dal dezelve van dit eons aangenomeu al-.
geineen leer teasel afwijkeu . Bet moot voorhomen gegroud to zijn
op de zoo genaamde godsdienst der rode. Het eerhiedigt en
ltttldigt ja con heilig wezen, ))dat de menschen God noemen,"
hope pi' , en liefde VAN zoodanig
fIaaLto plants yap geloqf u
l~eilig wexeu to lw1 bon 3 to ycti(,en en 1C yeiwachten, eisc at,
z
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vordert men belooning en stelt als Principe vast, dat elk, naar
evenredigheid zijner • deugd, gelukkig moot zijn, »Dat, toegerust
met zedeh!ke vrljheld, en zedelijke wetgeving de mensch niets
sneer noodig heeft, om zijne bestemming to bereiken ; men stelt in
twijfcl of er goed en kwaad bestaat . Bet verwerpt alle ahder • gezag, dan de leerstellingen in deze Ritualen voorkomende .
Zonder flu nog bepaaldelijk de aandacht to vestiges dat aan
elk aan to semen Uitverkoren Meester wor'dt aangeboden , de
mededeeling van alle andere Oppergraden, om deze hare nietigheid aan to toonen ; vraagt de kommissie : behelzen deze nieuw
ontworpene• Ritualen aisnu, zoodanig een algemeen leerstelsel, dat seder mensch (welk godsdienststelsel dan ook toe.gedaan) hetzelve kan aannemen ? Zal het verwerpen van alle gezag, van alle heilige oorkonden, en dus voor den Joden,
van de Boeken van MozES en der Propheten, voor• den Christenen
van die des Ouden en Nieuwen Testaments , geene schokken bij
hen , bij den eerlijken en gemoedelijken aanklever zljner godsdienst
does geboren worden ?
De kommissie vermeen t, dat, wat dan ook de gevolgen mogen
zijn, bet verre of is, dat deze ontworpene graden, of liever dit
nieuwe leerstelsel der Orde in beginselen of toepassing, zoude overeenstemmen of zijn overeen to brengen met een algemeen leerstelsel,
clr waaraan elk Vrijmetselaar gereedelijk zijn zegel zoude kunnen
of mogen hechten, gelijk bet gelukkig geval is met het thans bij
de Orde in Nederland algemeen aangenomen leerstelsel.
Bet resultant der beantwoording der eerste vrage komt dan bierop seder
n Uit den aard der Orde zelve , die wereldburgerlijk is , en welker instellingen daarom daarmede behooren in to stemmen, moot
elk redelijk wezen, dice naam waardig, daartoe kunnen behooren,
dat is lid daarvan zijn of kunnen worden ." Verschil in godsdienstige gevoelens komt dus in geene de minste aanmerking, maar zoo
veci to meer een algemeen leerstelsel , inhoudende de volkomene
overtuiging, dat, zonder geloof aan God, betrachting van waarheid
en deugd, en zucht tot zedelijke volmaakbaarheid, gees maatschappelijk geluk bestaan kan . Deze overtuiging flu wordt gevonden in
de leer van CHRISTUS, afgescheiden van alle bijvoegselen, zuiver en
rein, zoo als haar verheven Stichter haar leerde, en instelde, en
waarom dan alle VV. . MM . . in Nederland, deze leer tot hiertoe,
als den hoeksteen van hunne instellingen na de leerwijze der on •
derscheidene graden hebben beschouwd .
Er blijft als flu to beantwoorden overig, de tweede vraag, aan
de kommissie als zoodanig opgegeven, namelijk
2° . zijn de graden, beschreven in artikel 5 uwer wet, van dies
aard, dat elk godsdienstig leerstelsel gedoogt, dat allen die met
een opregt hart kunnen belijden ?
Het antwoord der kommissie is
Ja zeker ! want wat anders is de zedeleer en de beteekenis onzer
user Oppergraden, bij Art . 5 der wet omschreven en opgenoemd,
en waarop reeds in de bljzondcrheden , bij de beantwoording der
eerste vrage is gedoeld ; want bet spreckt van zelfs, en zal geene
tedelijkc tegenspraak onderhevig zijn , dat do omzcttin_g in deze
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vraag voorkomende, to weten, of eIk godsdienstig leerstelsel gedoogt , eigenlijk en in de uaad , (overeenkomstig de eerste vrage)
met anders kan zijn dan, udat elk menscla, welkgodsdienstig leerstelsel ook toegedaan, die met een opregt hart kan beljden," want bet
is bier gees kerk die oordeelt of gedoogen kan, en moet, maar elk
bijzondcr lid van dezelve, in zijne betrckking van mensch en we •
reldburger .
Dc vrage is of kan niet zijn , of elk godsdienstig stelsel de
in artikel 5 omschrevene graden kan billijken, want elke kerk heeft
zijne formulieren van menschelijke uitvinding en uitlegging, daar
zip zich aan verbonden rekent ; maar de vrage is : zijn de vies
Oppergraden van dies aard, tat elk menscla (hoedanige kerk hij
dan zij toegedaan) de grondbeginselen daarbij voorkomende gerust
kan belijdeu .
En dan antwoord de kommissie ja zeker, Want, wat anders is
de zedeleer en de beteekenis onzer vier Oppergradcn?
Immers, de beteekenis en zedeleer van den graad van uitverkoren
Meester bcpaalt zich tot de straf,, die de boosheid moet ondergaan,
wegens de schennis der menschheid toegebragt . Hier flu vindt men'bet
beeld der ljdende, der treurende, der belcedigde menschheid ; maar tat
door getrouwbeid en de zuiverheid van zijne oogmerken op het regte
spoor eindelijk worth terug gebragt . Oneindig is de tegenstand
tier vooroordeelen, van het bijgeloof en ongeloof, tegen opklaring
en verlichting ; maar de mensch komt die to boven door standvasjigheid en overtuiging, tat het verkieslijker is to bezwijken,
zoo men niet kan zegenpralen tot beil der menschheid . .out .
via
cere aut mori is daarom de spreuk en leuze van dezen graad .
En flu de Schotsche graden .
Dc uitverkoren Meester heeft flu zijne onveranderlijke keus
gedaan ; hij zal medewerken tot handhaving van de leer van
zijrlen Meester. Hij moet echter eerst bekend zijn met betgeen hems nog ontbreekt, met hetgcen, waarin hij nog in de
bctrachting van waarheidd en deugd to kort schict ; en om in tit
onderzoek zich flu niet andermaal to vergissen, of van het ware
spoor of to dwalen, is menschkundig niets beter, dan een geheel
omzigt to doers van al zijne handelingen en gedragingen . Niets
is dan eigenaardiger, dan zinnebeeldig terug to keeren tot de
eerste beginselen , en steeds voor oogen to houden de klippen,
waarop eigenliefde en waanwijsheid den mensch deters schipbreuk
lijden , en die dus in de verkrijging van verdere volmaakhaarhcid
andermaal zouden kunnen in den weg stann . Zelf ondcrzoek is
dus in dezen graad eene hoofdleer .
De Schotsche graden , uit tit oogpunt beschouwd, staven , zoo,
in middel als doe!, bet leerstelsel der Orde, en kunnen in tit
verband door geenen sterveling , welk eene godsdienst ook toegedaan, met grout worden gewraakt .
Wat flu betreft de zedelijke bedoeling van den graad van flidder van den Degen en van het Oosten, ook deze wijkt niet of
van het algemeen leerstelsel der Orde.
Immers, de reeds tot meerdere volmaakbaarheid gekomen Vrij
metselaar vangt flu met verdubbelden ijvcr den arbeid aan , tot
vcrspreiding zijner verkrcgene kennis onder zijne natuurgcnooten,
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char het heldere licht, eerier op redo, me'nschenkennis en voor-zigtigheid gegronde wijsbegeerte, hem do ware vrijheid , om zedelijk
to werken , geschonken heeft . Hoe sterk echter alsnu de overtuiging bij hem moge heerschen , dat een zedelijk denkend wezen
niet anders handelen mag, wil hij aan zijne bestemming beamwoorden, zal hij echter alias ondervinden, dat zonder werken en
strijden geese volkomene overtuiging is char to stellen ; integendeel, dat, om geheel in dit grootsch oogmerk to kennen stages, niets
minder vereischt wordt, dan eene vereeniging van alle edele
menschenvrienden, gelijk in werking en bedoeling, die met behulp der ware verlichting, door de leer van busses voortreffelijken Meester aangebragt, zich in den staat van opgeklaard to denken en vrij to handelen zien gesteld . En zoo korneu wij tot den
vieiden der Oppergraden, die van S . • . P . • . van bet R . • . f waarin het wool'd Souvenirs (want men kan dit niet stilzwijgend voor •
bijgaan) niet eene superioriteit van den eenen Bi'oeder boven den
anderen aanduidt ; maar alleen de meerdere uitgebi'eide, dus meetalgemeene kennis en image aantoont, die de leden van dezen
graad in de geheimen den- Orde en hunne bedoeling hebben .
In dezen graad does alles in beteekenis en bedoeling den grooten Meester kennen in bet verheven werk, door Hem volbragt .
Hier losses zich alle zinnebeelden, alle allegories op . Hier prijkt
Hij als Verlosser van het menschdom, als slaker hunner banden,
door de invoering zijner leer, die den mensch zich zelve doct
kennen, vrij moest makes, en tot zedelijke volmaking zoude
brengen . Hier leers men den oudsten der Broederen kennen,
die zich niet bepaalde bij de openbaarmaking van zijne leer,
maar die tot meerdere overtuiging, zijner zwakkere Broederen, deze
leer met zijnen dood bevestigde, en alzoo met zijn bloed bezegelde .
In dezen graad woi-dt men bepaald, om to gedenken aan zijne
groote liefde voor bet menschdom, en bier vindt de edeldenkende
man alzoo voor hoofd en hart overvloedige gronden van stille bewondering, van bemoediging in alle vertwijfeling, van sterking
in de aankleving aan waarheid en deugd .
Deze zedeleer en beteekenis nu der Oppergraden is dan ook de
eenigste , die in de Kapittelen diet- grades behoort geleerd en beleden to woi den, die ook aldaar tot heden is geleerd en beleden , zoo
niet menschelijke zwakheid en misverstand daarin somwijlen zijn to
kort geschoten ; eene zed.eleer en beteekenis dus, die dan ook (wij kennext bet niet genoeg herhalen) door iederen mensch, welk godsdienstig stelsel hij ook is toegedaan, gerust kan worden aangenomen en
beleden, en ook tot hiertoe, zonder eenige kennelijke bezwaren,
door zoo vele menschen van onderscheidene godsdienst-sec#en is
beleden geworden ; alles echter onverminderd eenige noodzakelijke
veranderingen in teekenen en woorden , welke zich evenwel tot
zees geringe in den graad van S . • . P . • . van bet R . • . j • bepalen,
en tot den geest diet graders niets of does, eii alleen iii
der tijd zijn gebezigd, als bet beste middel ter bet eiking
van bet groote oogmerk, maar die thans, tot gemoetkorning en
geiuststelling van heir, die rich daarmede alsnu bezwaard zoo •
den achten, ligtelijk kennen worden gealtercerd of achtergelaten .
Eene zoodinige algenicene aannecmhare zedelccr worth nu toch
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In die Ritualcn aungcwezcll, en al gcscbicd dit nu niet in zoo
cen' vcrhevcnen wijsgecrigcn slijI, als de wijzen dezer eeuw dit
louden verlnugen , genorg is het , dat deze zedeleer daaruit kan
worden geput, gelecrd en getl'okkcn, om dezelve g"aden, niet zoo
voetstoots te ,'el'\vel'peu en te doen YCl'vangen door anderen , waar'Van de uitnemendheid gcheeI niet is bewczen, waarvan de toepassiug, die dele Ilitualen leggen, dat in de uitoefening zal worden gClnaakt, van de nit onze zedeleer geputtc gllJdc les: » Doe
aa n een ander wat gij wilt dat u geschiede ," zoo veel verwondering' als vcrbazing tevens heeft verwekt : lOCO bedoelt namelijk de
openhllarlnaldug van grade'll, die anderen toebeliooren , want, al
is dit llU, ten opzigte van onze vier Oppergraden nader gew~jzigd,
hct hlijft even lietzelfde VOOl' aIle overige Oppergradeu , die buiten
de aJgerneenc aauneming in zoo vele l'~jken, gcadmittcel'd en in
opcnlijk e werk ing zijn en wcttig zUn erkend en gewaal'bol'~d.
Maar daar en boven, al wilde men dit dan ecns , zoude het dan
even zoo InogclUk Zijll in de uitvoering , als het gernakkeIUk schUnt
dit VOOI' te dl'agen; zoude men zoo maar voetstoots deze Oppergradcll, ell hunne Ritualen kunnen vernietigen en VCl'wcrpen,
even als dc nieuwe Hitualen del" nieuwe gl'aden zijn uitgedacht
en ontworpcn? Dc Oppcrgl'adcn worden niet aileen hier-Je Iande, maar in aile l'ijkeu en landen in Europa, en ook in andere
werclddcelen erkend en gevestigd, en IlU weet men immers , dat
de oorspronkelij ke constitutie daarvan door de Moeder-Loge in
Schotlaud is verleend , en het Hoofd- Kapittcl alhier zoo en Jlict
anders is ingestcld gcwol'den. En, hoe zoude men zich nu, aan
de Moedcr-Loge en aan aUe andere Hoofd-Kapittels en Hoofdeu
del' Orde , die met OTIS
ligchaam uitmaken , kunnen verantwoorden , indien men zich zoo maar voetstoots, ODS en hun cigendom had Iaten ontvreemden ?

cen

Ilet Hoofdkap.: . dat, alvorens uit een te gaan den G. ·•
1\1.'. N.·. had doen verzoeken, in afwachting van bet l'apPJlft"
de Ritualen aan de Uitverk.·. en 0." U.·. MM,', niet te
doen mededeelen (dat de II.'. E.·. G.·. M.·. N.·. ook toezegde), kwam niet voor zijn' gewonen vergaderdag bijeen, om over
het rapport te besllssen, Van <lit rapport werd een uittreksel
in groote getallen onder de BB.·. verspreid.
Op dit rapport nogtans gar de G.·. M.·. N.·. ecne repliek
in 100 bladzijden , welk stuk echter veel min algemeen tel'
kennis kwam, waarvan de korte inhoud volgt,
't

In dit stuk herhaalde de G.·. M.·. zijne uitnoodiging, om de zaken uaar de inspraak van het gcmoed te heoordeelen, Het bewijst, dat het rapport buiten de grcllzen was gegaan, door ecne
vero"elijking, die niet in de twee vl'agen lag., Het verklaart , dat
£ch~cl~ stukken nit het rappo~'t getl'okken zijn uit hestaande , slecht
aanccngcvoegde stukkcn en werken, dat twce woorden in de gedaue

Vl'ltbcn enz, warcn verandcrd, dat oak het gcvaI ,vasl met hctsccn dour
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den G . • . M . • . Nat . . uitgesproken was . Pat bet dcr kommissie niet
was opgcdragen geweest, eene vergelijkirtg to maken tusschen de
bestaandc hooge graders, in dit land en andere rijken bestaande ;
dat zelfs deze vergelijking niet onpartijdig, of naar behooren was
geschied, dat is, om den lezer eene volmaakte kennis van beiden
onderwerpen bij to brengen, en er dan hot verschil van aan to
toonen . Het stuk maakt de aanmerking, dat men de legende had
rnoeten aanvoeren , en die verklaren niet naar goeddunken , maar aantoonen, dat er piets andcrs nit kon afgelcid worden, terwijl de komm .•,
bijna niet van de legende spreekt , en vervolgens eenige waai heden
erkent, die uitmuntend en onwederspreekbaar zijn, maar nimmer
en door niemand uit de legende kunnen afgelcid worden . En kan
bet wel overcenkomstig de verheven zedeleer zijn, cen' wanhopigen
natuurgenoot to slagten, en hem den weg des berouws to sluiten.
Op den graad van Rozenkruis nederkomende, vraagt hot stuk,
hoe hot mogelijk is, niet verontwaardigd to worden, om or ptegtigheden to vinden, die in strijd zijn met de leer, bet karakter cii
de voorschriften van cnais uS, zoo als, dat de Kandidaat zijne
gelofte moot afleggen op hot oogenblik, dat de bijl boven zijn hoofd
is opgeheven ; cen dwang, die elken Christen, en ieder, die hot
Nieuwe Testament heeft gelezen , moot hinderen .
Wat de algemeenbeid dcr HH .• . GG. •. betreft, of de mogclijkheid, om die door alle BB . . to zien aannemen, zegt do G. • . M . • .
N .• . : vraagt den Israeliet, of bij R . • . -[- kan worden , en hij zal

antwoorden : » Hoe is dit mogelijk, onze overleveringen be- .
schouwen CHRISTUS uit cen gebeel ander oog, dan gij hot doet, ter .
wijl zelfs den titel, dien gij zelf in uwe Ritualen Hem geeft van
(INRI) Jesus Nazarenus sex Judeorum (Jlizus de Nazarenes, Koning dcr Joden) , Hem egolstische en eerzuchtige oogmerken toeschrijft ." Dc verlichte Israeliet zal er bijvoegen : nIk ontken niet
dat Hij a uitmuntcnde zedclessen hebbe gegeven, maar die voorsciriften staan in hot bait van ieder eerlijk man gegrift, en hebl n voor mij goon ander gezag, dan die dcr daarin gelegen waarheid . Kondt gij mij aantoonen, dat zijne lessen en voorschriften
moeren worden erkend, omdat zij oveieenkomen met omen pligt,
dan zou ik ze aannemen en tot u komen, maar daar bij in den
to doenen eed vordcrt to beloven, in tegenwoordigheid van hem,
die ons met z jn blood heeft rr jge/eocht , ware ik als Israeliet eon
huichelaar, zoo ii dien deed ." De Muzelman , die al zijn Neil
van zijucn Profeet wacht, en hem niet wil afzwcren, zal u hot •
telfde als de Israeliet zeggen . Maar zelfs de ware Christen zal u
zeggen : )) r aai•toe de belofte, om de leer van mijnen goddelijken
Meester aan mijne natuurgenooten to verbergen, die gelast beefs,
alle volken to onderwijzen, en waartoe al den omslag van den
R. • . -J- gr . • . ? Zijn levers , leer en dood van JEZUS niet allerklaarst
in bet N. T. beschreven, zoodat zij uwe uitlegging kunnen ontbe
Ten ? Waarom Hem niet openlijk to corm en to dienen ? Waarom
van 4jne leer cen geheim to maken, tegen zijn uitdrukkelijk bevel ? Zelfs den titel van INRI strijdt tegen zijn gezegde : dat z jn
rijk niet van deze wereld was. Het N . T. y dat alles bevat y was
gij mij leeren kunt, is ons gemeenschappelijke eigendom, die niet
werborgen x naar openlijk beleden kan en moot worden .' Na hun
U
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toegezegd to hebben, dat de beloofde mededeeling deli graden voor
's hands geschorst zoude worden, en het ongepaste aangetoond to
hebben, dat een zich noemend Souverein Hoofdkapittel eeist de
beslissing der Schotsche D zou moeten afwachten, alvorens zich
to verklaren, komt het stuk neder op de uitdrukking van godsdienst der rede, en vraagt, hoe vele soorten van godsdienst er
kunnen bestaan, of op welke wijze de mensch komt tot de bel jdenis eener bepaalde eerdienst, en dit beantwoordt, dat dit op
twee wijzen kan geschieden, en wel door ingeschapen aandrift,
inwendig voortgehomen door het gebruih zjner eigendommeljhe
vermogens, of van buiten ; de eerste, inwendig ontwihhelde, en
de tweede ontvangene kunnende genoemd worden . En dat men
op de vraag : we/ho der eigendommeljhe vermogens in staat is,
ons de godsdienst to leeren hennen ? alleen die der redo ais on-

loochenbaar antwoord zal kunnen dienen . Pat hiernit blijkt, dat
de godsdienst der rede die is, tot welker kennis men is geraakt
door de rede, en dus de inwendig ontwihhelde godsdienst , terwijl de van buiten of ontvangen godsdienst de geopenbaarde genoemd words, zoodat er geene derde snort van godsdienst mogelijk
is. Oat op de vraag : wat geopenbaarde godsdienst zij ? het antwoord algemeen zal wezen : die, welhe God geleerd heeft ; dock
dat, wanneer men vender vraagt : hoe God die onderwezen hebbe ?
dat dan het antwoord zal versehillen , naar mate van de godsdienstige secte , waartoe de gcvraagde behoort , en zouden nu graden,
op eene bepaalde geopenbaarde godsdienst gegrond, aangenomen
kunnen worden door hen, die over het beginsel zelf verschillen,
waartoe alleen mogelijkheid bestaat, ais zij gegrond zijn op het ah
gemeen aangenomen gedeelte, d . i . de inwendig ontwikkelde godsdienst . Dat de door alien aanneembare afdeelingen van den ill . • . G . • .
de stelregels ontwikkelen, dat de mensch zedeljh beter moet won •
den, en dat h~ jegens zone natuurgenooten moot handelen, geljk
hij billjher wjze mag vorderen, dat zj hem behandelen .
Pat de Afd . • . van den M . • . G .• . , waarvan de eerste den mensch

in zijne betrekkingen tot zijne natuurgenooten, en de tweede hem
ais individu beschouwt, en sevens her geloof aan een heilig en
veiheven Wezen leert en ontwikkelt, aldus door alle personen, tot
welke der vele godsdienstige secten behoorende, aldus kan aangenomen worden . (Zie ecn uitgebreider uittreksel, Annales Maponniques, T. IV . Brux . 5820 . p . 60w-144.

In de eerstvolgende vergadering van het Hoofdkap . •.
Mci 1820) zond de G . • .

bet Groot-Meestersehap tier H . • .
kap .

•,

(22

M . • . IN . • . zijne bedanking in voor •
G . • . , waarop

her

die bedanking aannam , de Dignitarissen voor

Hoofd's hands

schorste, en eene kommissie benoemde, bestaande uit de BB .
G. W.
VAN

VERWEY MEJAN , T . A .

SEYPESTEIN

en

H.

H.

VAN RAPPARD, A . L .

VAN HESS

HEYSTEK, C . A .

• om her bestuur op zich to

nemen , de voorgeslagen hervormingen to onderzoeken , en binnen chic maanden tc onderzoeken naar de IrtitIt1e en tot eene

Jwrcniging, welke kommissic dienzelfden (lag aan den G . ' M . • .
N.

berigt gaf van hare benoerning en van den stand van ta-

ken ,

net verzoek van zijnen karat , eene dergelijke kornrn . . to
benoemen , om to on(Ierhandclen . Daze komm . . deed in do
eerstvolgende bijeenkomst van he

Jap . . (16 Sept . . i8O) den

voorsiag , om do Ritualen der vier oppergr . • . , zoo veal rioodig,
to herzien en to verbeteren , welke voorsiag werd aangenomen
wordende do komm . . . tevens tot den 1 1 den Junij 58 2 1 j
liaar arnbt bevestigd, met last , oin zich op vc1wi1lende wijzo
to verleenen tot alle openingen , tot hereeniging en verzoening .
Bij daze gelegenlieid warden wader de cerste woorden van
broederlijke gezindheid ,

van eendragt , vrede en verzoening ge-

lioord , waartoe men den wag vroeger bijna had afgesloten door
hartstogtelijke

woorden en handelwijze,

voor en in do G . .
van 5820, toen men met blindo drift en hevige woor

L.

den begeerde, dat do G . . L . . . op eenc onwettige wijze buitca
hare magi zon gaan , en zich hemoeijen met do Afd . • van den M . .
G . ; . , harer D D \velke er in arbeidderi onwettig en clandestin zon
verkiaren, en hare aanhangers nit do Orde zou verbannen, we!ke pogiiig door do edele , grootsclie en bedaarde hooding van
den G . . M . • .
::

N. • . ,

en door hot gevoel voor regt cler G . .

word verijdeld en op behoorlijke wijze beantwoord . Lone

middelerwiji (7 Januarjj 58 2 1) aangewende poging ,

om to go -

raken tot eene vereeniging met hat bestuur der 11 .
in de zuidelijke
de uitbreiding

provincien des rijks ,

•

G. •.

ten einde op daze wijze

der Afd . . . to kunnen tegcngaan, bleef zonder

gevoig, terwiji hot rapport dor komm .

•,

nopens de wijzigin-

gen van do Ritualen der H . . G . . (ingediend in hot Hoofdkap . . •

van 1 1 Junij 581) ruim 8 jaren later aangenomcn

verd . In datzelfde Hoofdkap . , word besloten , Been R . • .
als lid of bezoeker toe to laten, dan na voorafgegane geteckendo
verkiaring, dat hij do Afd . . . niot, of slechts voorwaardelijk had aangenomen . Bet Hoofdkap . . als rang zonder G . . N . . zijnde,
besloot (19 Mci 583), doze waardigheid op to dragon aan dci,
toenmaligen Prins van

Oranje (Z. M .

WILLEIW

H) ,

die in do

undo oppergraden was biijvcn arbei(len , welke benoeming ccli-

ter door , . K. HL niet word aangenomen, ten gevoige waaroart
hot

•,

Hoofdkap .

VEEIi tot

van 11 Julij 3824 den B . • . NUHOUT VAN PER

die waardigheid benoemde . In diezelfde vergadering

word eon voorstel verworpen van hot Kap . . . der D

le profond

silence , to Kampen , in 3823 gedaan , om eene komm . • . to
benoemen nit de oude H . • . G . • . , de Afdeelingen en de gr . . .
L .' . r ten 4inde de verschillen tusschen de beide eerstgenoemden to vereffenen , en eene vereeniging tot stand to brenge l ;
en waarin tevens bet door de centrale kommissie verrigte good
gekeurd word .

Lang bestond de scheuring .

Hartstogt en be .

krompen inzigten hadden de zaken zoodanig verergerd ,

dat de

break onheelbaar scheen . Nogtans word eene vereeniging bewerkt,
en wel door de edele, bedaarde hartstogtelooze en echt Br . .
den Gr . ' •

hooding van

M.

• . Nat . • .

,

die in de verg. •. der

G . • . D van Bestuur van X833, eerie kommissie had benoemd,
bestaande uit de BB . • . G . W . VERWEY MEJAN,

i . w . VAN VRE-

DENBURCH, `V . P . BARNAART, COPES VAN BASSELT , M . A . WYNAENDTS

ell F. A, VAN RAPPARD , om rapport nit to brengen over de vraag
Of werkelijk in de Broederschap die eensgezindheid bestond, welke hot eerste kenmerk der Orde moest wezen, met last, om, ingevalle van ontkennend antwoord, aan Z . • . H. • . E . •. de middelen
voor to dragon, om die eensgezindheid daar to stellen .
De kommissie bragt daarop , in de vergadering van i84,
haar rapport nit , verzeld van eon concept-concordant . Hierna
word eene gemengde eindkommissie benoemd , bestaande nit de
BB . ' . F . A . VAN RAPPARD ,

COPES VAN HASSELT en A . L . VAN BE-

voor de Gr . • . ^ van Best .' . , e . w. VERWEY

TEREN GEVERS ,

11IEJAN , A . L . HEYSTEK en J . W . w~LLEKES , voor hot Hoofdkap .' .

en

w.

J.

VYVER ,

VAN

eindkomm .

•.

VREDENBURCH ,

de Afd . •,

voor
,

I. A.

WYNAENDTS CU C . VAN DEft

van den M . •.

G . •. , welke gemengde

(l834) , eon gewijzigd concordant ter aanneming

voorstelde (zie hot Art . MEESTERGRAAD [Aft! . van den] waar hot
in zijn geheel is opgenomen), dat dan ook wend aangenomen .
Sedert dien tijd staat de H . • . E .' Gr . •. M .' . N .
hot

hoofd der

derdeelen
H . •.

•.

wader aan

geheele Orde , en arbeiden de verschillende on-

mast elkander in canon staat , well en men , wat de

G . •, en de Afd . • . betreft , eendragt xou kunnen noemen .
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HUL,

DOOGEPIIIESTER, Opperpriester ,

lad

of levenslange I eester ,

(lie)

i~it .dnzerika naar Frankrjjk
ingevoerde zoogenaamde oud-Engelsche systems , als ook van
den Raad der Keizers van het Oosten en Westen to Parijs,
is de

I9e.

graad van het

HOOGEPRIESTER DES TABERNAKELS (De) is do 23o . graad
van hot uit Amerika naar Frankrijh ingevoerde zoogenaamde oud-Engelsche systems . De Voorzitter beet Groot-Souve .
De Opzieners Opper-Priesters en de andere
Broeders heeten Levieten . De Loge wordt met den naam
rein-O„f`eraar .

ITierarchie bestempeld .
HOOGE RAAD .

Zie

SUPREME CONSEIL+

De zinnebeeldige hoogte eener Loge gnat tot aan do
of bedraagt ontelbare vademen . (Volgens het nieuw-

HOOGTE .
rvolken ,

Engelsehe Rituaal van de aarde tot den hemeL)
HOOP . (De) is de naam van de derde kolom van het Kapittel van
bet Rozenkruis . Zie
HOSPITAAL .
ZER

GEtoOF .

(De Ridders van het)

Hospitaliters . Zie

MALTUE.

.
UDDERS

HOSPITALIER . (DE)

ZIe

AALMOEZENIER .

HOSPITALITERINNEN . (De)
HOUTHAKKEHS .
HOUWEEL .

Zie

Zie

FENDEURS

DAMES (DE

scxoTscnt) .

(LoRDnE
1
DES) .

Pus noemt men de vorken bij de Tafelloge .

HOWARD , (KAREL) Graaf van

EFrINGHAM ,

was Grootmeester dor

Bouwlieden van I 579 tot 4 88 .
HOWARD . (THOMAS)

Zie

ARUNDEL

en

EFFINGHAm .

HOYER , Koninklijk Pruisisch Opper-Proviantmeester, ~vas cep
der onbekende overstep en Canonicus re ularis Thesaurariuei
van bet Clericaat der Strilrte Ob. rvantie .
cHuizen , die de Tempels der Vrijmctsela-.
HUIZEN . (Maonnieke)
Ten bevatten, wanneer de Groot-Oostens , of de Loges , geese
gebouwen hebben , die hun uitsluitend toebehooren . Do Ma .
connieke gebouwen , in welke verscheidene Loges op verschillende dagen hunne vergaderiugen houden , zijn altija zoo in .
gerigt , dat zij beveiligd zijn voor de profanes .
HULPTEEKEN . Zie NOODTEEHE1 .
HuLTZ .
It.

(JOIJAIN)

Een beroemd Architect to .''eulen ,
~'

the na
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h UN .

bijna tot cars de,zelrs
voltooijing het opzigt had over den torenbouw van den Straatsburger Dom .
HUND (KAREL GOTTHELF , Rijks-Vrijheer van) en Altengrotkau, Erfheer van Lip$e , enz . Roomsch Keizerlijk Geheimraad,
geboren den 11 den September 1722, overleden to Jfeinungen,
den 8sten November 1
Onder al do merkwaardige medeleden der V . • . M . • . heeft niemand eene zoo veel beteekende
den dood van

rot gespeeld ,

JOHANN

VAN

STEINBACH,

als de Baron voN

Het door hem in

AUND .

Duitschland opgerigte Tempelheeren-systems vond niet alleen
aanhangers onder de aanzienlijkste en verstandigste manners van dien
tijd ,

maar was ook tot aan zijnen dood door het grootste deel

tier toenmalige Duitsche Loges aangenomen . Reeds op zijn twintigsfe
jaar werd hij, den 2osten Maart 1742, to

Frankfort a Main,

tot V . • . M . • . aangenomen , en in het daaropvolgende jaar ontving hij, gedurende zijn oponthoud to

Parijs, de hoogere graders

van hot Clermontsche Opper-Kapittel . Zijn aanleg tot geestdrijverij

en tot avonturen deden hem eenen bijzonderen smack in

deze , graders vinden ,

welke , door de overal daarin heerschende

Roomsch-Katholijke en ridderlijke pronk , voor hem onwederstaanbaar aanlokkend warm, gelijk dit ook hot geval is met alle
karakters die na hot zijne gelijken .

Na de terugkomst van zij-

ne reize verbond hij zich met den Heer
,Art .) ,

die

VON

MARSCHALL

(zie dit

reeds vroeger doze graders kende en medegedeeld

had, om dezelve meet to verbreiden . Dit was echter voor zijn'
ijver nag niet genoeg ;

maar hij wilde ook de to niet gegane

Tempelheeren-Orde weder herstellen ,

onder den invloed en de

beseherming van eenen magtigen regent , hetwelk hem ook gelukte . Om deze Orde door hot Logewezen voort to planters,
rigtte hij eon systems op, onder den naam van Strikte Ob$ervantie .

Hij slaagde ook ten voile in deze onderneming ;

dock

zag hij zich daarbij genoodzaakt menige valsche verzekering to
geven , deels oTn zijn systems hot aanzien der authenticiteit to
schenken , deels om de geschiedkundige gapingen aan to vuhen,
welke zich in hot Clermontsche stelsel bevonden .
naam als Tempelier was

Zijn Ordes-

Carolus .Eques ab Ense , en hij

BUN .

HUT .

6'

bekleedde de plaats als Hcirmeester van de 7e . Provincie , d, i .
aan de Elve en Oder (zie ook Observantia Stricta) . Eene
korte levensbeschrijving van hem vindt men in den Anti.Y raise , D . I . hi . 29-53 .
SaintDe Baron VON HUND (zie CONVENT VAN JENA) , riep een Con'
vent to Altenburg bijeen . Hij had mededeelingen van het
hoogste belang beloofd ; dock toen het op het ontsluijeren van
zijn groot belang aankwam, herhaaide hij slechts, wat hij honderdmalen had gezegd , dat ieder waar Vrijmetselaar een Tempelridder is . De Broeders , die verwacht hadden , dat hij hun
ten minste de wetenschap der tooverkunst , of den steep der
wijzen zou openbaren , waren zeer to leer gesteld, bij het hooren van deze zoogenaamde openbaring . Hunne ontevredenheid
gaf zich in zeer driftige bewoordingen lucht, en weinig scheelde
het, of zij zouden dadelijk uiteen zijn gegaan ; dock men bedaarde
ten laatste, en flu werden er, om de bijeenkomst ten nutte to
waken , velerlei voorstellen gedaan . Bepaaldelijk werd er be ..
sloten , dat de Orde zich ernstig zou bezig houden met de middelen , om tijdelijke goederen to verkrijgen , ten einde zich een
vast aanzijn to bezorgen . De Baron weidde vooral hierover met
nadruk uit , en verklaarde , flat hij , na zijnen flood , al zijne
goederen aan de Orde afstond . Niettemin , eenige onaangenaamheden , die men hem aandeed , en de invloed, die eene dame,
op welke hij verliefd was , op hem verkreeg , en om wier wil
hij hot Katholicismus omhelsde , deden hem in het vervoig van
besluit veranderen .
HUNTINGDON , (GEORGE HASTINGS , Graaf van) Grootm .
der Bouwlieden in Engeland , van 1388-1603 .
HUNTLY , (Maikies van) Grootm . der Gr . •. Loge van de oude
Vrijmetselaren van Schotland r in de jaren 1793 en 1794 .
HURE . Een Engelsch Logementhouder to Parijs , in de straat
deb Boucheries , bij wien, in het jaar 1723 , de eerste Loge
in Frankrijk werd gehouden . (Zie DERVENT WATERS .)
HUTTEN . De Straatsburger vereeniging was in Duitschland
vermaard geworden,

Mlle andere erl enden pare meerderheid ,
1~~

en zij kreeg , dies ten gevolge , den naam van Ilaupt-Ehitte,
Hoofdhut , Groote Loge .
De Hutten , die zich alzoo aan haar verbonden hadden ,
wares die van Zwaben , Hes$en , Beijeren , Frankenland,
Saksen , Thuringen en de landen fangs den Moezel . De
to Regen$burg
bijeen , en stelden er den 95sten April de Aete van Verbroedeiing op , waarbij de opperste der Hoofdkerk to Straatsbicrg
tot eenig en levenslang Groot+meester van de algemeene Broedersehap der Vrijmetselaren van Duit$chland ward aangesteld .
Kelzer MAXIMILIAAN bevestigde dit genootschap door zijn diploma,
Meesters van deze Hutten wares in

1459 ,

dat hij in deze stall in 1498 nitreikte . KAREL V , FERDINAND
en hunne opvolgers vernieuwden hetzelve . Bane andere Groote
Loge , die to TT'eenen bestond , en van welke de Loges van
Hongarije en Stiermarken afhingen , als ook de Groote Loge
van Zurich , waartoe al de Hutten in Zwitserland behoorden , wendden zich in alle ernstige en twijfelachtige gevallen,
steeds tot de Straatsburger Broederschap . Zij had ease onafhankelijke en souvereine regtsmagt, en deed zonder beroep uitspraak in al de haar voorgelegde taken , volgens de voorgeschrevene regels en de statutes van hat genootschap . De statutes warden hernieuwd in de Gonferentie der Groote Loge van
Straatsburg, op St . 1HICHIEL ' s dag , en in t 63 uilgegeven,
hebbende ten opschrift :
Statutes en Reglementen van
de Broederschap der Steenhouwers .

Zie vender hot Art .

STEENHOUWERS.

'a

IERLAND.

Hoe wel de V . M. •. bier dezelfde achting en openbare bescherming als in Engeland genial, en sedert 1730 ook
hare cigene Gr . • .

L. •. to Dublin heeft , zoo ontbreken loch

alle stellige berigten over den voortgaug en toestand derzelve Jgo-

JER.

69

heel , en zelfs zw ijgen alle Engelsche gescbiedscbrijvers daarvan,
In den [are 1750 rigtte JACOB KING, Lord Burggraaf KINGSTON,
die het [aar te voren Grootm.·. der Engelsche Gr.·. L.·. te
Londen geweest was, er eene op , onafhankelijk van bet Iersche Grootmeestersohap , naar de Constitulie en gebrulken der
oude M-etselaren. Op dell 27sten December 1813 was, bij de
rereeniging der heide GG.·. LL.·. van Engeland , ook de
toenmalige Groot-Secretaris van Ierland , w. F. GRAHAl\I, tegenwoordig. Naar men wil zoude de Iersche Gr.·. L.·. aOO
werkplaatsen onder haar beheer hebben, Volgens die herigten, hehooren tot de Iersche Gr. ~. L.·. een Gr.·. Kap.·. van
Royal Arch, en een Gr. ·. Rap. ·. van Ilerodom van
Kilwinning.
IERSeH. Zie XOLLEGICN.
IERSCHE GRADEN. De uitgewekencn , tot het gevolg van JACOEUS behoorende, en de aanhangers van zijnen zoon FRANS EDUARD
STUART, haddon eene poging gedaan , om de Vrijmetselarij tot
een staatkundig doel aan te wenden. Het eerste middel, dat
zij daartoe bezigden , bestond daarin , dat zij aan de symbol en
eu allegoridu der drie graden eene beteekenis toekenden ~ die
met hunne bedoelingen strookte. Zoo beweerden zij, dat de
Ma~onnieke Broedersohap geene voortzetting was van de bon...
wende werklieden, maar dat zij een nieuw genootschap daarstelde, eene wezenlijke zamenzwering , die ten doel had, om den
weg te banen tot de herstelling van het huis van STUART op
den troon van Engeland. Volgens die leer moest de dood
van ADON-HIRAM zinspelen op bet treurig einde van KAREL I, en
de booze gezellen verbeelden CROMWELL en de andere Parlementsmannen. Die uitlegging werd in Engeland voortgeplant door
de geheime aanhangers van de partij der STUARTS; zij werd er
het onderwerp van eene tweede inwijding , tot welke die Metsclaars werden tocgelaten , die men geschikt oordeelde, om in
de zamenzwering deeI te nemen, In Frankrijk gaf men ze
aan eenige hooggeplaatste personen, die men voor de zaak had
gcwonnen , en wier invloed men wilde te nutte maken , om
bet bewind van LODEWIJK XIV te bewegen , gewapenderhand ten
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voordeele van de gevallen dynastic tusschen beide to treden .
Hot avontuurlijk karakter van deze heeren maakte burs die zoo'
genaamde openbaringen refit welkom ; hunne verbeelding maakte
zich gemakkelijk diets , dat men nog andere geheimen achter
hield ,

en zij drongen ernstig aan op de mededeeling van deze .
Pit was een lichtstraal voor de uitgewekenen . Van toes of
sch iepen zij allerlei graders , zoo als de Iersche Meester , de
volmaakte Iersche Meeater , de magtige Iersche Meester

en andere , welke zij aanwendden, om den ijver der nieuwelingen aan to prikkelen , en van de menigte of to zonderen ,
terwiji zij de inwijding tot die graders duur deden betalen .
Vole emigranten warm vale bestaanmiddelen verstoken ; de
opbrengst der reception voorzag in hunne dringenste behoeften,
en toen deze bron was opgedroogd , word zij weder door andere nieuwigheden gevoed . Het geheel word toen eene geldzaak .
ILLUMINATEN . (ILLUMINES , de verlichten) In de eerste Christenkerk werden alle Christenen na den doop Illuminate , dat
is : door de goddelijke genade verlicht , genoemd . Maar hot
woord illumine' is ook synoniem aan geestdrijver, enz . en in
dien zip moot men hot genootsehap beschouwen , dat zich door
geheel Duit$chland verspreidde , en niet alleen de strekking
had , om over de vorsten to regeren , maar ook , om hen van
den troop to stooten .
De eerste Illumines versehenen in 'I 7~ to Sevi lla , onder den naam van Alombrados. In hunne geestverrukking,
die zij on der elkander Baptos heetten , meenden zij God to
zien in al zijn heerlijkheid , en dachten , dat men in dit levers
reeds door de zuiverheid der ziel met Hem vereenigd konde
zijn . Na hen was er in Frankr k (I6 34) eene secte , Gue-

rinets geheeten , naar PIERRE GUERIN, Priester van
ges de Roye , een hunner voornaamste Apostels.

St. Geor-

De beide eerste sectors zijn hot model van alle dergelijke, we!Ice later in Europa bestaan hebben .
De derde, van de jaren 1750--I 788 , in Belgie bestaan heb-

bende , had ook eene politick-mystieke bedoeling . (Zee
BROEDERS .)

KEUIS-

ILL .
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De vierde secte was eindelijk de door

WEISIIAUPT ,

in het

jaar 1776 in Beijeren opgerigte Illuminates-Orde .

Als voorgangers der Illumines noemt men de jufvrouw LA
GUYON en hares vader LACOMBE , JAN SENIUS , ANTOINETTE

MOTTE

BOURIGNON,

CATHARINA

DE BOER ,

MARTINEZ

PASCHALIS,

MARTIN,

de profetesse LABROASSE, den Abt PONTARD, enZ .
JEAN WEISHAUPT, was Professor in de regten sari de Hoogesehool
van Ingolstadt . Zijn systems was op Jezuitische gronden
SWEDENBORG ,

gehouwd, en zijne leerstellingen hadden, als gezegd, de omverwerping
der troonen en herstelling van algemeene gelijkheid ten doe
. Ofschoon velen meenen , eenige gelijkvormigheid in zijn systems
met de vroegere Illuminates to ontwaren, is dit echter van alien schijn ontbloot . Dit bewijst het werk , dat hij zelf over
dat systems heeft geschreven , en waarin hij zijne gronden bloot
legt . In de maand Mei van genoemd jaar (1776) Meld hij
to Ingolstadt, de eerste bijeenkomst van Illuminates , van
welke nog simmer in Duitschland gesproken was .
Hunne grades worden op de volgende wijze verdeeld ;
Klasse . J(week.whool .
'1 . Na eerie voorbereidingsoefening , het ,Novitaat .

4e .

~ . De Minervaalgraad.
3 . Illuminates minor, waarop de inwijding als Magiatratus volgde,

2e. Klasse, Symbolische T'rijmetselarZj ,

welke in hare
versehillende deelen , zonder eigenlijke aanneming , den bevorderde werd medegedeeld , waarop hij tot de Schotsche overging .
4 . Illuminates major, of Schotsche Novice .
hluminatus dirigens , of Schotsche Ridder . Deze graad
moest de ingang tot de zoogenaamde hoogere Vrijmetselarij , of
de mysteries zijn .
5e . Klasse.
A . Kleine Mysteries .
6 . Priester , of Epopt .

(Zie

EPOPT . )

7 . ,Princeps , of de Begenten$raad .

P.

Groote Mysteries .

$ . PhilosophiwJte .iJ1agur .

7 v~

ILL .
9 . Rex, welke beide laatste grades niet geheel bearbeid zijn .
De vergadering zelve beet 4reopagu&
Doze Orde bestond in den beginne zonder eenige verbinding
met de V . • . M . • . . Noch WEISHAUPT , nosh de eerste medeleden zijner Orde , wares Vrijmetselaren . In eenen brief van
WEISHAUPT

van December

aan

(zwAcK) ,

1778 ,

geeft

hij

zijn voornemen

die medelid eener Loge geworden was,
to kennen , dat ook hij dit wenschte to does . Inderdaad
list hij zich in de Orde der Vrijmetselaren inwijden,
ors zoo doende eenige personen tot zijn systems over to
hales , hetgeen ook gebeurde , zoodat hij spoedig eene menigte
CATO

nienscben bijeen had, die hij bet Heilige Legioen noemde . Weinig tijds daarna list hij zich in de hoogere Maconnieke graders
inwijden, eeniglijk, om dezen to kennen en dezelve in zijne geheit e leer in to lasschen . WEISHAUPT wilds de kennis aan de
hoogere grades der Vrijmetselarij voor zijne Orde bewares,
dock wilds tevens, dat alle Areopagiten (dit was de naam der
Ordebroeders) zich in de drie eerste grades der V . • . M . •, lieten inwijden . Er werden dan to .These (Munches) en to
., rzerurn (Eich$t&lt) behoorlijke Loges opgerigt , die naar
ZWacg"s planners de kweekscholen der Orde moesten zijn , zoo
als dan ook

WEISHAUPT

en zijne agenten vele Vrijmetselaren in

bunne Orde hebben medegesleept . Vele Loges echter , die zij
tot bunne belangen zochten over to hales , besloten, liever hunBO

werkzaamheden to willen eindigen, dan zijn voorbeeld to vol-

gen . Welke pogingen WEISHAUPT en zijne aanhangers ook in hot
werk stelden , al noemdo hij zijne Orde ook de verhevene Orde
der Vrijmetselarij ; simmer gelukte hot hem , bet meerendeel der
Vrijnietselaars in zijne belangen over to hales , of hen tot zijne aanhangers to makes . for Illuminates doe! werd voornamelijk, niet
slechts ors proselieten to vormen , maar ook om do Vri jmetselarij in hot hatelijkst daglicht to plaatsen , door zich zelve in haar
gewaad to kleeden .. Reeds in bet jaar 1780 werd DIOMEDES (de MarIdes COSTANZQ VON co5TANZA) afgezonden, em ook in de Protestantsche-Duitsehe Loges, Illuminatorigezelschappen op to rigten •

Frankfort leerdo hij den Vrijhcer voN

ENIEUE

Te

kennen en woq

dezen voor het verbond .

ILL,
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KNIGGE

werd daarop een ijverig voor-

stander en arbeider der vereeniging, doordien WEISHAUPT hem zijn
vertrouwen had gesehonken, en hem verzekerde, dat het
genootschap reeds oud was , zonder to bedenken , dat het zijne
bemoeijing nog noodig had , om van Constitutie en Ritualen
voorzien to worden . KNIGGE door WEISHAUPT 'S brieven aangemoedigd , nam in de voornaamste steden van Duitsehland vele
voorname geleerde en regtschapene mannen tot Minervalen aan ,
en deelde hun hetzelfde refit der aanneming merle . Binnen
korten tijd zoude hij vele honderden mensehen onderwijzen,
bevorderen en hunno groote verwachtingen bevredigen . Toen
echter begon de groote aandrang eenigzins to verminderen ; want
de veelvuldige bedreigingen , toen reeds door regtschapene mannen
in de Duitsche Loges ondervonden, maakten velen wantrouwend .
KNIGGE vorderde daarbij van WEISHAUPT de plannen van het gansche systems , maar bekwam tot antwoord , dat hij de regeling
der Orde wel in zijn geheugen maar nog niet op het papier
had ; dat echter de kweekschool in sommige Katholijke Provincien in werking was , en dat hij de heerlijkste bouwstoffen
voor de hoogere graden verzameld had ; dat hij hem als den
eenigen medearbeider gebruiken kon , wien hij al zijne papieren
zoude mededeelen ; met wien hij alies zoude bewerken, en alles
naar liens goedvinden zou inrigten , en daarom begeerde hij
dat KNIGGE naar
Bij deze zamenkomst van

(wEISHAUPT) ,

Bei

eren kwam .

KNIGGE

en de hoofden der Orde in

Beij eren ,

werd besloten, dat KNIGGE al de bouwstoffen voor de
hoogere graden zoude bearbeiden . Daarbij zoude elk Areopagiet
zijne aanmerkingen maken ; dan moesten, naar WEISHAUPT's oordeel , alle graden zuiver afgeschreven , aangenomen en in alle
omstreken ingevoerd , en zoude tot op een volgend Areopagieten-Convent niets daarin veranderd molten worden .
Op het daaropvolgende Convent to Willem8/iad had KNIGGE
volmagt, om al die BB . •. in de Orde in to wijden , to onderrigten , en met de zaken bekend to maken , op welker
toetreding hij kans zag . Spoedig kwamen al de Gedeputeer-

bij

den van genoemd Convent

ENIGGE ,

en verlangden van hem

de aannemrng in de Illuminaten-Orde .
Gedurende hat Convent zelve nam ENIGGE echter niemand aan,
maar lief hen eene acte onderteekenen , waardoor zij zich
tot stilzwijgen verbonden .
BODE,

Onder anderen won hij hierdoor ook

die, als afgevaardigde van den Hertog ERNST van Sakeen-

Gotha,

llet Convent bijwoonde ., en die den bijzonderen last had,

om de dwalingen in de Vrijletselarij ontstaan ,

togas to gaan,

en haar zuiver zedelijk doel wader to herstellen . Na hat einde
van hat Convent ward hij

Illuminates minor

tot

aangeno-

men , en nadat KNIGGE hem lead overtuigd , dat hat gaan Jezuitismus was , dat zich achter doze Illuminates-Orde verborg, en dat
reeds vela achtbare manses daaraan deal hadden genomen,

deelde

hij ENIGGE zijne planners, inzigten en geschiedenis der Vrijmetselarij
en van de Rozenkruizers merle . Hierop lief BODE zich tot
tes

major

Illumina-

en tot Illuminates dirigens aannemen . en beloof-

de trouw en ijverig voor de Orde to zullen workers, dezelve de
overhand in de Vrijmetselarij to does verwerven , en zijne kennis in de V.

•.

M . • . ten nutte van anderen nit to breiden en

made to dealers .

indien

BODE

zoude zijne belofte wel vervuid hebben,

de Orde slat vroeger ten onder had moeten gaan .

dozen ondergang werkten vooral de Boekhandelaar
Kanonnik

PANZER

en de Hoogleeraar

WESTENRIEDER

made ,

in 1 785 hunne stemmas luide tegen de VV. •. MM .
minates verhieven .

Tot

STROBL ,

•,

de

welke

en de Illu-

In den jare '1784 warden door eon Keur-

vorstelijk bevel alle geheime verbroederingen dadelijk verboden .
De VV .

• . MM. • .

en Illuminates gehoorzaamden ,

sloten hunne

Loges en hidden geese vergaderingen moor . We! wendden zij
zich tot den Keurvorst ,

met verzoek , om alles bij hen to on-

derzoeken, dock dit baatte niets
den Pater

FRANK

verbroederingen .

en

a

EREITMAYR

eon tweede verbod word door
uitgelokt togas alle geheime

De Illuminates wares de eenigen ,

strekt gehoorzaam wares en bleven .

die vol .-

Intussehen warden toch

de regtscllapenste hussar medeleden gestraft .

WEISHAUPT

wend

in '78, van zijn ambt als Hoogleeraar ontzet, tot eene open-

/$
lijke

bekentenis veroordeeld , uit Ingol$tadt gebannen en
tot alle verdediging onbevoegd verklaard .
In het volgende
jaar liet de Keurvorst de papieren der Illuminates in beslag semen ; men vond daaronder, tegen sommige leden, bewijzen van
kuiperij , misleiding en bedrog , alsmede van gevoelens en daden , strijdig met hunnen voorgewenden ijver voor de deugd .
Peze feiten , welke den leden op zich zelven aangingen, werden
beschouwd als van toepassing to zijn op de Orde in het algee
mean . Er had eene geheime instructie plaats, ten gevolge van
welke WEISHAUPT ter flood werd veroordeeld ; dock deze kreeg
tijdig van flit vonnis kennis en nam de vlugt . Er werd eenen
prijs uitgeloofd aan dengene , die hem zou verraden . Hij vond
eerie wijkplaats to Re ensburg , waarop do Keurvorst zijne
ni tlevering vorderde , en daar de regering deze niet durfde weigeren , en toch niet besluiten kon, dezelve to bewilligen, maakte men hem de middelen , om weg to komen , gemakkelijk .
Hij begaf zich naar hot hof van ERNST, Hertog van Saksen-Gotha,
die hem tot zijnen bijzonderen Raadsheer benoemde . Nu eischte wEISHAUPT , zich dus in veiligheid ziende , flat er tegen hem,
als stichter van de Orde der Illuminates , eene regelmatige beschuldiging opgemaakt , en aan het onderzoek der regtbanken
onderworpen 'word ; dock deze billijke eisch bleef altijd onbeantwoord . WEISHAUPT is den 4 8den November 4 8~O . in den
ouderdom van 83 jaren , to Gotha overleden .
Kort na de vervolging van vvEISHAUPr begon ook die tegen ZWACK,
eERTEL, COSTANZO en SAVIOLI , van welke deze verbannen , gene afgezet
werden, terwijl anderen bescherming vonden in of door hunnen
rang, hunne geboorte, eereposten en familiebetrekkingen, of ook
door de persoonlijke gunst van den Keurvorst , of van Pater FRANK .
Men verbreidde overal, flat de Illuminates zich met staatsaangelegenheden bemoeiden , flat zij de papieren van den Regeringsraad ZWAC$ , bij zijne afwezigheid , hadden merle genomen , en
die onder den titel van ; Oor$pronkelij ke ge$chriften der
illuminates-Orde , hadden does drukken . ZWACK redde zich

door de vlugt.
De opheffing der Illuminates-Orde was in zich zelve , vol-

76

ILL .

INI) .

gees de bestaande staatswetten en wegens werkelijke tnisbruiken
en wederregtelijke aanmatigingen ,

volkomen regtvaardig .

Jut

verbond was een wezenlijke staat in den Staat ; het bemagtigde
zich van de gehoorzaamheid van de leden des Staats , wilde alle staatsbeambten met hare medeleden vereenigen , en openbare
gelden voor haar doe! beschikbaar makers, en had voor Be eren
dit doel reeds werkelijk ten deele bereikt .
In

4 788 hebben deze Illuminates .Frankr jk moeten verlaten ; tegen dezelve , zoowel als tegen de Vrijmetselarlj , worden
in Beijeren nog heden de verbodsbevelen stipt gehandhaafd ;
van tijd tot tijd zijn de Illuminates to niet gegaan en versmolten .

Zie

BEIJEBEN.

ILLUMINATEN . ('HEOSOPHISCHE)

Zie

ILLUMINATEN VAN AVIGNON .

PERNETTI .

ILLUMINATUS DIRIGENS ,

Zle

sWEDENBoEG .

of de Sehotsche Meester ,

was de

vijfde trap der Illuminates in Be eren .
ILLUMINATUS MAJOR ,

of de Sehotsche Novice ,

graad der Illuminates in

was de 4e .

Beijeren .

ILLUMINATUS MINOR was de derde trap der Illuminates in

Beij eren .
INCHIQUIN ,

(WILHELM O'BRIEN Graaf van) Grootm . • .

Gr . • . L . • . van En8eland van de nieuwe VV . • . MM . • .
INDIe .
ORGE

De Vrijmetselarij word in
PON RET ,

der

in 1726 .

Indie ingevoerd door Sir

die in dit zelfde jaar eene eerste Loge to

GE-

Cal-

cutta vestigde . Eene tweede werd in 'I 740 opgerigt , onder
den titel van

Star in het Oosten .

Van toes of maakte de

Orde snelle voortgangen in dit gedeelte van de Engelsche bezit-

Hindostan , waar men geese Mac . • • werkplaatsen vond . Deze Loges
tingen, en in I799 was or naauwelijks eene stall in

bestonden niet enkel nit Europeanen ; zij telden ook in bunne rijen de meesten der aanzienlijke inboorlingen . In dat zelfde jaar '779 gaf de Loge van
het Mac . •,

licht aan

van den Nabob van

OMDUT

Trichinapoli , bij Madras,

UL OMBAH BAHAUDER ,

Carnatica .

oudste zoos

Deze Prins woonde geregeld

de werkzaamheden zijner Loge hij ; hij voerde derzelve vele proselicten zijner natic tae , bijzonder zijnen brooder

oMUR UL o1~1RA1I.

1N1) .

1Nt .

77,

De Groote Loge van En eland, onderrigt van doze zaak,
zond den Prins cones brief van gelukwensehing , begeleid van
een rijk geborduurd schootsvel en een exemplaar van hot book
der constitution , op de prachtigsle wijze ingebonden . In hot
begin van 1780 ontving zij antwoord van den Prins . De brief
was in hot Perzisch geschreven , en besloten in een' omslag
an gouden stof . De Groote Loge liet daarvan een afschrift
makes op velijn , hetwelk in eene lijst word geplaatst
welke
men in de vergaderzaal ,

op feestdagen

en algemeene bijeen-

komsten ophangt .
INDIe .

(OOST . en WEST-)

In alle deelen der beide Indies

geniet de Vrijmetselarij een groot aanzien , en heeft de talrijkste en ijverigste aanhangers . Er is bijna geese stall , waar men
niet eene of moor Loges aantreft ,

die de ver van hun vader-

land vervvijderde Europeanen eene' schoone gelegenheid aanbieden, om zich onderling naauwer aaneen to sluiten . Zie POMFRET .
Degene , die toegelaten is geworden tot de ken-

INGEWIJDE .

nis der geheimen .
INGEWIJDE AZIATISCHE BROEDERS . Eene laatste scheuring der
Duitsche Rozenkruizers (zie

RozENKRUIZERS)

vestigde zich omstreeks

1780 in Oostenrij k en 1 to lie , onder de benaming van ingewij de
.Brooders van Azie. Doze verbroedering had ten doe! , de
beoefening der natuurlijke wetenschappen en hot uitvorschen van
hot elixir tier onsterfelijkheid .
res de Baron

ECKER

en de Graaf

WRSNA .

VAN

Hare voornaamste oprigters waECRIIOFFEN a de Hoogleeraar SPANGENEERG

Zij stond , even als de afdeelingen van

hot Rozenkruis, in correspondentie met de hermetisehe Loges
van Frankrij k , en had slecbts een kort bestaan . In 4 78~
wend zij door de Policie verontrust 7 en later bragt een Hoogduitsch schrijver ,

geheeten, haar den doodslag toe , door
hare mysteries to openbaren in eon geschrift , dat in 1 787 hot
licht zag .
RoLLIN

INGEWIJDE iN DE EGYPTISCHE GEHEIMEN . (Be)
graad der Afrikaansche Bouwheeren .
INGEWIJDE RIDDER ,

De 2e .

of BROEDER UIT AZIe (lYe) is de 3e .
graad der Afrikaansche Bouwheeren .
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INIGO JONES .

(Zie

INS .

JONES .)

INQUISITEUR . (De) Zie INSPECTEUR .
INQUISITIE . (De) Dat de menschheid

ontteerend gerigt was
steeds de bitterste vervolger der Vrijmetselarij en van hare medeleden . Geene gelegenheid, geene middelen, geen invloed lief
zij onbeproefd , om deze Broederschap to verdelgen , zoo ver
hare magi reikte . De staatkundige gebeurtenissen van 4814
en I81 , die in sommige landen alle misbruiken van den ou-~
den tijd weder invoerden, hergaven ook in Spanje de naar
auto-da f es smachtende Inquisiteurs de oude nags weder ,

en hernieuwde den vervolgingsijver , dock is in Spanj e , door
de jongsfe staatsomwenteling , gelukkig in vernal geraakt.
INRI . Onder de menigvuldige beteekenissen , in welke deze vier
letters in de booge Fransehe graders gebruikt worden , zijn de
volgende de gebruikelijkste : Jezu: 1Yazarenua flea, Jw
deorum . -- Judea , ,1V Nazareth , Raphael , Juda, -- Jg~
nem Natura Regenerando Inte8rat . - igne ]Yatura
Renovator Integra . - Igne Nitrum Roris Invenitur .
1NRIGTINGEN VAN IIET GROOT-OOSTEN . Statuten en algemeene wetten , waarnaar de Vrijmetselarij , of eigenlijk de
Loges , die tot een Groot-Oosten behooren , zich rnoeten godragon .
INSCHRIJVINGSBOEK . Is hot boek, waarin de Broederen Visiteuren hunne namen , woonplaatsen en graders opteekenen , alvorens zij in de Loge geleid worden , en dat zich tot dat einde
altijd in de Visiteurskamer bevindt .
INSPECTEUR (De) is de titel des Opzieners in de meeste hoogere graders , ook voereii eenige hooge graders zelve dien naam .
INSPECTEUR-GENERAAL .

(Souverein Groot-)

Zie

GENERAAL-

INSPECTEUR .

INSPECTEUR , INQUISITEUR en COMMANDEUR (Do Groot)
is de 1 oe . grand van hot Schotsch philosophisch systems in
Frankrzjk, en de 4e . grand van het zoogenaamde oud-Engelsehe Rituaal , waarin het gewoonlijk verkort d e e e n e n
d e r t i g s t e (trente-unieme) words genoemd ; tevens is hot
do 6 ie . grand van het Mitzrazrrxitisch systems .

INS .
INSPECTIE . Elke

Loge ,

die zich

is, vraagt eene Constitutie .
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vormt en die regelmatig

Alvorens dezelve toe to staan, be .

nocmt hot Groot-Oosten drie van deszelfs Groot-Officieren ,

om

do inrigting der Loge to onderzoeken , en of zij wezenlijk voor
den arbeid geschikt is .
INSTALLATIE (De) is de cermonie , waardoor eene nieuwe Loge,
of een nieuw Kapittel van eene 1%Ioeder-Loge, of van een Groot •
Oosten , ingewijd en erkend wordt , en bij welke gelegenheid
aan

hetzelve de Constitutiebrief feestelijk wordt overgegeben .

De installatie der O icieren heeft jaarlijks plants , bij welke de
nieuwe achtbare Meester door den afgaande geinstalleerd , en do
overige Officieren door den nieuwen achtbaren Meester bevestigd
worden .

Zie

OPENING .

INSTITUUT TOT ONDERWIJS VOOR BLINDEN .
ting , die der V . •. M . •.

en geheel

Eene inrig-

Nederlaud tot eer en sie-

raad verstrekt . Eeuwen lang daeht men , tat hot onmogelijk
was, blinde kinderen to onderwijzen . Ilet was VALENTIN IIAUY,
gewezen tolk bij de Admiraliteit in Frankrjk, die door de
uitmuntende proeven van de blinde virtuoso THERESE VAN PARA~
op de piano en hot orgel , aangespoord word , om cone
school in zijn eigen huffs to stichten , ten erode to onderzoeken,
of de blinde werkelijk onvatbaar was , om onderrigt to ontvangen . Doze school k~vam in hot jaar 1'784 tot stand , en de
DIES,

waardige man , , met geestdrift voor hot geluk der blinders bezield, liet hot work, tat hij begonnen had, niet varen, ofschoon
de hinderpalen zich onophoudelijk vermenigvuldigden ; zijne weldadige stem
weldra door
om daar een
gaf ook in

thong tot alle troonen van Europa door . Ilij word
den Reizer van Bus land naar Petersburg ge •o epen ,
Instituut voor Blinders op to rigten . Zijno doorreize
Pruissen aanleiding tot oprigten van hot Blinden-

Instituut to Berl jn , tat in 1806 in working kwaln . Maar
reeds waren in Engeland , naar hot voorschrift van IIAUY , to

Liverpool in '1790 , to Edimburg in 1791, en to London
in 4 800 dergelijke instellingen ontstaan .
soortgelijke leerseholen op to

.dmsterdam,

In 1808 rigtte men
ifeenen en .Prang,

en doze zijn door eene menigte anderen gevalgd .

Terw ijl de
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meeste deter instellingen door den Staat zijn gesticht , vindl
men ook dezulke , die hunne oprigting aan de liefdadigheid van
bijzondere personen to danken hebben, en onder deze laatste
behoort ook hot Instituut tot onderwijs van .Blinders to
.dmsterdam .
Bet dagteekent zijn bestaan van hot jaar 1808, toen hot door
Yr metaelaren word gesticht , 'wier oproeping aan de Nederlandsche liefdadigheid niet vruchteloos was ; maar weerklank
vond in veler harten. Boewel dus klein in beginsel , is hot
Instituut van langzamerhand uitgebreider geworden . De namen
der Broederen w . HOLTROP (zie dit Art .) , G . VROLHC . Boogleeraar , en i . DIEPVEST , stichters en eerste Bestuurders deter inrigting , zullen intussehen altijd met zegening genoemd
worden door de talrijke beweldadigde ongelukkigen , die aan
doze stichting hunne geheele of gedeeltelijke vorming to danken hadden .
De eerste proeven werden in de school van den met room
bekenden r . VAN WIJH , Rz . genomen , waar men eenige blinde
kinderen ian hot onderwijs lidt deelnemen, dat evenwel in vole opzigten naar hunnen toestand moest gewijzigd worden . Spoe
dig tag men echter in , dat , om eenigzins to slagen in hetgeen
men zich had voorgenomen , cone bijzondere school Voor
Blinders moest worden daargesteld . Men vond eon gebouw in
de Koestraat , en stelde eon' afzonderlijken onderwijzer aan ,
terwijl eon leermeester voor de handwerken bij de jongens , en
eene leermeesteres voor vrouwelijke handwerken hem behulp .
zaam waren .
Nog werden al doze leerlingen in hot Instituut slechts opgenomeni als in cone leerschool ; zij woonden bij hunne ouders,
en kwamen slechts op gezette tijden, om onderwijs to ontvan .
gen . To refit begrepen Bestuurderen in der tijd , dat enkel onderwijs den Rlinde niet konde vormnn tot hetgeen hij
zijn moest ; zij verbonden or dus de opvoeding mode , en zoodra de vermeerderde deelnoming or hen toe in staat stelde ,
kochten zij cone woning aan op de Prinsengracht, waar de
kweekelin en, van wier verdere vorming men zich jets goods

INS
konde beloven , were enaangenomcn en verpleegd , waardoor do
inrigting meer den vorm van eene kostschool verkreeg~ diem hat
ook heeft behouden .
Bij toenemende aanvragen wend ook dit gebouw to klein beg
vonden ,

en daarop is het Instituut verplaatst in een rnirn er1

fraai gebouw op de Heerengracht , waar hat zich thans nog bc~
vindt ,

en van tijd tot tijd door ver°meerderde deelneming ook

meer kinderen heeft kunnen opnemen .
Het tegenwoordige Bestuur der inrigting is zamengesteld tilt

als President ; G . a . BOISSEVAIN,
ale The$aurier . Do
tine overige laden zijn : Mr . a . a . fIOLTZMAN , Dr . J . VAN GEUN
en Dr. R . VAN BEEK VOLLENIIOVEN,
Elk der Bestuurde •

de Heeren :

D. D.

als Secretaris ;

BucHLER ,

N. J.

P00K

VAN BAGGEN ,

ran heeft zich , behalve met de werkzaamheden , die de betrek~
king van bestuurder noodzakelijk medebrengt ,

belast met hat

oppertoezigt over een of antler bijzonder yak van opvoedirig
onder`vijs ,

kunsten of handwerken , terwijl onder hun bestnur'

een Directeur de werkzaamheden regelt . Overeenkomsti Art .
1 i van bet Reglement zijn drie der Bestuurderen Vrijmet~
selaren , namelijk de Heeren
en Dr .
Met
wijzer ,

Ii .

VAN $EEK

het jaar
die

van

D . D.

BUGHLER,

Dr,

.i .

VAN GEoN~

VOLLENHOVEN .

'1 841 gaf hot bedanken van den orrder'-~
de

oprigting of werkzaam was gewee t ,

Bestuurderen van dat gesticht aanleiding , hot onderwijs nit
to

breiden ,

door hot benoemen - van Br . •,

Jj

j.

ALBERDA

tot Directeur en Hoofdonderwijzer onder Bestuurderen Do
uitbreiding is ook gevolgd . Van 36 kweekelingen klon bet
getal in '1813 tot 57, en de deelneming der menschet liefd~
verminderde niet .

Om zoo vela kweekelingen wel to verzor .

gen , waren veranderingen en verbeteringen noodzakelijk s tlio
dan ook door Bestuurderen ruimsehoots zijn aangebrag't, crt no
voortdurend een bijzonder voorwerp hunuer zorg nitmakon
Zoo is er veal - door lien in bet werk gesteld dat regtstre~k~

de bevorderirg der gezondheid bedoelt, erg dragon daar~
van slaapzalcn , bad• en ziekenkamers enz=~ overtuigendo be~
svijzen .
11 .

De gjjmnastzek

is

door

hunne

zorg ;

1 dagelijkso

werkzaamheid der kinderen, onder de leervakken opgenornen ;
er zijn ten behoeve der blinders vertchillende spellers naar
hunne behoeften gewijzigd , door hen bewerkt en aangeschaft ; er is door Bestuurderen gezorgd voor eene meer passende gelijkvormige kleeding, en behalve dit alles flog zeer veel,
vat niet wel in bijzonderheden kan worden opgegeven ; maar
boven dit alles heeft ook het onderwj s in weten$chappen,
kuntten en handwerken , door hunne zorg , eene hoogst be-

langrijke uitbreiding erlangd .

Pit onderwijs omvat thans de
kennis hunner moedertaal , gegrond op het redekundig ontleden , terwijl daaraan zoo veel mogelijk de kennis van de
juiste beteekenis der woorden words verbonden , en zij , ter
toepassing van de aangeleerde regelen , hunne gedachten , door
middel van schrift , op onderscheidene wijzen kuvnen mededeelen , waartoe evenwel lief puntschrift van BRAILLE bij voorkeur wordt gebczigd, omdat de kweekelingen , hetgeen zij hebben geschreven , dan oak kunnen lezen,
let eenige kweekelingen is de proef genomen en aanvankelijk vrij wel geslaagd ,
om hen ook eenige kennis aan vreernde talen bij to brengen .
Be geschiedenis l)epaalt zich tot algemeene, vaderland
ache en bijbelsche gesehiedenis, en words altijd met de

aard

r- ktkunde verbonden , waardoor de twee wetenschappen wel
ieder op zicli zelve onderwezen , maar to zamen als ecn geheel
beschouwd en behandeld worden . Hierdoor werd het volstrekt

noodzakelijk , om niet alleen de bedendaagsche geographic to
kennen , maar ook jets van de oude en middelbare aardrijksr
kunde to weten .
Bovendien heeft risen in de wit- en natuurhundige aardrijktkunde het middel weten to vinden ; om de leerlingen to
brengen tot denken en oordeelen , waarom deze deelen der
wetensebap dais ook naauwkeurig en uitvoerig behandeld worden . Ook de algemeene en vaderlandsehe gesehiedenis zijn
vruchtbaar in besehouwingen , ten aanzien van oorzaak en ui tverksel , fret verband der voorvallen , enz, en leveren menigmaal genoegzame stof op tot scherping van verstand en oardeel, vernuft en scherpzinnigheid .

INS.
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Meet regtsh'eeks , ter opwekking en ver1evendigin van list
godsdienstig gevoel , wordt de bjbelscIie g&whiedenia voor tie
meer gevorderden behandeld ; ook tracht men dat gevoel to
verheffen , door list uitkiezen van zoodanige gedachten , die tot

het gernoed spreken , en waarvan zij eene grooto menigte getrouwelijk in list geheugen bewares, Men last bet verder aan
do godsdienstleeraars over , om list gebouw tier godsdienstige
vorming elk op z .jne wijze to vo1tooijen
leder kweekeling
die den noodigen graad van vatbaarheid daartoe bezit , ontvangt
leertellig goddien$tig onderrigt door den Leeraar tier
gemoente , waartoe hij behoort .
Rekenkunde , algebra en meetkunde worden aan bet
Instituut met tie niterste zorg onderwezen .
Vooral in
dezo vakken onderscbeidt zich list onderwijs door eenen
geheel bijzonderen gang , vaardoor list mogelijk is, door middel van rekenen nit list hoofd, bijna apes to vcrrigten, wat
tie ziende met behuip zijner lei kan volvoeren .

IVatuurkunde en natuztrljke Itiatorie volgen zeer gepast , nadat de voorbereidende oefeningen daartoe behandclii zijn , en worden ,. door middel van opzettelijk daartoe
vervaardigde meetkundige figures , of door modellen en verzamelingen , lion ten hoogste duidelijk gemaakt , zoodat banns
antwoorden daarin tie getuigenis geven van hun joist begrip .
Behalve dit, worden zij meer regtstreeks tot bet inkeeren
in zich zelven opgeleid , door de lessen , die hun gegeven
worden in tie ziel/tunde , waarmcde do zedekunde verbonden wordt .
Zoo vaak mogelijk vorden zij bekend gemaakt met hetgeen
tie zamenleving van hen eischt , vooral door list voorlezen van
werken , die betrekking hebben op men8c/ienkennia en list
kennen van list bijzondere en eigenaardigo van hunnen toestand , waardoor zij geese vreemdelingen in do burgerlijke zamenleving behoeven to zijn , wanneer die hen , na volbragteiz
Ieertijd , weder opneemt .
Overigens onderscheidt zich bet onderwijs missehien eenigzirs
daardoor, dat bet, n

verseheidene moeijelijkc bereidingcm van

hulpmiddelen , mogelijk geworden is , klassikaal werkzaam
to zijn .
Out de kweekelingen , na list verlaten des gestichts , door
gepaste ontwikkeling van list bezoeken van zulke plaatsen of
to houden , waar gesprek en handeling hun als onedel en
laag moesten voorkomen, om hunnen omgang gezoeht en nuttig to
makers , en hunne families list bezit van zulk een lid derzelve
meer tot nut, dan tot last to doers zijn, droegen Bestuurders
ook zorg , dat de kweekelingen jets leerden , waardoor zij - in
hun levensonderhoud konden voorzien , waartoe
en

handwerken

muzij k list meest geschikt gevonden worden .
Onder de handwerken, die thans aan hot Instituut tot on-

derwijs van blinders worden aangeleerd, bekleedt list mandemaken de eerste plaats . Het onderwijs in dit handwerk wordt
dan ook zoo volledig als mogelijk gegeven . Gewoonlijk vangt
lief aan met het dertiende jaar van den kweekeling ; in de
laatste jaren (van zestien tot achttien) is de toekomstige handwerker dagelijks acht en een half uur werkzaam , waarvan
vier onder list opzigt van zijnen leermeester en de overige
alleen . Van list grofste tot list fijnste werk worth hun geleerd, en niets is boven hun begrip ; zoodat zij somtijds , niet
zonder wet to slagen , met ziende arbeiders kunnen wedijveren .
Het stoelenmatten, eerie gemakkelijker, maar niet zoo winstgevende werkzaamheid , is de tweeds .
Als eerie andere nuttige werkzaamheid leeren zij oak list -'evlechten van stoelzittin,'en met $paamwh net ; eerie werkzaamheid , die in de Institutes van list naburige Duitschland
het bests middel van bestaan oplevert , en bij genoegzame aanvrage , of bestellingen op tijd , een zeer goed middel konde
worden , om in hun levensonderhoud to voorzien . Verder leeren zij allerlei draadwerk vervaardigen ; knoopwerken , van
het eenvoudigste net tot de rneest zamengestelde figures op
weitaa$elaen ; list bekleeden van fieschen
smet spaansch
net, enz . Er zijn proeven genotnen, om hun list timmeren
to leeren , en in alles zijn de blinders uitstekend geslaagd .
Ook in dit opzi t zoekt men hen den zie~den zoo pabij moge-

INS .
Iijk to brengen, om zoodoende, zoo veel zulks kan gesehieden,
hen tot nuttige leden der zamenleving to vormen .
Be vrouwelij ke ltandwerken , waarin de kweekelingen onderwezen worden , zijn : het breijen van onderseheidene kleedingstukken ,

nit wol en katoen , dat zelfs wordt voortgezet

lot het breijen van fijn werk .

Vooral echter wordt het vleck

den van beurzen uit zijde, op daartoe bijzonder vervaardigde

machines , aangeleerd .
maken

Buitendien krijgen zij onderrigt in het

van fijne vrouwelijke handwerkjes :

Ook leeren zij

eenigzins naaijen .

Bet is echter moeijelijker , de meisjes in
staat to stellen , met, die handwerken haar onderhoud to verclienen, dan zulks het geval is bij den knaap, en slaagt bij
haar niet aliijd even goed , als bij dew .
Ook de niuzijk, het andere middel van bestaan, wordt
aan het Instituut met zorg aangekweekt . Voor bijna alien client
zij ,

door den zang , tot veraangenaming des levens , tot eene
oede stemming des gemoeds, en, met gepaste woorden verbon •

den ter verheffing en veredeling des gevoels ,

waardoor zij een

edeelte der opvoeding uitmaakt .
Als kunst heeft men voornamelijk het orgel$pel op het
oog , en de kweekeling , die gewoonlijk van zijn achtste jaar
of reeds de voorbereidende oefeningen studeert , wijdt zich met
bet twaalfde of dertiende jaar aan de muzijk , komt met het
veertiende of vijftiende jaar bepaaldelijk aan hot orgel , dat het
Instituut in bezit heeft , en heeft dus drie jaren lang gelegenheid , ozn zich gedurende acht en een half uur per dag op
hetzelve to oefenen , waarvan drie of vier urea les-uren zijn .
Opzettelijk heeft men verkozen, onderwijs in het orgelspel to
laten geven , en weinig op andere instrumenten to doers aanleeren , opdat het zoo veel to meer voor den kweekeling onmogelijk zoude worden ,

door het land rondtrekkende als reizend

muzijkant , bedorven to worden en anderen to bederven .
Bet blijkt this , dat Bestuurderen de wetenschappelijke rigting bij het onderwijs aan blinde kinderen voorstaan , maar dat
tie middelen , om in hun levensonderhoud to voorzien , door
eigene werkzaamheid , een voorwerp van hunne aanhoudendo
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zorg uitiraaht , en niet minder de aandacht tot zich heeft getrokken . Men ziet hieruit , dat de rigting van die vorming
niet uitsluitend verstandelijk, nosh uitsluitend technisch is ,
maar dat beiden vereenigd worden , en men zoo doende op de
beste wijze bet doe! bereiken kan . Geheel verstandelijk ingerigt , zoude hun zulk eene vorming , in lateren leeftijd , tot
eene kwelling zijn ; geheel technisch zoude er eene zoude begaan worden aan banners redelijken geest , die zoo duidelijk
zijne begeerte naar denken , zijn behoefte aan stof tot denken
to kennen geeft .
Voor het laatste huisselijk examen (.Me! 4 844) waren in bet
gestieht 5L leerlingen , die (met enkele uitzonderingen , wanneer bet kinderen van ouders uit den meer deftigen burgerbtand waren) op zoodanige wijze werden geleid .
Wat de kweekelingen aangaat , die voor de muzijk werden
opgcleid , zij zijn , over bet algemeen , vrij wel geslaagd in
hunne pogingen , om eene broodwinning to verkrijgen . Zoo
volkomen kan men dit niet zeggen van hen, die voor handwerken
werden gevormd . Ilet gebeurde menigmaal , dat zij in bet
huffs hunner ouders geese gelegenheid hadden om werk to
bekomen , waardoor dus datgene , wat bun aan de inrigting
net zorg en moeite was bijgebragt , voor hen zonder nut
Fleck to zijn , en spoedig vergeten word .
Bestuurdoren begrepen daarom reeds jaren lang , dat een
gesticht voor volwassene blinders behoefte was voor zoo
menigeen , die, bij zijne terugkomst in de ouderlijke wooing ,
weinig vooruitzigten had .
In de redevoering van den Br . . Voorzitter, D . D . BfCOLER,
ter gelegenheid van bet openbaar examen der kinderen uitgesproken (Mci 1843) , werd deze bedenking , op eene indrukmakende wijze, door de volgende woorden aangeduid : » Ziedaar
de treurige toekomst van velen , die, na volbragten leertijd, bet
Instituut verlaten . Is bet derhalve zonder grond , wanner wij
dat oogenblik met bezorgdheid to geinoet zien ? loges wij ons
nict met reden bekommeren, dat de vruchten van zoo veel inspanning , zorg en Qpoffering zullen verloren gaan ; maar meer
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dat zij, wier krachten men gcoefend liceft, om in cigenc

zedclijkc en stoffelijke behoeften to voorzien , door den toestand,
vaarin zij verplaatst

vorden ,

beroofd zijn van de gelegenheid

hunne krachten in toepassing to brengen ,
vorden ,

dan

zij vroegcr

en thans nog armer

waxen ? Inderdaad ,

her in hat antwoord met ons verschillen .
gij :

is

er

dan geen middel ,

geen uver zat

Maar to regt vraagt

om dit kwaad to keer to gain?

Kan er niet voorzien worden in die bedroevende omstandigheid,
die , buiten het Instituut

gelegen ,

voor een grout deel verijdelt ?

deszelfs heilzame pogingen

1k zeide hat reeds, hat was hat

onderwerp der meest ernstige overwegingen onzer voorgangers,
(lit middel to vinden .

In andere landen was oak de wag be-

reids aangewezen ; want char vond men, wat tot dus verre hier
ontbrak, en waarlijk niet langer ontbrekcn mogt .

1k bedoel

tie daarstelling van een, gelijk de Franschen hot heeten,
dat is :

van een gesticht ,

blinden ,
den ;

aByle,

waarin mingegoede, wel onderwezen

bij hat verlaten van bet institnut ,

eene toevlugt yin-

waar zij bet geleerde kunnen uitbreiden ;

waar zij al de

huIpmidd1en aantreffen , die , in overeenstemming met hunnen
toestand , hen in staat stellen , ten minste gedeeltelijk in eigene
hehoeften to voorzien,

een gesticht eindelijk,

met hat tegenwoordig Instituut

dat,

onderwijs en van de opvoeding moest vergaderen,
vender doen gedijen ,
blinden ,

in verband

de vruchten van hat gegeven
bewaren en

en zuiks bepaaldelijk ten behoeve van die

van welke hat to voorzien was , dat daze vruchten in

hunnen maatschappelijken toestand zouden verloren gaan . Dezen
flu sedan lang gekoesterden wensch in vervulling to brengen
was aan belangrijke
derworpen .

zwarigheden en vale wisselvalligheden on-

Aan hat tegenwoordige bestuur heeft hat echter

mogen gelukken, thans dezen wenseli to verwezenlijken ; or ziju
ten minste maatregelen genomen , dit to beproeven . 1 '
Korten tijd daarna is die proeve genomen en aanvankelijk wel
geslaagd .

Do oprigting

van

hat Ge$ticht voor volwao$ene

Jilinden heeft plaats gehad in
hetzelve reeds tien blinden ,

Augustus 1 843 .

Thans telt

waarvan zes tot het mannelijke en

yicr tot hat vrouwelijke geslacht behooren,

en is in eon afzon-
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dcrlijk fraai en ruim gebouw gevestigd op de Heerengracht .
flaar worden blinders opgenomen , die door handwerken een
xeker kostgeld verdienen ,

dat - voor burs onderhoud bepaald is,
terwijl hunne overwinst door hen zelven wordt genoten, of
voor hen bewaard . Tot dus verre is er vooral voor de mannelijke blinders overvloedig werk voorhanden .
In lit tweeds gesticht worden , in de eerste plaats,

blinders

aangenomen , die op bet Instituut banners leertijd volbragt hebben , en dus werken hebben geleerd ; maar ook vervolgens dezulken , die niet aan bet jnstituut geweest zijnde, genoegzame
bevatting toonen ,

om bij eenig onderrigt bet ontbrekende to

Icunnon aanvullen .

Misschieii wordt in vervolg van tijd die

guest

ook uog tot andere blinders uitgestrekt , waardoor de

kroon genet wordt op de mensch1ieveide pogiugen i ten voordeele der blinders .
Door al bet hierboven medegedeelde heeft men eenigermato
Wij zeiden

den omvang van bet onderwijs kunnen opmaken .

opzettelijk eenigermate , dewijl men zich de bewouderenswaardige hoogte , den omvang en de grondigheid van bet gegeven onderwijs , of de tallooze zegenrijke vruchten, die bet voortbrengen
most , onmogelijk zou kunnen voorstellen , zonder dat onderwijs
to hebben bijgewoond , waartoe elken woensdag , van tiers tot
twaalf ere gelegenheid bestaat ,

aan bet gebouw des gestichts .

In welk geval de opmerkzame bezoeker ook in staat gesteld
wordt, behalve bet uitstekende van bet ouderwjs , ook de zindelijkheid en doelmatige inrigting des gebouws, gelijk ook bet
zielroerende van de liefdevolle en vaderlijke behandeling tier kweekelingen , to bewonderen .
zoekcrs ontgaat ,

en

Pat ,

vat echter den meesten be .

vat nogtans zoo zest onderscheiding en

hulde verdient , is de ijver ,

de hartelijkbeid en de onvermoei-

bare belangstelling, waarmede bet gesticht wordt bestunrd, zoo
wel wat het algemeen betreft , als wat de bijzonderheden aangaat ,

en hoezeer Bestuurderen ,

steeds op bedacht zijn ,

zoowel als de Direcleur, er

de vindingen vans bet n enschelijk ver-

nnft dienstbaar to makers aan de voortgaande verheffiug en verbctQring dei• inrigt in , en waarvoor zij de boloQuxn in bums
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barters vinden . Menige gevoelvolle bezocker ; zendt dan ook onder bet
opwellen van eerie dankbare traan, in stilte, heilbeden voor hen
op aan den 0 . •. B . • . V .

h . • . H . • . , terwijl ook zij, die der-

•,

gelijke inrigtingen in vreemde landen bezochten , en ook vreemde
bezoekers, bet Nederlandsche Instituut den hoogsten lof toezwaaijen .
wij moeten hier tevens vermelden ,

dat het gesticht .

onder

de tegenwoordige Bestuurders, niet slechts die bewonderenswaardige verbetering en uitbreiding van opvoeding en onderwijs heeft
verkregen,

maar ook op zulke ruime grondslagen is gevestigd,

als overeenkomstig zijn met den stand der beschaving , en met
de beginselen . der Broederschap die bet stichtte .
De kweekelingen worden er hetzij geheel op kosten van bet
Instituut , hetzij met eerie toelage van de zijde der ouders en
door deze zelve to bepalen, verzorgd, en blijven er tot den ou .derdom van I8--20 jaren .
INSTRUCTIE .

Zle

CATECHISMUS .

INSTRUCTIE-LOGES zijn die vereenigingen, waarin geene aannemingen plaats hebben ,

maar alleen onderrigt in ,

lezingen

en gebruiken der

over de

geven wordt .
ges .

leer

of voorVrijmetselarij ge-

In Londen alleen bestaan er 9 Instructie-Lo-

Vaak echter loopt hot onderrigt over andere nuttige we-

tenschappen .

Zoo heeft men reeds voor verscheidene jaren in

Belgie , een begin gemaakt met de aanwezigen geregeld to on derwijzen in stern- en natuurkunde ; zoo heeft de D

la Cle-

mente .f,
mitie, een leercursus geopend voor maatschappelijke huffshoudkunde (e'conomie eociale) . Op dezelfde wijze heeft de

D.

en-

dragt maaht Magt, in bet 0 . •. van 's Hage, hier to laude, bet
voorbeeld gegeven van wetensehappelijke vergaderingen
ke onderwerpen werden behandeld ,

in weldie min of meer met de

V . •. M . . in verband stonden . Te wenschen ware bet, dat deze uit- en inlandsche voorbeelden algemeen werden nagevolgd .
Aan de personen die tot het ontwerpen en volvoeren van zulke
planners geschikt zijn ,
lninst talrijke

niet .

ontbreekt bet in den boezem ook der
Daardoor zouden de D £ op meer

dan cene wijze der maatschappij nuttig kunnen worden , en
zouden zij zich steeds meer en meer nuttig betoonen aan bet
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menschdom , zij louden een middel te meer hebben ter onderrigting , ter verbetering en veredeling des menschen , terwi]I
menige werkpl.",., thans aan bet k\vijnen, door het toestroomen van arheiders, daarenboven verlevendigd zouden worden ,
en hehalve een meer vcrwijderde, ook eene dadclijke vergelding
zouden smaken voor haar edel pogen,
INTENDANT. Zic STEWARD.
INTENDANT, of Opziener der Gchou\ven, (Dc) de 8e. graad
van het uit Al1le·rika naar Fran kr£jk ingevoerde cud-Engelsche systema, en de 70. graad van bet Groot-Kapittel der Raad
van Keizers van Oosten en Westen te Parijs.
IN\VIJDING~ Zie INSTALLATIE.

INWIJDING VAN EENEN BROEDER. Zie AANNEMING.
INWIJDING VAN EENEN NIEU\VEN TEMPEL. -De plegtigheden, bij die gclegenheid te vieren, worden natuurlijk nu eens
minder, dan ecns meer gewijzigd door de omstandigheden , of
de plaatsehjke gestcltenis, Het hierondervolgend Rituaal kan in
zoodanige gevallen zeer goed tot handleiding verstrekken , in
welke IDeD, naar gelang der omstandigheden , eenige wijzigingen
kan brengen.
De tempel zij met smaak, en zoo dit doenlijk zij, ook met
bloemkransen, slingers en festocncn van bloemen en loof versierd. De fakkels van den Achtb.·., van de Opz.·., des Re.. .
den. .• ~ van den Secret.·., gelijk al de overige lichten, hehooren geheel nieuw te wezen, Wanneer er eenig vlammend licht
aanwezig is, hehoort ook dit onaangestoken te zijn. Voor het
altaar bevinde zich, op smaakvolle wijze, eene wierookvaas geplaatst,
Eon del' Ceremoniemeestcrs, de Onderzoekcr en de Dekker, die
alle drie behoorlijk gewapend moeten zijn, moeten zich binnen
in den Tempel en zonder lich» hevinden. De poorten mocten
hehoorlijk gesloten zijn, en zal de Dekker den sIeutel in hewaring hebben. De deputatien der naburige en bevriende Loges,
welke uitgenoodigd zijn gewordeu ter bijwoning der plegtigheid ,
zoowel als de kommissie nit bet Gr.·. 0.·., bevinden zich in
een afzonderlijk vertrek. De Loge opent hare werkzaamheden
ill den eersten graad, hctzij ill de banketzaal , hctzij ill eenig
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ander vertrek, Na het openen tier vergadering noodigt de
Achth.•• den Secretaris nit tot het voorlezen van het besluit
van bet Gr.'. 0.·., waarbij de werkplaats wordt geconstitueerd.
OnmiddelJijk na doze Iezing steIt de Redenaar voor , dadelijk
over te gaan tot de inwijding, dat , na het daarop gevallen besluit der leden van de Loge, to werk wordt gesteld, De trein
is op de volgende wijze zamengesteld : de Standaarddrager en
de Z,vaarddrager; 2. de Reg.", M.". tusschen de beide Opz.·. ;
5. de drie Hoofdwaardigheidbekleeders van elke der Loges, die
ten gevolge der uitnoodiging zijn opgekomen , gaande naar rang
van ouderdom del' Loges; 4. de Redenaar en Secretaris del' Loge, die ingewijd wordt; 5. de Visiteurs; 6.. de Ieden del' Loge, volgens de graden. De stoet bcgeeft zich naar de huitenste
poort des nieuwen TempeIs, terwijl de kapel zich onder den
marsch en hij de tusschenpoozen doet ,hooren. De stoet aan de
poort gekomen zijnde, geeft de Reg.·. M.·, drie L.·. slagen
met den M.· . . De Onderzoeker, die zich in den Tempel bevindt , zegt thans luid: » DB. •.! weest op uwe hoede , er bevindt zich iemand voor de poorten des Tempels." De reg.·.
M.·. zegt; » Ik hoor hinnen in den Tempel spreken." Hij
klopt en zegt: » Wie heeft het durven wagen , in den Tempel
door te dringen1"
0.'. Het zijn de werklieden , die den Tempel hebben helpen daarstellen , en aan 'lie men de bewaking van denzelven
heeft opgedragen.
R. .. M.·.
Opent de poorten; ik verlang dit in naam der
mij verzellende BB."
De Dekker ontsluit de poort , en opent die ten halve, daarbij tevens vragende :
» Wat wilt gij in dezen Tempel doen 1"
R. .. M.·. Het werk voItooijen, door dien tel' cere van den
0.'. B.". v.'. h.·. H.'" toe te wijden aan Hem, aan de deugd
en aan de waarheid.
D.·. (na het openen) Aangezien de Tempel tot een zoo
edel docl moet strekken , stel ik u den sleutel ter band, en
)l

tf •

wij ons bij u voegen tot hot volbrengen van een
M . ` . de
Thins spreekt de R .
zoo prijselijk werk .
over
de in
Broeders aan over duisterheid en licht , en
wijding , en besluit met een gebed , om eene vonk van lief
inatuurlijk licht , dat door den 0 .' . B . • . v . •. h . •. H . •. in de
zullen

geheele natuur is daargesteld , en niet minder van dat zedelijk
licht, waardoor de V . • . M . • . aan zijne hooge en edele roeping
beantwoordt , en dat door Zijne hulp het ook hier licht moge
worden . Hierna ontsteekt hij eene nog niet gebruikte fakkel, en
zegt : u BB . • . ! last ons den Tempel binnentreden, en het werk
voleinden , dat wij hebben begonnen ." Bevindt zich een viammend symbool in de 0 , din wordt dit het eerste ontstoken,
onder het uitspreken van gepaste woorden , met betrekking tot
het gewigtige van lief lioogere licht , als onmisbaar tot het veredelen der werklieden , in het pogen naar lion verheven doel,
tot het verdrijven van de duisternis der vooroordeelen , ten emdo bet pad der waarheid steeds en zonder afwijking to kunnen
bewandelen . In enkele plaatsen worden eensklaps en to gelijk
hiermede ook de overige fakkels ontstoken .
Vervolgens ontsteekt de A. . •. de fakkels , die derv T . • . verlicbten , daarna uitwijdende over wijsheid , regtvaardigheid en
goedheid van den 0 . •. B . . . .
Hierna wordt de R . • . M . • . door twee Ceremoniemeesters of

gehaald , en verzeld naar de plaats der Opz . • . , waar hij merle
de fakkels ontsteekt, daarbij tot onderwerp van zijne woorden
nemende, den glued der deugd , tier menschelijkheid en der
eveldadigheid .
De fakkels des Redenaars en van den Secretaris ontstekende,
neemt hij als thema het zedelijk licht, dat de inwijding versehaft, en de leering der teekenpl . • . INa het ontsteken van al
de fakkels is het hier en daar list gebruik , den wierook to
plengen, onder bet uitspreken der toewijding aan den 0 . ° . B . • .
aan de waarheid en de deugd .
De A . •, naar zijne plaats teruggekeerd, beveelt, onder gepaste
nitweiding en leering , bet aanvoeren der noodige werktuigen,

terwijl hij ,

bij het aanvoeren van elk werktuig ,

en beteekenis spreekt .

over gebruik

Daarna y wordt de keten gevornid en

gaat het w . • . rond .
Wanneer dit alles is geschied, dan verklaart de A . • . , en doet
dit aan de kol . • . verkondigen , dat de nieuwe Tempel ter eere
van den 0 . • . B . • . van de deugd en van de waarheid is ingewaarop de BB . • , hunwijd , onder den naam van
ne goedkeuring door toejuiching to kennen geven .
Zoodra dit afgeloopen is, roept hij den Dekker, en zegt berg
bij bet ter hand stellen van den sleutel des Tempels ,

dat hij

dien aan zijne getrouwe hoede aanbeveelt, en hem bet weren van ongewijden opdraagt . Vervolgens verklaart de A . • • de inwijding volbragt . Is het slechts een nieuw lokaal, dan gaat men onmiddellijk
over tot den gewonen arbeid . Is bet nogtans eene nieuw opgerigte
Loge , of eene werkplaats , die lang heeft gerust , dan volgt de
installatie, of reinstallatie, door eene afgevaardigde van het G . •.
0 . • . , to beginners met het voorlezen van bet hierboven vermelde besluit .
Wanneer dit alles is verrigt , dan wordt de tegenwoordigheid
0 . • . , die , zoodra
aangekondigd van de deputatie uit het G .
de geloofsbrieven nagezien en goedgekeurd zijn, door eene deputatie van negen MM . • . , gewapend en van fakkels voorzien ,
wordt binnengeleid, terwijl de A . •. en de Opz . •. de deputatie aan de poort ontvangen , en de drie MM . • . aanbieden . De
inhaling geschiedt onder geleide der kapel, onder het stalen gewelf door , en terwijl de MM . •. aanhoudend slaan .
De Voorzitter der deputatie gezeten zijnde , leest hij bet besluit van. het G . • . 0 . •. en de Constitutie voor , en installeert
de , namens het G . • . 0 . •. , na alvorens de poort to hebben
doers sluiten tot na de installatie .
Bierna stelt de Voorzitter der deputatie, de Constitutie in handen van den R . •~

M . •. ,

ter plaatsing in de Archieven,

en

noodigt den R . M . •, en de Opz . • . nit , zich voor het altaar
to plaatsen , waarop hij hen de gelofte hunner betrekkingen
afneemt , on ze namens bet G . • . 0 . • . installeert, en burs magi
verleent , om hunne betrekkingen to vervullen . JIij verklaart ids
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IS! .

geinstalleerd , Iaat die verklaring aan de beide kolommen
herhalen, en stelt den M . • . ter hand aan den reg . • . M . •. , die
de deputatie bedankt , en na het afloopen der werkzaamheden
op de zelfde wijze buiten den Tempel doet leiden .
YNZAMELING VAN LIEFDEGIFTEN .

Dit is een bekend gebruik

in alle Loges, en in elke bijeenkomst, en geschiedt door den Aal •
znoezenier- of Schatbewaarder , die de ingezamelde gelden bewaart voor ongelukkige Broeders, of tot andere weldadige doeleinden .
IRIS . (De Ridder der) De 4e, greed tweede klasse van de Akadeinie der ware VV . • . MM . •. to JW ontpellier, daargesteld
door zekeren
(De

ISIS .

Godin ,
wordt

to halence, in Dauphine.

PERNETTI

Ceres

der

Grieken)

De

voornaamste

Egyptisehe

bet zinnebeeld der wergild en der geheimvolle natuur ,
gewoonlijk

met zeven of , meer borsten, of

voorgesteld

met eenen stierenkop en groote horens ,

in welker midden zich

eene groote schijf bevindt , vaker met de lotusbloem, hear zinnebeeld in de gedaante van eene halve mean, en eenen kogel in
bet midden . Overigens herkent men hear bijzonder aan de titer, die

Osiris,

zij in de hand houdt .

(zie dat Art .) hear gemaal, de

Bacchu8 of Dionysius der Grieken ,
zon ,

was het zinnebeeld der

en van de bevruchtende kraeht der natuur, en werd met

eenen havikskop met ossenhorens ,

of met den aardbol op het

hoofd, in een vlammend gewaad afgebeeld . Hun kind was

Isis

De

, als de vrouw en moeder en voedster bij nit-

het Hebr .
nemendheid ,

terwijl zij

PROSERPINA

($aphan) ,

van

"1

is ,

dochter

(pen)
i,

XLVI : 20) en

PEItSEPI10NE

vrucht of koren , en ~ b

het bedekte koorn . De bekende mythe der

Grieken , die de godin
nen ,

JEZ .

of bedekken, en aldus van

verbergen

(per8ep/tone) ,

in verband brengen met '"1 17

CERES

kerets , (verderf, slagting ,
of

Horus .

der Egyptenaren willen sommigen afgeleid zien vary

CERES

door de Egyptenaren leerden ken-

dat zij de godin der akkerbouw was , en dat here
PROSERPINA

door

op hare klagten besliste ,

PLUTO

geschaakt

zijnde,

JUPITER

dat zij de helft van het jeer bij ha-

ren echtgenoot , en de andere helft bij hare moeder zoude woven. De allegorisehe zin van deze fabel ken op twee wijzen

Is! .

ITA .

vorden uitgclegd , en wel , ingeval men PROSERPINA als de mean
beschouwt , als beduidende den tijd, gedurende welken zij al of
niet op de aarde zigtbaar is , en ingeval PROSERPINA de oogst is,
dan verbeeldt het de moeijelijkheden des akkerbouws, het onder
de aarde bedelven en weder uitkomen van het green , enz .
ISISTAFEL . (De) flit zoo veer de Vrijmetselaren gedenkwaardig overblijfsel der oude Egyptisehe hooge geheimen , is eene
koperen pleat , op weaker grond zich een zwart geemailleerd
werk bevindt , met ingelegde zilveren platen kunstig door clkander vermengd . Daarop staan Isis en O$iris , de hoofdfiguren , en overigens verseheidene hieroglyphen gegraveerd,
welke godsdienstige handelingen moeten voorstellen . In den
jare 137 , na de verovering der stall Rome , kwarn deze
tafel aan den Kardinaal BEMBO ; vervolgens aan den laatstcn
Hertog van Mantua , en eindelijk in het museum van oudheden to Turyn .
ISRAeLIET . (De zeer Tijze) De 70e . greed van het l itzraimitisch systems to .Parij$ .
ISRAeLIETEN . ZIe TOELATING .
JTALIe . Ongeveer acht jaren later, dan naar .Frankrjk , haande zich de Vrijmetselarij eenen weg naar Italie , onder den
main van la Cucehiara (de l7etsclaarstroffel) . In bet jaar
1773 wend door Lord YAREL SACKVILLE, Hertog van Middelesea,
ondste zoos van den Hertog en Graaf van Donlet , de eerste
Loge to Florence . opgerigt , weshalve de aanwezige BR . hem
ter eere eenen gedenkpenning lieten slaan .
De Vrijinetse..
larij bestond echter niet lang onaangevochten in een land,
waarin hare bitterste vijanden in . de Pauses en de geeste .
lijkheid gevonden werden . Reeds in het jaar 47'37 vaar..
digde JOHAN GASTON, de laatste Groot-Hertog van Toakane nit
het Duitsche huffs , een zeer streng Edict nit tegen de Vrijmetselaren , dat evenwel , na den spoedig daaropvolgenden deed van
denzelven, nog in hetzelfde jaar werd opgeheven door
FRANS

I, Rooinsch Duitsch Keizer en gemaal van

STEPIIANUS

MARIA THERESIA

van Oostenrijk , die in bet jaar 1731, teen hij nog Hertog
van Lotltar2ngen was, in den Iloog, onder het voorzitt'er-
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ITA .
schap van den Graaf van Chesterfield (zie DORM1 R STA1r1OI'E) , wer
aangenomen . Pit tijdpunt was allezins van gewigt ; want terwijl do
Vrijmetselaren (1 738) ook in Frankrij k vervolgd werden, deed hij
de vervolgingen in Toakane ophouden, en nam de Broederscbap
tegen de geestelijkheid in beseherming . Doze laatst~ wilds daar
om alien voortgang der Vrijmetselaren belemmeren, vervolgde do
medeleden met hardheid en gruwzaamheid,, maar kon dezelve echter niet uitroeijen , zoodat in hot jaar 1742 de in Rome 1evende Vrijmetselaren , ter sere van den toenmaligen President
van bet Koninklijk Gezelsehap der wetenschappen to London,
de Gedeputeerde Grootmeesters der Groote Loge fonder den
Hertog $AREL van Richmond) eene medaihe met zijns beeldtenis deden slaan .
In hot midden der achttiende eeuw stichtte een Grief , die
zich to Napel$ had nedergezet , eene Loge , waartoe spoedig do
voornaamste staatsleden en burgers behoorden . Toes flu de regerende Koning van Napels, I AREL III van Spanje , hiervan
kennis kreeg , vaardigde hij , den I Oden Julij 1751, een Edict
uit tegen de Vrijmetselaren, hen beschouwende als gevaarlijke
menschen , en bedreigde alien, die zijn verbod niet wilden opvolgen , met de straf , welke naar de wet alien to beurt vigil,
die openlijke rustverstoorders wares . Later most KAREL Iii zich
met de Broederschap verzoend hebben , en zelfs de opvoeding
zijns zoons FERDINAND hebben opgedragen aan con lid derzelve,
wien hij tot liens Biechtvader had verkozen . Hierdoor bekwamen
de Vrijmetselaren den mood, om van de nieuw-Engelsche Groote Loge eene constitutie to verzoeken , tot hot oprigten eener Provincials Loge, waarop zij zich later van haar verwijdeFd, en (17 6)
eene Nationals Loge gevormd hebben , die met de Duitsche
Loges in verband stood . Doze rationale Loge word den 27stcn
Februarij 1764, zoo als hot berigt uit de Loge del la Victoria,
in hot 4. • . van lVapehs, van den 28sten Maart mededeelt , door den Schotschen Grootmeester , Milder DIEGO NAgeinstalleerd , en bestond destijds uit 51 medeleden
Dezelfde FERDINAND IV , wiens opvoeder een Vrijmetselaar ge%v eest was , lief zich , na zijne troonsbeklimming , door zijr en
SELL! ,
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ITA
~ersten staatsdienaar . den Staats-Secretaris, l arkies
NIICCI,

fI RItAitno TAtt •

bewegen, door een Edict van den 12den September 177 ;, hat

vroegere verbod zijns vaders tegen de Vrijmetselaren to hernieuwen,
Daze Staatsdienaar wist de Staats-Junta over to halen, de overtreders des Edicts eigenmagtig, Yiaar krijgsgebruik, als majesteitsschen~
ders to straffen, ja zelfs eene gruwelijke vervolging tegen de Vrijmet .
selaren in to stellen, ofsehoon zij, volgens hat vorig bevelschrift, refit
hebbende op dulling en bescherming , zich nogtans dadelijk onderworpen en hunne bijeenkomsten gestaakt hadden . Ondertussehect
ward de gemalin van FERDINAND IV , LtRoLINA , dochter van ders
Duitschen Keizer

FRANS

I , de beschermgeest der Vrijmetselarij ;

want zij redde , door hare voorspraak en hare bescherming,

in

9 77~, niet alleen de vervolgde medeleden der opgehevene Loge,
maar wist bet zelfs daarheen to brengen, dat alle tegen de Vrij=
metselaren uitgevaardigde verordeningen herroepen warden , ja,
dat TANUCCI-zelf , in een bevelschrift van den ZSsten Januarij
4 78~ , aan den Prezident der Junta, den Markies

CITo,

bekend,

moest makers , dat de Koning de ingestelde besehuldigingen v rnietigd had , en de overtredingen , zoo zij bestonden , ongestraf t
wilde laten ,

waarbij hij echter der Junta bevel gaf , om zorg-

vuldig op hat gedrag der Vrijmetselaren acht to geven , Indian
de secte der VV . • .

MM . • .

ten aanzien der godsdienst en der

Staats verdenkingen op zich zoude laden .
Een berigt van de Groote Nationals Loge in hat Koningrijk
der beide Sicilian , die zich dal zelo noemde, van den 7 den
December 177 i, door den Prins Dl CARAMANICA als Grootmeester
onderteekend , dealt merle , dat er toenmaals in .lapels vier
wettige en clrie geheilne Loges bestonden ; de wettige `varen
Dell' Uguaglianza
Dells Pace en

Dells hittoria,
Dell' .dinicizia .

Een jaar later was er reeds cane van de gcheime Loges

er .

trend, en vier nieuwe Loges in hat koningrijk hadden constitutien

bekomen . Desniettemin warden de Vrijmetselaren voortdui

rend door de wereldlijke magi en ook door de geestelijkheid

Italie vervolgd , en ook in Sicilia moesten zij later
vervolgingen ondergaan,
Iii

7

in

wader
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ITA .
In de maand November des jaars I772' was er eerie Loge
to Venetie en cone tweedo in V erona opgerigt , dock ook
doze mogten zich niet over omen langen duur verheugen . In
hot jaar I785 gaf de Senaat eon verbod tegen de Vrijmetselaren y van welke vole met banns familien nit bet land werden
gedreven , dock dit wordt door anderen weder tegengesproken .
Toen Italic onder den Franschen invloed , en voornamelijk onder de Prinsen JOZEF NAPOLEON en MURAT stond , bloei-.
den de Loges weder ; de arbeid word weder voortgezet .
gaf toestemming tot de oprigting van eon Groot-Oosten,
hetwelk op den 24sten Junij
I809 Nerd geinstalleerd , en hij
zelf nam de Grootmeesterlijke waardigheid op zich . Na NAroMaRAT

val begonnen ook weder de vervolgingen van den Staat
en der geestelijkheid tegen de Vrijmetseiarij ; ja, in de wet van
den 8sten Augustus 1 81 6, in de bekendmaking van den g8sten
LEoN's

Maart '1821, en in hot koninklijke decreet van den 17den Mei
deszelfden jaars , word do deelneming gars de Orde bij galeistraf
verboden . Sedert heeft de Vrijmetselarij in Italic haar graf
gevonden ; al de Loges werden gedekt , en nielnand waagt bet,
van hot verbond to spreken . Wel wordt in den Franschen
Vrijmetselaars-Almanak , voor hot jaar 1820 , van drie Loges en
een Kapittel dec hoogere graders in .Messing gesproken, dock
hot is niet bewezen , dat zij werkelijk , op dien tijd bestaan
hebben . Ongetwijfeld is bet, dat ook doze zijn to niet gegaan ;
want nergens worth er moor van gerept .
Onder de stukken , door bet G . • . 0. • . van bet koningrijk
.NaEels uitgevaardigd , zijn er vooral twee merkwaardig , als
eon van 7 December
4775 , en onderteekend Prins DI CARA
MANICA , Grootmeester Nationaal , Prins in CANNETO , Gedep . • .
G . ' • M . ' . N . ' . , DIEGO NASELLI en EUCENIO DE SOIUA , N. • .
G . • . Opz . • . en FE#•ICE LIOY (zie dat Art .), N, • . G . • . Sec . • . ,
en waarin gezegd wordt : De ILK . •, heeft bier snelle vorderingen gomaakt . Ig hot jaar 'I 7~i4 vereenigden zich onderscheidene BB . • . , en arbeidden aanvankelijk onder hot gezag
van de Loge to Marseitle . In hot jaar 1760 verkregen zij
van de Gr .' . Loge van Holland eerie nicuwe Constitutie .

1VA .

JAA .
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Aangezicn echter ook doze hun nit voldoende was , beslotel
zij in 1767 (wclligt zal dit 176 moeten wezen) , hunne Loge
door Engelsehe BR . to doen constitueeren , enz . Iii hot tweede
stuk, van G December 1776, onderteekend door Cavaliers
DIEGO I~ASELLt, als G . . M .
N , benevens do verdere G . • .
Off.' . KILIANO CARACCIOLI , 3OS1PH ANTONIO TSCHUDY , FELICE LION
en FRANCISCO VALIGNANI , zeggen zij , dat de I onlng ingezien
had , dat de besehuldiging , opgeworpen door de kwaadwilligd
heid van eenige zijner Ministers , valsch was , en dat zelfs
de Markies DELLA SAMBUCA , die TANUCCI opgevolgd was , ecu
zeer good denkbeeld van de V . •. M . •. had opgevat , en hot
publick to .Napela van deszelfs vooraordeel teruggekomen wash
IVAH . Zie JEHoVA .
IWORAN . Vermoedelijk hot Hebr . • . woord Ci1V loram , verheven , (in den Schotsehen Ritus 3en grand) den naam van eau
der drie personen , door

sALoMO

afgezonden, om bout to doen vellen,

J.

JAAR, (flet) Hot l a~onnieke jaar begint in de meeste systenia 4 s (ook
bier to laude) op den I step Maart { in andere op den 24sten Junij,
en wader in andere op den 5Osten November , al naar ells
systems cone geschiedkundige voorouderstelling aangenomen heeft .
SAAR (Do Ridden van bet 3e . , ~e . en 7e .) is de le . , 2e~ ei
3e . grand van deli vijfden trap van hot klerikaal syste a .
JAARTELLIN'G . (Ma onnieke) Zij gnat vender , dan bet begitt
der schepping , volgens de Hebreeuwscho tijdrekenkunde die
de VrijmetselarenE hebben nagevolgcL Hot l a onniel a jaar
is bet burgerlijk jaar der Hccbreen ; hot hegint met de
maand . i88an , die overeenkomt mot de maand Maart dot
Christelijke jaartelling ; hot tijdstip , aarop de Israelieten, voles
gens Exod . XII , nit Eypte gingcn, Het kerkelijk jaar der
7~

ioo

JAB .

JAIl .

Tislari . komende overeen met September ; de

Israelietenbegon met

maanden zijn maanmaanden, die om de negentien jaren overeenkomen
met de zonnejaren . Van die negentien jaren zijn er zeven schrikkeljaren (van 13 maanden) en 12 gewoiie jaren (van 12 maanden), de na-

Nissan (Maart), 2e . zar
Sivan (Mci), 4e. Thamoez (Junij) , 5e. 4i (Julij),
6e . Eloel (Augustus), 7e . Tisehri (September) . 8e. Marchesvan (October) , 9e . Kisleu (November), I Oe . Tebeth (December), 11 e . Schebat (Januarij), ' e. .ddar (Februarij) en 4dar
men laten wij hier volgen . le . Maand
(April), 3e .

Zie verder bet Art .

kSheni .

ALMANAK .

dagen geene bijzondere namen hebbende ,
12 de

dag der 4e . maand 5841,

JABANIA of Jabamia .
hevene (Sch . R .
JABUEUM . Zie

De maanden en de
zegt men , b . v. de

voor 12 Julij 'I 841 ,

enz.

Eigenlijk Habamalc , de Hooge of Ver-

Oe . gr .) .

JIBULUM .

JACHIN . () Jakin, sterk . De naam tier kolom aan den oostelijken
ingang, ter regterzijde des voorhofs van den Tempel van
aan welke de Leerlingen ,

zoo als aan de tweede ,

SALOMO ,

1Joaz ,

do

Gezellen , die aan den Tempel arbeidden , bun loon ontvingen .
Overigens behoort dit Hebreeuwsche woord , dat oprigten , of
ook bevestigen , beteekent ,

onder de gedenkwaardigheden van

verschillende graden der Vrijmetselarij .
Ook heeft bet met veranderden uitgang , afstammende van
bet woord Jakinai ('Y) , its de hooge graden (Seh . R . 7e .,
8e . en 2 7e . g r .) zijne beteekenis ,
wjsheid is in God ,

waar bet zoowel door de

als door vastheid woort overgezet .

Zie hot vorig Artikel .

JACHINAI .

JACKSON (Yp') .` Het leuswoord in eenige hooge gr . . (Sch . R . ~e . gr.)
JAII . Eon Hebreeuwsch , naar Cabbalistisehe wijze uit Jehovah
gevormd woord (rl'), dat in eenige hooge graden (Sch .

R.

4e . , 8e, en 13 e . gr.) tot herkennings-woord versl rekt .
JAKOB I , Koning van , ngeland. Zie JAKon VI , honing van
Sehotland.

JAKOB I ,

Koning van Schotland , had zijne opvoeding in En..
hij vertoonde zich als do beste Koning van

geland ontvangen ;

Schatland, was een besehermer der geleerden, en vermeerdezde

JAK .
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den luister der Loges door zijne tegenwoordigheid als Koninklijk Grootmeester .
JAKOB II , Koning van Groot •Brittanj e , geboren den 1 uden
October
4665 , kwam aan de regering in 168 , werd in de
maand December
468i , wegens zijne blinde gehoorzaamheid
aan de Pauselijke leer , en de daardoor geschonden staatsgrondwetten, de regten en vrijheden zijns yolks, onttroond, waarop zijn sclloonzoon , Prins WILLEM van Oranje en Stadhouder der Vereenigde Nederlanden , als WILLEM III, tot Koning
verklaard werd . JAKOB vlugtte in 1689 naar Erankrijk (zijno moeder was de zuster van LODEWIJK XIV) , waar hij op het
Koninklijk Slot to St. Germain en Laye, op den 16den
September 1701, overfeed . Dewijl hij gecn Vrijmetselaar was,
zoo word de K . K. • . onder zijn bestuur veronachtzaalnd .
JAKOB II, Koning van Schotland , geboren in 1 430 , overleden
in 1460, benoemde WILLEM SINCLAIR , Baron van , oslin, Graaf
van Orkney en Caitne8a , tot belooning van zijne aan de
Proederschap en aan de Koninklijke familie bewezene diensten,
tot erfelijk Grootmeester der Vrijmctselaren
Zie ROSLIN .

in Schotland,

JAKOB III . Dikwijls de Pretendent , of de Ridder van St .
George genoemd , zoon van den onttroonden en gevlugten
Koning van Groot-Brittanje , JAKOB II , geboren den 10den
Junij 1688 , gestorven 1 Januarij 176E , erfde do aanspraak
zijns vaders op den Engelscllen troop . Ook hij zocht de hooge
graders der Vrijmetselarij aan zijne belangen dienstbaar to maken , echter met even weinig gevolg als zijn vader .
JAKOB VI , Koning van Schotland , geboren 1 566 , gestorven
8 April 1623, besteeg, in 160, den Engelschen troop, onder
den naam van JAKOB I , en vereenigde de beide koningrijken
onder den naam van Groot-.Brit t arj e . Hij bezat veel kennis, rigtte in 1589 de Universiteit to Edimbur8 op , en beschermde , zoo als alle andere kunsten en wetenschappen , bijzonder de Bouvereenigingen en hare kunst, waarin hij-zelf
onderrigt was . Hij verklaarde zich, bij zijne troonsbeklimming,
tut Protector der Broederschap van de Bouwlieden in Ene

MX .

JELL

land ,

en de Engelsehe Maconnicke geschiedschrijvers noemen hem
als Grootmeester van 1603-I 607 op , op walk tijdstip hij INIGO
daartoe benoemde, die veal tot verbetering van de organisatia
der Orde bijdroeg . Onder JA ou's regering ving hat genootschap ears,
cene vereeniging van syinbo1ische Vrijmetsclaren to worden .
JAKOB! , (KAREL HENDRIK LODEWIJK) Raad van den Hertog
van Sak8en-Coburg-Meiningen en Geheim-Secretaris
was
ZONES

Secrelaris van den Vrijheer VON IJUND en medelid der hooge gra
den der Strikte Obiervantie .
JAEOBSLADDER (Do) is eene der zinnebeelden , die in Engeland op bet tableau van den Leerlingsgraad ziju voorgesteld .
Gewoonlijk heeft zij dric sporten, welke geloof , hoop en Iiefde
J)cteekenen ; heeft zij noglans moor trappers , den beteekenen
zij do deugden , die de mensch zich eigen moat maker , om
zijne hoogere zedelijke waarde to doers stijgen . Op bet vaste-land
vindt men doze ladder op geen enkel tableau . Pit zirwebeeld
is ontleend aan den Broom van JAKOB , toen hij near .Paddan
.dram , tot zijnen oom LABAN , trok .
JANUS .

Zie JUPITER STATOR .
JAPHET . (i1' Schoon, overtuigend .) (Dc naarn van den (lerden
noon van NoAcu .) Een IJebr . . woord in de hoogere graders
(Scb . 11 . 1e . en 2 e . g r .) voorkomeude .
JEHOVAH . Is hat llebr . . woord 'W1, Bat beleckende : die zjn
zal, die is, en die gewee8t i : , en walkers naam hot Hoogste
Wezen aan zich zelf gaf (Exod. : 14 .) .
liet is opmerkenswaardig , Bat hat beroemde opscbrift op do
pIramido van 18i8 (zig Bit Art .) 1k ban alles, wet was, wet

is en zjn zal, en mjjn 8lujer is no door geen starve.
ling opgeheven , met hat ITebrecuwsehe Jehovah geheel over-.
eenstemt. In verseheideno graders (Sch . R . 4e. , Go, gr, enz .)
is Bit woord deals eon herkennings- , deals eon paswoord .
In do tot den graad van den volmaakten Bouwmeester be-i
Jioorende instructie wordt gevraagd :
Vr, Wat beteekent Jehovah ?
4nIw . Den voor de Joden onnoembaien en onmecledeelbaren
iaam welke de onwankelbaarheid Gods uitdrukt. Je Jieteekent

JEO .
het tegenwoordige,
woord JehovaJt is

JEO .

Eigenlijk

ho

het verledene

JEZ .
en vah
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hit toekomende . Het

het Meesterwoord, dat verloren geraakt is .

Jah (pt) , ears woord in de hoogere graders

(Seh . R . 8e . gr .) voorkornende .

JERUZALEM, (Prins van, ook Koning van) Chef van alle regal
matige Loge :, de 16e . graad van het nit .dmerika naar Frankrij k ingevoerde zoogenaamde oud-Engelsehe systems ; insgelijks
van den Raad der Keizers van Dosten en TfTe$ten; de 45e .
graad van het Mitzraimitisch systems to Parija , en de 8ste
der Martinisten .
JESUAH , Jeshoeab n ;~
(7P) , Verlossing . Reading . Een woord
in de hooge graders (Seh . R . ~2e, gr .) voorkomende .
JEVAH . Een woord in hooge Fransche graders gebruikt . Eigenlijk Jehovah,
JEZUITEIY . (De) Of daze gevaarlijke aanhangers van

IGNATZQS VAN

werkelijk bet opzet hadden , om zich met de Vrijmetselaren to vereenignn , daarover zijn de meeningen verdeeld
geweest ; hat is intussehen bewezen , niet alleen , dat vale personen, Jezuitische beginselen in de leer der Vrijmetselarij zochten in to vlechten , maar ook , , dat bijna alle hooge graders
LOYOLA

den stempel van hunnen katechismus dragon . Eon in zijne soort
merkwaardig book, dat do pogingen der Jezuiten wil bewijzcn, om
de Orde als masker of werktuig hunner bedoelingen to makers,
is : 1 emote, on les quatres voeux, Load, 1788 . Opmerkenswaardig is hat , dat de Jezuiten , sedert hunne herstelling door
Paus vms VII , in den jare 1814 , de hevigste vervolgers der
Vrijmetselarij zijn geworden .
De inrigting der Jezuiten was in amen schijnbaar eerwaardigen
geest gevormd . Het geloof to verdedigen en to besehermen , de
jeugd op to voeden en to onderwijzen , elkander wederzijds
to helpers , van kerkelijke voordeelen en waardigheden afstand
to doers , dit warm de grondregels, waarop , voor 'hat oog der
wereld , cone vereeniging was gegrond , die eehter van harm
oorsprong of in eon geheel anderen geest arbeidde . Even als de
Egyptisehe Priestess, deden zij degenen , die wenschten in hunie vereeniging to traders , beproevingen ondergaan ; zij handers

zich grootendeels meester gemaakt van het hooger en lager on .
derwijs ; zij deden een gedeelte hunner leden reizen ; eindelijk
Taren de Jezuiten , even als de Egyptenaren , de raadgevers
der Koningen , hoewel met veel minder zuivere bedoelingen .
Maar deze vereeniging moest het lot ondergaan , dat
aan alle inrigtingen algemeen is , wier geest afwijkt van het
eeuwig ware en goede .

De Jezuiten tivilden zich steeds uitbreii

den , wilden alles beheersehen , en vertoonden zich openlijk op
bet tooneel ,
ken .

waarop zij zoo veel bekwame spelers deden werHet toeval bragt , jaren lang geheim gehouden grondstel-

lingen , die strijdig waren met de godsdienst, de zedeleer en de
gezonde staatkunde , aan den dag .

De Staat, gedurig geschokt,
Icon zijne rust niet weder herkrijgen , dan na de oorzaak der
bewegingen verwoest to hebben .

De geest van deze inrigting
werkt than sterker dan ooit . In den tegenwoordigen f ijd woe-

lea de Jezuiten , meer dan immer , hoewel meer geheim . Zij
ziju de hevigste vijanden der Vrijmetselaars-Broederschap . (Zip
bet volgende Art .)
,

IGNATIUS (INIGO) JACNES . stichter der JezuitenQrde , werd in het jaar 1491 in dat gedeelte van BiscaOe, llet-welk men Guipoaeaa noemt , geboren , op hot Slot Loyola,

EZUiTEN-QRDE .

hetwelk zijn vader , Don
lieden diet' Provincie ,
IGNATIUS

DE LOYOLA

BERTRAM ,

een der aanzienlijkste edel

toebehoorde ,

werd genoemd .

en naar hetwelk hij later
Reeds vroeg werd hij page

aan bet hof van den Spaansehen Boning TERDINAND den hathol ken, leerde daar bet weelderigst levensgenot kennen en smaken, en trail later in de krijgsdienst, in welke betrekking hem
in ..Darn pelona , hetwelk de Franschen belegerden , door een'
kanonskogel , de linkervoet gewond , en de regter bijna werd
vermorseld , zoodat hij hinkende bleef .
Lang en smartvol was zijne genezing . Zijne levendige vet',
beeldingsk'racht verlangde naar voedsel , en verkreeg dit , door
bet lezen van de legenden der Heiligen , onder welke vooral e
.$loemlezing der Heiligen (cen roman in een geestelijk kleed,
wiens helden , als Inartelaars en heiligen , de ongehoordste dinen ondet'natnen en ten uitvoer brazen) uitmuutte .

Zijne ver~

werd hierdoor niet weinig opgewonden ,

beelding

waanzinnigheid
nature zeer

toe ontvlamd .
ijdel

schoone geslacht,
wrevel

aan

waren .

Daarbij

kwam ,

ingenomen met de

en

en schier tot
dat hij ,

van

vleijerijen van het

om zijn vroeger zoo bevallig uiterlijk , er vol

dacht ,

dat die onherroepelijk

voor hem verloren

Na wilde ook hij stichter eerier Orde , wonderdoener,

worden .

Jeruzalem

Eerie bedevaart naar

maakte den aanvang

nit van het groote werk . Daar geraakte hij, wegens zijn overspannen
denkbeelden en gedrag , met den Provinciaal der Franciskanen , wien
het oppertoezigt over de bedevaartgangers was toevertrouwd,
in twist ,

en werd door dezen naar zijn land terug gezonden,

zonder dat

LOYOLA'S

naaste oogmerk , - de navolgers van het

Islamismus to bekeeren , -- bereikt was geworden .
In hot jaar I52L1 keerde hij , in zijn drie en dertigste jaar,

Venetie naar Spanje terug, en begon in de school to Bar»
celona de knapen in de Latijnsche taal to onderwijzen . Vervolgens
bezocht hij do Akademien van Alcala en Salarnanca , joeg,
over

door zijn' overdreven ijver ,

de bestuurders tegen zich in het

harnas , werd een en andermaal in de kerkers der Inquisitie opgesloten , wanhoopte eindelijk aan het
ming, en, onl in

Spanje,

wel

slagen zijner onderne-

met hem overcenstemmende gemoederen

to vinden , en begaf zich naar
na vele wederwaardigheden ,

Parijs .

Daar gelukte het hem,

hem door zijne onbestuarbaarheid

van de zijne der geestelijke en wereldlijke magt berokkend,
zes jonge lieden to vinden, wie zijne denkbeelden bekoorden,
en die er zich door lieten wegslepen ,
op don I G den Augustus I
klooster to

.1V.1

34 ,

ontmartre ,

om zich ,

nevens hem,

in de kerk van hot Nonnen-

door cone onverbreekbare gelofte to

verbinden . Na bepaalde men eon' nieuwen togt naar
ne ,

welke echter ,

Tarken ,
aan ,
vging

door den oorlog tussellen

onuitgevoerd bleef.

nopens zijne bepaalde ves-

(con$titutie), tot den Pans to wenden .
IGNATIUS ,

Op den weg

naar zijn zeggen, een visioen .

eerie eenzame kapel namelijk ,
chap van zijnen loon

JLZUS

en de

Allengskens wien het genootschap

en besloot ten laatste , zich ,

naar Rome had

Palesti-

Venetie

zou God de Vader ,

CIIIUSTUS,

In

in gezel-

hem verscheneu zijn . Do
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cerste bevel den laatstc het nieuwe genootschap en zijn stichter aan , en zo u ten antwoord o ntvangen hebben : » In Rome
wi1 ik bet mijne genade bewijzen !"
Na een aantal zwarigheden , en het inleveren van verschillende uitgestrekte planners der Orde (door IGNATIUS, Genootschap
van JEZUS genoemd) , waarbij den slimmen Romeinen , vooral ook
om de dagelijks toenemende hervorming , haar hoofddoel
uitroeijing der ketterij -- inzonderheid in hot oog viol en
behaagde, keurde Pans PAULUS III , bij eene eigenhandige Bulle
van September
1540 , de Orde des Genootsehaps van JEZUS
goed , en kondigde haar bestaan plegtig af. IGNATIUS werd tot
eersten Generaal der Orde verkozen . en zag • door haar ah
lengskens toenemende bloei en luister, zijne hoogste wenschen
vervuld , ja zelfs overtroffen . Ilij overleed to Rome , op den
4 a den Julij 1556 . Zijn opvolger, als Generaal der Orde, was
een slow, en in zijne berekeningen en ondernemingen onverzettelijk mensch . Toen deze zich eau het hoofd
plaatste, telde het gcnootsehap I000 leden, in 100 hoofdplaatsen
verdeeld , welke 12 provincien uitmaakten, waarvan er 9 in
,Europe waren , namelijk : Italic, Sicili , noordelijk en zuiJACOB LAYNEZ ,

delijk Duitsclrland, Frankrijk, 4rragon, IKastilie, .dndalusij en Portugal, en drie buiten Europe, als : Brazilii,
,Etkiopii en Indie. Portugal en de drie Spaansche provin-

.Erika

en .dmerika , hadden , behalve
cien, alsmede 4zie,
burs bijzonderen Provinciaal , nog daarenboven een KommissarisGeneraal van Spanje en Indie. In Rome had men teregt
ingezien, hoe joist geschikt near den tijd de instelling en strekking der Jezu ten voor de kerkelijke belangen ware . Vandaar
die ontzaggelijke toeloop tot , en die allerwege bevorderde uitbreiding der Orde . Digitus Dei laic est ! ( bier is de vinger
Gods !) riep de , door de snelle vorderingen der Hervorming in
verlegenheid gebragte Paus (PAIJLUS III) uit , toes hij bet ontwerp der instelling had gelezen .
LAYNEZ en zijne medestanders (inzonderheid ALFoNSE sAL1flERON)
trokken bet gebouw met allesovertreffende sluwheid , en met
de grootste omzigtigheid verder op, en voltooiden filet eindelijk,

JEZ .
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daarbij steeds zorg dragende , in hunne woorden den meesten
eerbied voor het Pauselijk gezag to betuigen . Hoe het hiermede
inderdaad gesteld was , zullen wij lager zien . De regelen of
statutes , in den beginne voor gewijden en ongewijden geheim
gehouden , werden eerst in 1 584 ter dienste der leden-alleen
gedrukt . Buitendien bestonden er bijzondere regels en voorschriften voor de opperhoofden , die nooit bekend zijn geworden,
terwijl enkele stukken slechts , ondanks de Jezuiten , bekend
zijn geworden, toes zij , bij gelegenheid van een proves (17 59)
over bedrog met wissels, in FrankrZjk, door zekeren LAVALETTE
geteekend , daaruit zochten to bewijzen , dat de wissels niet
geldig waren , en men uit het overgelegde werk meer ontwaarde , dan den Jezuiten lief was ; nit welk werk bet Parijsche Parlement dan ook , in 1 762 , extracten van de stellingen
der Jezuiten in het licbt heeft gegeven .
Het Genootsehap, dat aanvankelijk had bestaan nit twee klassen van leden, de leerlingen ($cholare:) en Professes (profe$:i),
werd in 1516 door YG UTius vermeerderd met eene derde , die
der coadjutorea , ten einde personen van alien ouderdom en
stand , zoowel geestelijken als wereldlijken , in de Orde to
kunnen opnemen en aan haar verbinden . De Professes heetten ook leden van den grooten regel ; de overigen , die zich
slechts tot gehoorzaamheid aan de overstep verbonden , behoorden tot den kleinen regel . Onder de coadjutors : behoorden
ook de geafhlieerden , of, zoo als men het in Frankrtj k
noemt , Je$uites a robe8 courts: , welke onder de regering va'n
EAREL

K eene zoo groote rol hebben gespeeld . Zelfs wereldlijken

van ails standen en geloofsbelijdenissen kunnen daardoort Jezu%
ten zijn , en zoo heeft men zelfs gezien , dat iemand, die jaren
achtereen zich als Protestantsch geestelijke voordeed , eigenlijk
eon geheime zendeling en werktuig der Jezuiten was . Hot is
alzoo duidelijk , dat hot genoegzaam was , blinds gehoorzaamheid aan den Generaal to beloven, om Jezuit to worden .
Buitendien bestonden er congregatien of broederschappen, waar
personen van beide geslachten en van ails ranges werden toegelaten . Doze congregatien waren de lagers leer- en oefenscho-
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lee ,

waar de

personen door oefeningen voorbereid en door do

biecht gepeild werden ,

en

in welke men tan de noodige be-

avgstelling en ijver voor de Orde wist op to wekken .
Het genootschap worth bestuurd door een' Generaal, die door
de Professes van vier geloften (de eigenlijk ingewijden) , en uit
bun midden ,

met volstrekte meerderheid van stemmen , voor

zijn levee worth verkozen .

monitor

toegevoegd ,

Den Generaal is ook nog een

die zoo veel was als eon spion, hem

door hot Genootschap her zijde gesteld, welke hem altijd verzelt,
en hem vermaningen geeft, als hij van den juisten weg afwijkt,
die naar de bevordering der Orde leidt . De onbeperkte gehoorzaamheid aan dozen Generaal is zoo onbeperkt, tat hue voorgeschreven is , zich to overreden, tat al de bevelen des Generaals
stellige bevelen van God zijn , en tat zij in hem

CHRISTUS

moeten

eerbiedigen en erkennen . De Jezuit moot zich overtuigd houden,
tat alhetbevoleneregtvaardig is, en behoort eigen denkwijze daarbij to
verloochenen . Under den Generaal staan vijf Adotenten of radon,
en vender de provincials-n , zijnde dezulke, die aan hot hoofd
van de Jezurten , in eon of moor andero rijken to zamen genornen , staan , en door den Generaal telkens voor trio jaren benoemd worden ,

met magi , om ze to schorsen en to herkie-

zen, of in hunne magt to beperken .

Zij hebben hot toezigt

op de Professes en profeshuizen , seminaries , kollegien , enz .
Volgens de statutes des Genootschaps heeft de Generaal, gelijk reeds
met een woord is gezegd, onbeperkte magt, en in zaken, der Orde en
over elk lid der Orde, waar en vie hij zij .

De Generaal heeft de

magi, om de lodes der Orde, of die onder gehoorzaamheid van, of
in verband met de Orde staan ,

alle

zonden , voor of na de in-

wijding in hot Genootschap gepleegd ,

to vergeven ,

kleinen kerkban

van kerkelijke en we-

(Excoininunicatie) ,

reldlijke strafren to ontslaan en vrij to spreken ,
ring van eenige weinige .

van den

met uitzonde-

Gees Risschop heeft de magi, een

Jezuit in den ban to does of in zijn ambt to schorsen ,
is zulks krachteloos, als bet geschiedt . Elks kerkvoogd
lodes des Genootschaps,
tot pricsters wijdcn ,

moot

en
de

hem door den Generaal voorgesteld ,

zonden eenige gelofte to vor iereu ,

of

voorwaarde op to leggen .

Zonder aan zijne parochie of pastoor

gebonden to zijn , of verlof to behooves , kan elke katholijk de
godsdienst bij de Jezuiten bijwonen , en bij hen ter biecht en
ten avondmaal gaan . Daarentegen mag Been lid der Orde bij
niemand,

vie ook ,

bieehten ,

dan bii den Generaal ,

den persoon door hem aangewezen .

of bij

Zonder verlof des Gene-

raals mag niemand de Orde verlaten, en tot geese andere Orde
dan tot die der Karthuizers , vie het door hunnen

overgaan ,

Orderegel slechts is vergund , de woorden : gedenk to sterven,
nit to spreken ,
den verraden .

en die dus de geh imen der Orde slot konDe Generaal heeft de magt ,

to does dooden en kerkeren

om de afvalligen

en zelf , of door zijne gemagtig-

den , personen , bezwaard met misdaad , behalve dubbel huwelijk ,

of voorbedachten moord , in to wijden , in dienst to no-

men , en zelfs tot priestess to wijden .
hebbenden ,

Hij mag zijne onder-

zonder iemands toestemming,

overal heenzenden ,

om er de godgeleerdheid en andere wetensehappen to does onderwijzen .

Hij kan zijne zendelingen de magi geven tot aflaat,

zelfs van die zonden ,

door den Pans aan zich zelven voorbe-

houden in zijne But : In coma domini, en, in de landen der
ketters en ongeloovigen ,
en
gen

zijne

leden

betalen

ook voor doze .

zijn van

zelfs

lEet

toezigt bevrijd ;

Genootschap

zijne bezittin-

aan den Paus geese schatting .

Volgens

diezelfde instellingen des Genootsehaps moot elke nieuweling,
bij zijne inwijding , niet slechts de gewone geloften van kuischheid en armoede does , maar moot er ook nog die van blinde
gehoorzaamheid aan
bijvoegen .

hot algemeen

Opperhoofd

(den Generaal)

Ten einde des Pauses belangstelling op to wekken,

liet men bun ook bijzondere gehoorzaamheid aan hot Opperhoofd der Kerk beloven .
dat zij

wet

en zoodoende kan men hot verklaren , dat

eon banner Generaats ,
kennen bet gezag van
Pans?"

weerwil hiervan is hot erkend ,

hot beginset van hot Paussehap, maar niet den

Pans huldigden ,

regte

In

eons

zeide : ' Wij ont-

Pans slot ,

maar zijt gij wel de

AQUAVIVA ,

den

Na langdurige ,

vole

en herhaalde proeven,

die eon levendig verlangen , in de Orde to warden opgenoinen,
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moest to weeg brengen , en het karakter , de neigingen , de
bruikbaarheid en gedweeheid, en de to verwachten blinde onderwer~
ping van den Kandidaat moesten doers peilen, wordt hem eene alger
moose biecht opgelegd , waarin hij, zijne geheimste gedachten
moat openbaren . Daarna doet hij zijne gelofte, zwerende geheel naar den zin der constitution van hat genootschap to 1eyen , en is dan van zijne zijne levenslang verbonden aan de
Orde, die altijd de magt houdt, hem to verstooten , in walk
geval hij van zijne gelofte ontslagen is . De inwijding dus
volbragt zijnde , staat hot geheel in de magt der opperhoofden,
to bepalen , of de ingewijde tot den kleinen regal behooren ,
dan wel ve'rder toegelaten zal worden , en tevens is hat dozen
geheel overgelaten , vast to stellen , waartoe hij zal gebruikt
worden, en moat de nieuweling zich daaraan volstrekt onderwerpen , of hem zijne plaats onder de minste der dienaren,
dan wel onder de leeraren of waardigheidsbekleeders wordt aangewezen . Door dit alles geheel to laden of hangers van de willekeur der opperhoofden, heeft men den sterksten prikkel , om
de nieuwelingen aan to spores, zich, door rustelooze ijver en
werkzaamheid en lijdelijke blinde onderwerping , aangenaam to
makes in de oogen van hem , die . door zijnen invloed zelfs
voordeeligo maatschappelijke betrekkingen kan verschaffen , terwijl eon enkel woord van bet opperhoofd , bij de minste verflaauwing van ijver , dit alles in eon oogenblik kan doers
ophouden , en den waardigheidsbekleeder tot den gerir gsten
knecht kan hervormen . De aangenomene kan ook niet voor
zich zelven , maar alleen voor de Orde erven , en dus is hij
eon voorwerp , dat wel kan dienen om de Ordo to verrijken
en uit to breiden , maar dat tevens in eon oogenblik onschadelijk voor haar kan worden gemaakt . Ook is er eene bepaling , die zegt , dat degene, die uitgestooten is , wader kan
opgenomen worden , zoodat de zoodanige , door hoop , van de
Ordo afhankelijk blijft , ofschoon die hoop zich ook simmer
verwezenlijkte. Ook kunnen de laden in hat geheim, en zonder hat vermeiden van redenen , uit hat genootschap verbannen worden , dat meestal geschiedt , wanner men op hot oog

heeft, door zoodanig schijnbaar uitgebannen lid een groot geldelijk of staatkundig voordeel to behalen .
Het gelofteformulier voor de Professes van vier geloften, hield
aanvankelijk in , de belofte van gehoorzaamheid aan den Pans ;
later is or echter ingevoegd : met betrekking tot de zendingen ; door welke invoeging de onbepaalde in eene bepaalde
gehoorzaamheid veranderd, dock eigenlijk geheel krachteloos
is gemaakt ; want terwijl de Paus, Professes van vier geloften
als zendelingen kan gebruiken, heeft de Generaal hot, onbeperkte
regt , om die zelfde personen naar willekeur terug to kunnen
roepen , zonder daar zelfs den Pans rekenschap van to geven .
Bovendien mag gees Jezuit , zonder toestemming van den Generaal , eene geestelijke waardigheid aannemen , om daardoor
to voorkomen , dat hij zich aan de magt der Orde onttrekke,
Het geheel systeem van het onderwijs , het spaarzaam behandelen der gesehiedenis , het verminken der leer- en leesboeken,
alles is er op berekend , niet om den leerling to beschaven,
maar om hem eene zekere ziellooze vorming to geven , he of
to rigten ; daar de leerlingen, in de onderwezen wetensehappen,
geese eigene meening mogen hebben , maar diegene moeten aannemen , welke vooraf en bepaald worden voorgeschreven . Do
vreemde scholieren , welke deze scholen bezoeken, moeten zich
aan de schooltucht onderwerpen , en onder anderen ook geese
openlijke doodstraffen bijwonen , tenzij die aan ketters uilgeoefend worden . De vaste leerlingen .mogen met geese andere ,
dan do bun daartoe aangewezen personen omgang hebben . Men
tracht de aanzienlijken to bewegen, hunne zones op de
Jezuitenscholen to zenden , en hen zoo al niet in ', dan toch
tot de Orde to does toetreden, om rich eenmaal, met behoud
banner burgerlijke stand en betrekking, den graad van .Profe.

van drie Gel often waardig to zien makers, en zich den invl0ed
des Genootschaps in de burgermaatschappij ten nutte to does
strekken , terwijl bun , ingeval van nood , onderstand wordt
beloofd . Bovendien heeft elk overste, even als de Generaal, een
Admonitor bij zich , zijnde eon Profes van vier Geloften , en
ook een Geheimschrijver , voorts een Generaal-Procurator, tie

JEZ .
de geldelijke belangen waarneemt , terwijl elk onderdeel zijn
eigen Procurator heeft . De IRevisoren herzien hot work der
Censoren , die de boeken in de afdeelingen , of andere rijken,
onderzoeken , alvorens die in hot licht kunnen worden gegeven .
De algemeene vergadering , welke slechts in vier bijzondere
gevallen bijeengeroepen moot worden , is slechts een schijn van
magtsbeperking , want de Generaal kan dit bijeenroepen naar
willekeur verhinderen,
hebben alleen
beginsels zijn :

In

deze

Congregatio generalis

de Professes

van vier Geloften zitting . -- De
wie in de Orde treedt , doet afstand van de

wergild, en leeft alleen voor
mister der Orde.

cHRISTUS

Maar aangezien

en de uitbreiding van den

flu ,

volgens hot voorschrift,

in den Generaal vereerd moot worden, loves zij eigenvoor den Generaal , wiens geboden moeten aangezien

CIIRISTIIS

lijk

en gehoorzaamd

worden ,

als door

CHRISTUS

gegeven .

Alle

privilegien van de Orde gegeven , moeten worden aangezien, als
aan den Generaal verleend, die datgene kan en moot bevelen ,
wjit hij oorbaar acht voor hot doe, hem door God en hot Genootschap gesteld . Eindclijk gelasten de constitution ,

dat de

Jezuit hot bevel van den overste zonder onderzoek moot ten
uitvocr brengen , al ware hot een misdrijf , ja zelfs cone dood-.
zonde (In$t. $oc. Jes, vol 1, p . 414 .) . Elk Jezu t moot
zich innig overtuigd houden , dat hij onophondelijk wordt nagegaali .

De Jezuit moot alle acht dagen bij zijn meerdere biech-

ten . en alle zes maanden , of alle jaren, eene generale biecht
afleggen .
De Professes en Coadjutoren moeten die biecht herhalen , zoo vaak hun overste dit vordert .

Ook de overstep der

gestichten moeten alle jaren eon uitvoerig berigt en elk kwartaal

een bijzonder verslag

aan hot opperhoofd inzenden van

a l hot merkwaardige en bijzondere , dat er voorgevallen is .
Uit doze verschillende verslagen wordt hot algemeen jaarlijksch
berigt der Orde zamengesteld ,
waar

en aan de gestichten gezonden,

hot binnen veertien dagen aan alle geaf lieerden moot

worden voorgelezen ,

waarbij de loffelijke vermelding van de

zoodanigen , die zich ten nutte der Orde hebben onderscheiden,
den ijver der lodes moot aansporen, ook ails middel ter bevor-
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daring .

Ook words om hat andere jaar door elk gesticht eene
lUst aan den Generaal gezonden , bevattende eene naauwkeurige
beschrijving van de krachten en vermogens , enz. van elk lid .
Eindelijk is voorgeschreven , dat de laden wederkeerig toezigt
op elkander moeten houden , en dat elke verstoorder der eenheid
als eene aanstekende pest van hat Genootschap zal worden
afgescheiden .
De meeste schrijvers geven als hoofdregel der Jezurten op : .Ales is
geoorloofd was tot bet doel leidt, betzj cut middellijk of
onmiddellijk daartoe strekke : of eigenlijk : alles is geboden
pligt , hetgeen middellijk of onmiddellijk

hat doel der Orde

bevordert ; dit alles wordt geeischt door Gods ear . Daardoor wordt hat tot gebod geheiligd . Hunne schrijvers leeren
dan ook - dat hat Genootschap zelfs kan uitgaan van iets ,
door de menigte als kwaad beschouwd, dock dat, uithoofde der

bedoeling , tot eere Gods strekt , en daarom eigenlijk goad is,
terwijl bovendien ook hat kwaad, daar hat van God uitgaat,
tot hail van hat menschdom strekt . Hierin ligt duidelijk , dat
hat doe! de middelen heiligt, en dat, alles geoorloofd is, zoodra
hat strekt ten oorbaar des Genootsehaps , dat toch, volgens de
statuten, hoofdzakelijk de ear van God beoogt, terwiji de wijze
hoe hat opperhoofd dit doe! tracht to bereiken , door de ondergeschikten niet beoordeeld , veal min tegengegaan , maar hetgeen
hun wordt opgedragen om den uitslag to verkrijgen , met alle
kraeht bevorderd moat worden . Bij zoodanigen stand van zaken is
hat we! niet moeijelijk, voor elk bevel van hat opperhoofd, eene
dusgenaamde goede bedoeling to vinden . Bij dit alles staat hat
Genootschap , buiten de schijnbare afhankelijkheid in zake der
zendingen , geheel op zich zelf , is geheel vrijmagtig en niet
onderworpen aan hat algemeene hoofd der kerk . Pat de
Biechtvaders nit de Orde der Jezuiten , de biecht der vorsten
aan hunne opperhoofden meldden , daarvoor bestaat, in hunne
eigene schrijvers, menig bewijs, en was zoodanige schending der
biecht door den Jezuit PRAHAMMER , oorzaak van bet verbannen
der Orde nit Oostenrij k , door

MARIA

THERESIA .

Wat nu hunne zedeleer betreft , zoo webe mere , om to ktn*H.
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nail beoordeelen, hoe gemakkelijk hat hail viol, elke zaak in tie
beoordeeling van aard to doen veranderen ; dat hunne kunst
bestaat in let zuiveren van hat doel ; en hiertoe client wonder
we! de verdeeling , die hunno schrijvers opgeven , in : 1 . hat
probabilisme ; 2, de leiding van hat cloak 3 . de inwendige voorbelaouding, en 4. de dubbelzinnigheid . Probabilisme (p1), is, voor zijne handeling de meaning eens schrijvers,
the ze billijkt, opzoeken , en op dims gezag de daad doen .
waarschijnlijk is elko meaning , die op gronden van eenige heteekenis rust , al is die bet minst waarschijnlijk , en hot tegendeel veal waarschijnlijker . Directio -iiitentionis (2), is de
rigting van hot doe! op jets ge'iorloofds , door zich jets geoorloofds , in plaats van hot zondige doe! voor to stellen ; b . v.
door woekerrente to besehouwen als cone gift voor bewezene
vriendschap , omkooping eens regters , als erkentelijkheid voor
hat gedane regt, enz . Jleservatio mentalis (3), of beperking

sintentions$), is bij cone to dome
van hot doe! (retrictio
jets
anders denken, clan de uitdrukking aanduidt,
,
uitdrukking
of dat haar beperkt , waardoor ze voor hot geweten jets geheel
anders wordt , dan wat zij schijnt ; b . v. jets to ontkennen,
ook met eerie , en er eon' anderen tijd bij to denken , enz.
.dmphibologie (4) is hat gebruik van cane uitdrukking van
sneer beteekenissen, door den spreker in eon' anderen zin, dan
door den hoorder opgevat : b . v . gevraagd wordende , ten aanzien van eon' persoon, die VOET genaalnd is, bij hat antwoorden to denken aan hot homonieme 1 i g c h a a m s d e e 1 . Om
eon der minstbeteekenende stalen hunner ca$uistiek to go
veil , vermelden wij , dat eon hunner meest geachte schrijvers
u De bediende, wien de uitbe(ESCOBAR) uitdrukkelijk zegt :
taling van zijn loon wordt geweigerd , maar die zich fangs den
wag van rcgten in hot bezit daarvan kunnendo stellen , flogtans , na de weigering here gedaan , hat bedrag daarvan zijnen
meester ontsteelt , zondigt tegen de wet der liefde , omdat hij
bet zich fangs den wag

van regters kan verschaffen , maar

zondigt niet tegen do regtvaardigheid en is geen dief ." Zoo
snag eon biechtvader, vol ens hunno schrijvers , van zijn
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bieehtkind niet vorderen rijne bijzit tilt zijn huffs to ver~vijderen , wanneer zij hem in zijn' handel , of als keukenmeid
nuttig is . Na dit alles vragen wij : Moet een genootschap inderdaad niet gevaarlijk genoemd worden, waarin 20,000 menschen,
die geleerd hebben, den eigen wil to dooden, en slechts to willen,
onverzettelijk to willen , en met alle krachten en vermogens,
zonder voorafgaand onderzoek , to willen , wet hun opperhoofd
wil ; wanneer die 0 .000 menschen geleerd hebben , daarbij
zelfs voor geene misdaad terug to deinzen ; wanneer die 4O,OOa
armen gereed staan , toe to dean , wanneer hun opperhoofd
beveelt ; wanneer de enkele begeerte van dat opperhoofd in
staat is , alle banden en zegels to verbreken , die eed en pligt
als heilig en onschendbaar moesten doers zijn . Moet niet een
zoodanig genoatsehap hoogst gevaarlijk geacht worden , al ware
het alleen , omdat , wanneer bet ongeluk wit , dat een zeer
slecht mensch de pleats van vrijmagtig opperhoofd inneemt --en de gesehiedenis is dear om to bewijzen , dat dit geen ijdel
sehrikbecld is -- zijn woord onmiddellijk 20,000 blind onderworpen volgelingen, in even zoo vele fanatieke en onverzettelijke
handlangers van den misdadige hersehept , die zelfs niet under
worpen is ears dat geestelijke hoofd , waarvoor ells andere
Ordesgeestelijken bukken , Een aantal handlangers , die de bevelen steeds met ijver opvolgen , maar dit met verdubbelde
woede zullen doers, zoodra het opperhoofd zoo slim is -en deze kunstgreep is zoo gemakkelijk to vinden , als zij vaak,
en altijd met goed gevolg, is aangewend -- van het bevel in
eenig vorband to brengen met bet belang des Genootschaps , of,
zoo als de Jezuit het noemt, met de uitbreiding van Gods eer .
Moet eon genoootschap niet hoogst gevaarlijk geacht worden , dat zijne leden van kindsbeen of ontwent, zelf to denken, hen leert de
meest rekkelijke zedeleer to belijden, en cone gekunstelde logi
ca to volgen , waardoor zwart tot wit gemaakt , en de afschuwelijkste misdaad tot eene prijsselijke handeling gestempeld ken
worden . Eon genootschap , dat onderseheiden geleerden heeft
opgeleverd , maar dat joist daarom des to gevaarlijker is , niet
alleen, onndat eon geleerde slechtaard , afschuwelijker is den

een domme, maar ook, omdat dit gepolijste uiterlijk, den een,
met zijne verderfelijke grondbegiriselen . in- en doorgang verschaft,
terwijl de donnheid van den antler , reeds hot tegengif is , van
wat hij in zijne slechte bedoelingen verkondigt . Hoe weinig nut
de ascetisehe oefeningen der andere kloosterorden ook voor de
maatschappij mogen hebben , zoo versehillen zij nogtans geheel
van der Jezuiten laden , en gewis is hot verzorgen der kranken , dat weder andere Orders zich tot pligt hebben gesteld , veel to ode l, om een oogenblik met de handelingen der
Doze laatste warJezuiten vergeleken to kunnen worden .
den zelfs door goon kloosterpligten verhinderd , zich geheel
en al aan de zedelijke en stod'elijke belangen des Genootschaps
to tivijden , waartoe zij overigens worden voorbereid door cone
langdurige strenge opvoeding , die hen tot lijdelijkheid en gehoorzaamheid afrigt , gelijk men eon jagthond afrigt , of gelijk
de Spanjaarden hunne bloedhonden afrigtten, die zij op de weerlooze Indianen aanhitsten . En de weg , om de magt en den
invloed des Genootschaps zoo ver mogelijk nit to broilers , staat
burs open , omdat zij de gelegenheid hebben , door middel van
hunne sluwheid, van den rijkdom der Orde, van hot onderwijs
der jeugd en van moor in jaren gevorderden, en eindelijk
van de biecht, tot alles in to dringen . Door de biecht toch
hebben zij invloed op bet bestaande, door de opvoeding op hot
toekomstige geslacht ; door do leerstoelen kan op de aankomende geleerden worden gewerkt, en al die middelen moeten,
volgens hunne instellingen, aan den bloei des Genootschaps
worden, dienstbaar gemaakt . Die instellingen nu, een meesterstuk van sluwheid , hebben de grootste partij getrokken van de
menschelijke drifters, die glen niet (als bij de Trappisten) ,
tracht to onderdrukken , maar ze op andere onderwerpeu
leidt, cone andere rigting geeft , en ze in alle teugelloosheid
tot nut des Genootschaps loot werken .
Is een Genootschap antlers dan gevaarlijk to noemen , bij
welks leden de rode niet geheel onderdrukt , maar door valsche redeneering en casuistiek op dwaalwegen wordt geleid, waardooar
zij, net behulp van de gemakkelijke en rekkelijke zedeleer der Je-

maters, aan de zaken elken behagelijken vorm kunnen geven, en
tot elk verlangd resultaat komen . Een Genootschap, hetwelk
al dadelijk bij hot opgeven , dat de grootere core Gods eon
gedeelte van hot duel zij , er onmiddellijk bijvoegt , dat hot
Genootschap , dit volgens zijne regelen moest trachten to be •
reiken. Een Genootschap, wear alto deugd in gehoorzaamheid
hestaat , wear geleerd wordt , dat hot doe! de middelen heiligt en wear de restrictio en re8ervatio mentali8 , de
leiding van hot doe! , bet verfoeijelijkst+e kwaad tot onversehillige dingen , ja tot deugd kunnen doers vervormen , en we! tot
deugd , die hare dadelijke belooning moot vinden in de goedkeuring en bevordering door den Generaal . Eon Genootschap,
dat, terwijl hot aan do cone zijde, door zijde eigenaardige
zedeleer , in niets werdt belemmerd , aan de andore zijde , ook
door ruim tijdelijk vermogen , eon' veelvermogenden steun
heeft, om de middelen kracht bij to zetten , en hot doe! op
de kortste wijze to doers bereiken ; want de bezittingon des
Genootsehaps waren ontzettend, en worden nog aanhoudend vermeerderd door geschenken, erfmakingen en aalmoezen , welke
laatste to Rome alleen jaarlijks 40,000 scudi C f' 100,000 .)
hedroegen .
Den opmerkzamen en onpartijdigen onderzoeker, die near gronden vorscht , volgens welke hij de zedelijke waarde of onwaarde
des Genootschaps kunne afmeten , moot hot al aanstonds,
a1s cone hoogst belangrijke omstandigheid , in hot oog Ioopen , dat zij achtervolgens bijna nit alle landen zijn verbanaen , wear zij gevestigd waren . Zoo worden zij (om van hot
hernieuwen en herhalen der uitbannings-edicten niet to gewagen) door de regeringen uit de volgende rijken verdreven .
'rankrij k (1593 , dock in 1603 onder voorwaarden weder
toegelaten) , .Engeland (4 602), Hongarge (1605 en nog eons

4619) ,

Venetie (14306) ,

Polen (1607), Jiohemen (1619)

en de Nederlanden (1651 ; op verzoek der Katholijke geestelijken worden de plakkaten in 4 687 hernieuwd) . In Portugal
word hun in 4 758 en 1719, met goedkeuring der geestelijken,
eerst verboden de bieeht of to nemeti ,

en vervolgens hot gevent
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van anderwUs en hot preken, welk verbod kort daarop gevolgd word
door eene algeheele verbanning , krachtens welke men eenigc
duizenden op zeven schepen naar italie voerde . De hernieuwde en algeheele verbanning nit F'rankrjk volgde in 176'1 .
In 1767 werden zij nit Spanje gebannen en naar patio over •
gebragt . In hetzelfde jaar werden zij evenzeer nit iYapels,
Sicilie en Malta verdreven, en naar den kerkelijken staat
gevoerd , terwijl ook .Parma ze in 1768 verjaagde . Hoogst
opmerkelijk toch is hot , dat zij, zelfs bier en daar bij herhaling,
verdreven werden, uiet slechts uit Protestantsche landen,
nnaar ook uit Katholijke , strong Katholijke landen

zoo als uit

.Portugal , Napels en Sicilie , ja zelfs uit hot vaderland
der Orde , uit Spankj e ; hot land , waar zelfs de Inquisitie
nog tot in onze dagen , huisde , en waar de weinige inge •
drongen lichtstralen best kunnen doen bemerken , hoe veelzijds
duister hot er thans nog uitziet . Vit deze landen heeft men
de Jezuiten zeker met door ongodsdienstigheid verbannen , of
zou ze , zonder zeer gewigtige redenen , hebben verdreven .
Doze gevoelens bepaalden zich ook niet alleen bij de regeringen van de opgenoemde landen , maar - en deze omstandigheid is in hot oog van elkeen dubbel gewigtig --- ook de alge•
memo hoofden der kerk legden meermalen dezelfde denkwijze
pan den dag ; zoo als b . V . om slechts enkele gevallen op to
noemen , de Kardinaal IIor,ROMro ze (1604) uit Breda verdreef , terwijl Pans rios IV (156 ~) ze alien uit de kerkelijke
Staten wide verdriven , en de Pausen INNOCRNTIUs X , cut-.
XIII ze veroordeelden,
tot dat CLEMRNS XIV de Orde vernietigde . Hiertegenover zal
men nu , wel is waar , willen plaatsen , hun herstel door Paus
Plus VII, in 181 4, maar dit herstellen, pleit (zoo niet nog stet •
ker) even stork tegen de Orde , als de afschafling . De KorNI NS

X,

INNOCENTfus

XII en

CLRMENS

sikaansche reus , die eene wereldheerschappij dreigde to veroveren , was, slechts met algemeene en ul terste inspanning, van
den schitterenden troop gejaagd geworden naar de naakte rots,
die zijn thans ledigcn grafkuil bevat . Langzamerhand badden
de wolken verlichting leeren keunen en, minim , en eon afkeer
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ohgcvat van dwingotandij ; de slaven wren menschen gewordeii .
Men

begon

nitrigten ,
hunne

in

vat men door zulke hefboomen kon

to zien ,

nam

vrijheid

vaderlandsliefde

en verlichting
op ,

en

tot bus ,

wekte aldus

hot doel werd bereikt .

Maar

nu moest ook diezelfde hefboom worden gebroken, door dezelfde
personen ,

wie ze hot meest had gebaat ; maar hoe de volken

eon werktuig to ontnemen ,
hoomen en belemmeren ,

dat hunne heersehers kon dwarsen daarom aangezien word als eon

seheermes in eerie kinderhand .
die kracht to verlammen ,

to broken , to onderdrukken .

dien kolossus to verpletteren ,
noodig ;

eon middel ,

digheden kon

werken .

Hoe die vaart to beteugelen,
Om

was eon nog grooter kolossus

dat op alto tijden en under alto omstanOm zoo grout eerie working voort to

brengen, werd er eon ligchaam gevorderd, dat voor niets terug
deinsde, en dat middel zag men in de Orde der Jezulten .
word hersteld,

op eon oogenblik ,

Zij

toen men alleen van haar

boopte , dat de strijd tusschen licht en duisternis door liar ten
voordeele der laatste zou worden beslist .

Eerie Orde nu ,

die

nis redmiddel in zoodanige omstandigheden wordt gebezigd ; eerie
Orde , waarop men , in weerwil der vooruitgegane besehaving
en der vermogende drukpers ,

in zulk geval , zijne hoop ves-

tige , moot wet magtig , wei verschrikkelijk wezen .
Vraagt men naar hot goede, dat de Orde heeft gesticht, dan
vale hot eenige

lichtpunt in

de geschiedenis

dor Orde ,

al

dadelijk in de oogen , en wet, hot door haar gegeven onderwijs ;
maar aangezien die slechts de strekking heeft, om, even als dit
hot geval was in hare geheele instelling , de menschen tot bloote werktuigen to verlagen ,

en daardoor hot verstand wordt of

estompt , of op valsche wegeu geleid , zoo moot die veeleer tegen hen getuigen, en aangezien worden,

als eon good mid-

del , gebezigd ter bereiking van eon slecht duel .

Immers maakt

bet Been versehil , of hot kanon , waarmede iemand d&odgescho,
ten wordt , met eon' ijzeren of eon' goudeii kogel , of met cone
prop, nit pasteideeg gebakken , gcladen is geweest .
daarentegcr naar do schaduwzijde ,

Vraagt men

naar bet kwaad dat ze ver-

rigt hebben , dan staat men verlegen , om eene keuze to doers
Pit de rijke stoffe .
Der Waldenzen vervolging , aangehitst door den Jezuit rosSEVIN .
Hunne vervolgingen der Protestanten in de Oostenrijksche erflanden , in de zestiende en zeventiende eeuwen . Hunne pogingen in Nederland, waar zij, om meer ingang to vinden, hunne proselieten vergunden , in schijn Protestant to blijven . Het
bloedbad , in 1724 to Thorn aangerigt, begonnen door den
Jezuit LYSIECKI , en over welk moordtooneel zelfs de Pans zijn
ongenoegen to kennen gaf. Do vervolgingen der Hugenoten en
de Dragonnades in Frankrjk . Het (1 685) door den Jezuit
('s konings biechtvader) bewerkte herroepen van hot
edict van Nantea . Hunne wandaden in ,IKrakau (1586) . De
moordaanslag op Prins WILLEM I , van JEAN JAUREGUI , die door
do Jezuiten aangehitst was , en ook de moord aan dien vorst,
LA

CHAISE

twee jaren later (1584) bedreven door hunnen kweekeling ,
BALTHASAR GERARDS, de overgrootvader van den Jezuit J . B . GIRARD,
die door zijne schandelijke verleldlng van MARIA, CATH ., CADIERE in
i 731 aanleiding gaf tot het beruchte proces (woLF , Geseh .
B. III . hl. 276) . De herhaalde aanslagen op MAURITS . Het
daarstellen der Ligue , door den Jezuit CLAUDE MATTHIEU . De
moord aan HENDRIK III (1589) , door JACQUES CLEMENT ; dien
zij heilig verklaarden . De aanslag (1 i93) op HENDRIK IV , onder hunne goedkeuring gedaan, door p . BARRIERY ; een dergelijken (1594) door hunnen kweekeling JEAN CHaTEL ; terwijl zij
zich nooit hebben kunnen zuiveren van de verdenking , van den
moord , door RAVAILLAC (1 610) aan HENDRIK IV gepleegd , en
ook hunne schrijvers BECAN en SPARER in Frankrjk openlijk
den koningsmoord leerden . Voorzeker waren or hoogst gewigtige
gronden, waarom hot Parijsche Parlement in 4 761 verklaarde ,
dat de Orde schadelijk was , dat hare grondstellingen streden met de zedeleer, en dat hare schriften door beulshanden
zouden worden verbrand ; welk vonnis in 4 764 ten uitvoer
werd gelegd , toen de andere Fransehe Parlementen het door
gelijkluidende verklariugen hadden bekrachtigd .
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Onder deze rubriek , eu wel als staal van echt Jezuitisehe
handelwijze , moeten wij ook stellen bet gebeurde met deu
Jezuit LORENZ NJCOLAI , die naar Zweden kwam , zich daar als
Protestant voordeed , eindelijk Hoogleeraar in de Godgeleerdheid werd , en in die hoedanigheid aandrong op bet invoeren
eener nieuwe Lithurgie , wier zamenstel hij natuurlijk op zich
nam, om die tot grondslag to doen dienen van verdere pogingen,
loch welk plan echter mislukte , door dat de geestelijkheid , onraad
merkende , op hare hoede gebragt , en de voorgestelde Lithurgie
verworpen werd . Vooral molten bier niet worden voorbijgegaan , hunne woelingen en schanddaden in Engeland ; hunne
pogingen , om in hunne scholen to Douvray en Rheims,
opzettelijk voor jonge Engelschen opgerigt , dezen door alle middelen aan to zetten tot bet omverwerpen van ELIZABETHS rege=
ring ; hunne herhaalde zamenzweringen tegen die Vorstin en
hunne aanslagen op haar levee .
In bet bijzonder nogtans
malt niet verzwegen worden , dat de Jezuiten in 1602
nit Engeland

verbannen , onder JAXOB I (1604) heimelijk
daarheen terugkeerden , en na gepoogd to hebben , Londen in
brand to steken , bet afschuwelijk buskruidkomplot smeedden, Menu zou die reeks aanmerkelijk kunnen vermeerderen
wij zullen . nogtans slechts flog een paar daadzaken aanhalen .
Zij waren bet , die den Kardinaal FOURNON vergiftigden , toes
deze door Pans CLEMENS XI, op herhaalde aanklagt van Katholijke geestelijken , naar China werd gezonden , om banner
handelwijze perk to stellen, terwijl zware verdenking op hen
rust , dat zij CLEMENS VIII (1605) door vergif hebben omgebragt . Toen den Jezuiten (1758) in Portugal bet afnemen
van de biecht en bet prediken was verboden , smeedden zij
een aanslag -- van welken vooral de biechtvaders der Koninklijke familie de raddraaijers waren --- tegen JOZEF 1 . Pat Paus
die tegen den 3den Februarij
1769 een ConCLEMENS XIII ,
sistorie had belegd , waarin de Orde , ten gevolge van aller.wege ingekomen klagten , opgeheven , of althans beperkt zou
worden , in den nacht van den 2den op den 5den , aan
eene berQcrte,

en niet aan vergif zou zijn gestorven (door
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welken dood ook bet Ccnsistorle achtcrwege bleef))
maar zeker is hot ,

dat Paus

CLEMENS

X1V

is mogelijk,

(GANGANELLI) ,

op

den 22sten September
4774 , door hun vergif is gestorven .
Doze Pans had nan elijk door zijn bul : Dominos ac redemtor poster (van 21 Julij '1 770) , de Orde vernietigd , met
bijvoeging der woorden : v o o r e e u w i g, en word daarna door
verschillende berigten gewaarschuwd , dat hij door vergif zou
omgebragt worden . Door een langzaam ' werkend vergif wegkwijnend , stierf hij op den vermelden dag , en zeide : » 1k
ga de eeuwigheid in en weet waarom ."
Tegenover dit allcs staat slechts een -- maar een hoogst
gewigtige grond, die ook niet vergeten is door den geleerden
$r . , die schrijver is van hot stuk, getiteld : De Jezuiten en ELLENDORF (de Gids 1843 , en zijnde slechts de
voorlooper van een uitgebreider , en later door hen uit te,
geven work over de Jezuiten) . Die schrijver vraagt namelijk,
wanner er in eene stall van 20, 000 inwoners (in de zeventiende eeuw telde de Orde jets moor , dan dit getal leden)
gedurende drie eeuwen , 200 slechtaards -- er waren namelijk
minder dan dat aantal schrijvers under de Jezuiten , die zich
met zedekunde, godgeleerdheid en castustiek bezig hidden --bevonden , of men dan daaruit hot gevolg zou mogen trekken,
dat de inwoners zedeloos en sleeht van aard waren . Men
behoort , op doze vraag goon toestemmend antwoord to geven,
zoodat men doze gevolgtrekking zou moeten ontkennen , zelfs
voor lief geval , dat men dat cijfer vervijfvoudigde ; een getal,
dat zeker veel to klein is , wanner men al de personen er
bijvoegt , die , hetzij als hoofddaders, hetzij als handlangers ,
betrokken zijn geweest in de gebeurtenissen , waarvan wij hier
boven eenige hebben opgenoemd . Maar op doze wijze geraakt
men niet tot eene juiste , op gronden steunende beantwoording . Men behoort namelijk te' onderzoeken , of al die
daadzaken als individualiteiten , als afgezonderde facts , daarstaan ; of bet toevalligheden zijn , dan we! , of zij noodwendige -- al waren hot dan verwijderd -- onmisbare gevolgen
zijn ; van str~kking en gecst van de instellingen cler Jezuxten-

Orde, wij hebben hierboven eon breed uittreksel uit de statutee gegeven , zoowel wat de grondstellingen betreft . als wat
de opvoeding , de inwijding , bet beheer , enz, aangaat . Na
dit alles vragen wij , of dit alles geschikt zij , de menschen to
veredelen en to verbeteren , dan of de mensch daardoor niet
verlaagd wordt tot een blind werktuig , en in eene gesteldheid
gebragt wordt, die des to gevaarlijker is, dewijl de Orde in hare
kweekelingen de redo vervalscht en bederft, door hot verstand op
dwaal- en kronkelwegen to brengen . Zij toch is hot, die eerie zedeleer ingiet , welke naar willekeur rekbaar is , en hare kweekelingen
bovendien met verdere kennis voorziet , ten erode de leer- en grondstellingen, bij de pogingen ter verbreiding , des to beter ingang
to doen vinden . Zij vormt hen tot voorwerpen , die ook daarom
gevaarlijk zijn, omdat men hunne eerzucht en verdere harts togten niet tracht to onderdrukken , maar die veeleer aanprikkelt , en ze bezigt , als hefboom ter bevordering van de belangen eene, Orde , die hen elk oogenblik kan vernederen,
straffen of verstooten, maar van welke zij zich nooit kunnen
losmaken .
Eene Orde , die onafhankelijk , zelfs van hot
hoofd der kerk , als staat in den staat leeft , en waarin
20,000 slaven gereed staan , zonder omzien, zonder aarzeling , elk bevel ten uitvoer to leggen , zoodra dat uitgaat van
con oppermagtig mensch . Eene Orde , waarin hot woord
van een mensch volstaat , oogenblikkelijk 20,000 misdadigers
to vormen . Het is waar, die persoon zelf moot dan niet good,
moot slecht zijn , maar wij wijzen bier op de instellingen, waaruit
voortvloeit , dat good en slecht , in een' Jezuitisehen zin , go.
heel versehillen met bet good en slecht der zedeleer . In een'
Jezuitisehen zin is eon good of slecht Generaal , bij , die de
uitbreiding der Orde uitsluitend al of niet ten doel heeft . Het
Jesuitisehe onafgebroken bespiedingsstelsel is borg , dat men
zich nkt ligt in de keuze van den regeerder zal vergissen . Men
bedenke, dat hot oorspronkelijke doel der Orde, lief bekeeren der
ongeloovigen, en vooral der Mohammedanen, later geheel veranderd is , en nu voor hot oog der wereld bostaat in hot bekeeren tier ongeloovigen, de verdediging des gcloofs, en hot ver-
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breiden van de eere Gods, dock dot or uitdrukkelijk bij is
gevoegd , dot het Genootschap dit doe! volgens zjne regelen
moet trachten to bereiken .
De afkeuring van de Jezuiten, van hunne daden en stellingen,
is don ook geese zaak van kerkverschil . Immers , er bestaan
zeer vele ijverige , aan hun geloof zeer gehechte en godsdien •
stige Katholijken , en daaronder regtzinnige geestelijken (om van
vroegere voorbeelden, zelfs under de Pauses , niet to gewagen) ;
die de Jezuiten , hunne leer en daden , op het hoogste afkeuren en vereordeelen , ja zelfs zijn er vele geleerde Katholijken
geweest , die vroeger leerlingen tier Jezuiten wares , en die ,
zoodra zij hunne leer geheel en van nabij leerden kennen , van
hen afvielen, en de Orde , in het belong tier zedelijkheid,
bestreden . IIij , die meer volledige berigten omtrent die Orde
verlangt , zie

.Illgem . Geschicltte tier Jesuit en , Leipz. 1789,
PASCAL , Lettres Provinciales.
.Miroir ties Jesuites , par
Corpus
institut,
societ
SANTO DOnInGO .
. Jesu, /inv . 2 vol.
Gesch. tier Jes, in Baiern , lVurnb. '1819 .
K . LANG ,
GREGOIRE , Mist. de: Confesseurs, ties Empereurs , etc .
Paris 1814 . SCHEFFER , Precis de l'hist, gener, de la
Camp . de Jesus, Paris 1824 . DE PRADT, du Jesuitisme
ancien et moderne . JORDAN, de Jezuiten-Orde, .lrnst.1840 .
KIST en ROOYAARDS , ./lrchief voor ICerkel . Gesch. D . III .
Pc Jezuiten en ELLENDORF , de Gids, 1843 .
In ALVENSLEYEN , de ontma$kerde Jezuit, vindt men 188
WOLF,

loner stellingen, nit hunne schrijvers getrokken .
nitvoerige literatuur vindt men bij WOLF .

Eene meet

JIBOLUM . Jabulum, eigenlijk Zeboelon .

Een woord van be-.
teekenis in vele hooge grades (Sch . R . 3e . en 1 3e . g r .) ; ook
de naam van den Grout-Schatmeester in den Franschen graad
van de Royal-4rche (koninklijke Boog) .
JODEN . Zie UITSLUITING .

JOHA.BEN . (eigenlijk Jhaoben , de Loon Gods .) De naam van
eenen tier negen , door SALOMO ter opzoeking van den vermisten
Meester II1RAM , uitverkoren Meesters , die den moordenaar .ABISA-

LAR

in bet hol vond en hem het hoofd afsneed . Ook is het de

naam van den Kandidaat, in den grand van Seeretaire-intirne ;
in den Franschen grand Royal .4'rcite en verder Sch . R . 6e. , Se. , 9e . , 1 l e . , 13e . , '14e . en
ook van den Secretaris ,
32e . grand .
JOHANNES

Fr . en Ned . R . 4e. en 3e . grand .
DE

DOOPER .

Deze,

hoogst waarschijnlijk in

de school der Esseen opgevoed , was van oudsher de bescherm .
heilige
ANDREAS

der Bouwlieden in Engeland , waartegen de IL
(zio dit Art .) daartoe in 1736 door de Schotsche Bouw-

lieden bestemd werd .

Schotland ,
JOHANNES ,

Vandaar vieren ook , uitgenomen in

alle Loges op den 24sten Junij het feest van St,
schoon eenige ook den 27sten December in aanden-

ken houden, ter gedachtenis van
reeds door oude V . •.

M.

JOHANNES

den Evan 'elist, die

• . vereenigingen, vooral wegens het eerste

Hoofdstuk van zijn Evangelic, vereerd is geworden .

JOHANNES

de Dooper kon reeds door de rondreizende Bouwlieden tot Pa .
troop gekozen worden , dewijl hij als zij rondreisde, als zij een
hard , arbeidzaam , moeijelijk ,
leidde .

maar vroom en zegenrijk leven

Op den gestrengen , ernstigen, geheimzinnigen

volgde de milde , liefdevolle , openhartige

JOHANNES

JEZUS .

Hierop zijn ook de volgendo vragen en antwoorden van eon
zeker Rituaal gegrond .
Yr. 4an wien wijden wij in het algemeen onze Loge?
Antes : Aan Koning sALO1uO .

Yr. Waarom aan Koning SALOMO ?
.d ntw. Dewijl hij de eerste Grootmeester was, die de Vrijmetselarij in behoorlijken vorm bragt, en onder zijne koninklijke bescherming vele onzer geheimen openlijk gehuldigd werden,
Pr . Daar Koning SALOMO een Hebreer was, die lang voor
de Christelijke tijdrekening leefde, aan wien wijden wij dap tegenwoordig onze Loges?
Antes . Aan den Heiligen JOHAxNES den Dooper.
Yr . Heeft hij ook iemand, die hem gelijk is?

Antes . JOHANNES de Evangelist.
Yr. Waarin was deze hem gelijk?

Anew . Hij, die na den eersten kwam t volmaakte door zijne
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JOll .

geleerdheid, wat de eerste door zijn,en ijver begonnen had, en
trok eerie evenwijdige of parallelle lijri . Aangezien de Loge eerie
parallelogram regthoekige vierhoek is, zoo worth zij ook door tegenoverelkander staande evenwijdige lijnen bepaald .
Wij vinden , tat de Loges sari SALOMO gewijd wares,
van de bouwing des Tempels to Jeruzalem of tot aan de Babylonische ballingschap . Later wares zij aan ZERUBBABEL , en
vervolgens tot aan de verwoesting van stall en Tempel , door
aan JOHANNES den Dooper gewijd . naderhand,
ten gevolge van de moordadigheden en wanorde, waarmede deze
TITUS VESPASIANUS,

merkwaardige gebeurtenis vergezeld ging , geraakte de Vrijmetselarij in verval, Vele Loges werden ontbonden , en weinigo
konden zich een toereikend aantal medeleden versehaffen , om
eerie wettige Loge uit to makes . Bij eerie algemeene vergadering . in de stall Benjamin , maakte men de opmerking , tat
de hoofdoorzaak van het zinken der Vrijmetselarij grootendeels
in het gebrek aan eenen Grootmeester gelegen was . Zij kozen
daartoe zeven der voornaamste medeleden nit, en zonden deze
naar den Evangelist JOHANNES, die toes Bissehop van Ephese was, met verzoek,

de betrekking van Grootmeester op
Hij
gaf
tot antwoord , tat hij , hoewel zeer
zich to nelnen .
bejaard zijnde (want hij was toes 90 jaren out) , deze betrekking wilde vervullen , dewijl hij vroeger in de Orde der Vrij metselarij was ingewijd geweest. Van dies tijd of zijn de Vrijf

metselaars-Loges zoowel aan JoHANNES den Dooper, als aan den
Evangelist gewijd geweest , en vandaar kan men ook zeer
gevoegelijk verklaren , waarom het nieuw-Engelsche systems
den Evangelist voor zijnen Patroon aanmerkte .
JOHANNES
Ook worth in sommige Loges een toast gedronken bij de Tafely
Loges , ter eere van het liefdevol en dankbaar aandenken aan
de beide JoHANNESSEN . De beide groote in de Vrijmetselarij gewigtige personen . Tot zooverre de woorden van den Engel-,
aches schrijver BROWNS .
Er zijn schrijvers , die gelooven, tat noch JOHANNES de Doom
per, noch JQHANNES de Evangelist , de beschermheilige der

JCH .
Vrijmetselaren is ;

4 .7

maar meenen , dat men ,met de wijsgeerigste

en meest verlichtste Broeders moet denken aan

JOHANNES den
.flalmoezenier, zoos van den Koning van Cyprus, die ten
tijde der kruistogten zijn vaderland verliet , naar Jeruzalem
ging , om aldaar hulp to versehad'en aan de pelgrims en Rid-

ders .

stichtte daar een hospitaal , en onderrigtte de
Broeders, om voor de zieken to zorgen, de gewonde Christenen
JoHANNES

to genezen , en geldelijke hulp to verleenen aan de reizigers, die
het Heilige Graf gingen bezoeken .

door zijne deug-

JOHANNES ,

den waardig , om de Patroon van eon genootschap to zijn ,
waarvan weldadigheid hot hoofddoel is , stelde

duizendemalen

zijn levee bloot , om wel to doen .

de oorlog , de

woede der ongeloovigen ,

De pest ,

niets konde hem terughouden .

De

dood trof hem , to midden zijner werkzaamheden ,

maar zijn
voorbeeld bleef bij zijne Broederen bewaard , die het zich tot
eenen pligt maakten , hem na to volgen . Rome plaatste hem
onder hot getal der heiligen, onder den naam van
4almoezenier, of

JOHANNES

JoIIANNES de
van Jeruzalem , en de Vrijmet-.

selaren , wier omvergeworpene Tempels hij weder had opgerigt,
verkozen hem in het algemeen tot barmen beschermer . Dezn
de 4almoezenier is bij de Engelsche en Duitsche
JOHANNES
Vrijmetselaren niet als Beschermheilige bekend .
JOHANNES DE EVANGELIST .
de held
man ,

des

Nazareners ,

die zoo koen ,

(Zie
de

JOHANNES

DE DOOPER .)

Hij,

onverbiddelijk gestrenge vaste

als krachtig ,

zijne stem verhief,

die

de snoode wandaden van zijnen tijd wist to verdelgen , en de
gezonkene menschheid van de keten der dwaling zoeht to be...
vrijden . Hij , die hot pad voor het licht baande ; die onverschrokken , zelfs voor troonen ,

zelfs in ketenen groot en vrij

bleef , en standvastig zijnen teals aan de moordbijl hood, ore
de, waarheid zijner tending to bezegelen .

Hij is hot, die eerbie-

dig door den Vrijmetselaar genoemd wordt ; door hen, die hue
levee aan deugd , waarheid en refit wijden . Zoo als hij ,
ons ernstige en gestrenge pligtsvervulling leert, om met vastheid
hot booze to wederstaan ,

zoo leert ons ook de fir jsaard van

Epiaese, men$chlievendlaeid.

JOHANNESFEEST (Hot) is hot grootste feest der Vi'ijmetselaren ,
en words op den 24sten Junij, als hot geboortefeest van hunnen Patroon, JOHANNES den Dooper, gevierd, als wanneer iedere
Loge alles aanwendt, om hot door procession, redevoeringen, TafelLoges , enz . schitterend to waken . Gewoonlijk words de Johannes-dag als den aanvang van hot huishoudelijke jaar beschouwd,
op welken de Loges hare jaarlijksche huishoudelijke rekeningen
sluiten , en hunne nieuw verkozen Oflicieren installeeren . Vole
systema's noemen dit feest hot Zomer-Johannesfeect , en vieren nog eon Winter-Johunnesfeest op den 27sten December,
ter sere van den Evangelist JOHANNES . De vereenigde Groote
Loge der Orde Vrijmetselaren van Engeland , welke op den
dag van den Evangelist JOHANNES , in 9 81 3 , zich met de andere VV . • . MM .
innig vereende , voegde in de akte van vereeniging , dat hot feest der Orde op dies dag zou worden gehouden . Desniettemin vieren zij ook den dag van

Dooper.

den

Immers in de General regulations words gezegd,

dat elks Loge , dat elks provincials Loge ,
van

JOHANNES

JOHANNES den Dooper,

vincialen G . •.

hetzij op den dag

of op eon' anderen , door den pro-

M . , of zijn Gedeputeerde , vast to stellen dag,

eon feest zoude vieren . De vereenigde Groote Loge heeft echter bepaald , dat in

Engeland jaarlijks eon grout feest zoude gehou-

den worden , gewijd aan broedermin en uitspanning ,
dit plaats zoude hebben op Woensdag,
volksfeest van den dag van St .

en dat

volgende op hot groete

GEORGE.

JOHANNES- LOGE (Eons) is eons Loge der drie eerste graden .
JOHANNES-OFFER . (Hot) Zie GOUDGULDEN . De nog heden in de
Vrijmetselarij gewone Johannes-penning, stamt klaarblijkelijk of
nit de overoude gebruiken der middeleeuwen , in de Johannesgasthuizen, die nog later under
eeuwen later ,

ATHELSTAN ,

en zelfs nag

songs

under de Kuldeers waren in stand gebleven .

JOHANNES-RIDDER .

Zie

MALTHESER

RIDDER .

JOHANNES-VERTROUWDE . (St .) De zevende graad van hot systems
van

(zie ook VERTROUWDE) . Dit Systems is nit ZweM
afkomstig ; de graad hoot char Favori de Saint Jean (gun .
steling van St. JonANNES), one door de aan vangletters F . S. J.

den

ZINNENDORh

3oH

SOS .
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den eigenlijken zin,

(FratrG: .societati Jeiu) , Broader. vary

hot genootsehap van

JEZUS ,

JOHNSON ,

of

aan to

wijzdfl .

was de naam van iemand , die

JOHNSON A FUNEN ,

vroeger Sekretaris was gewecst , in dicnst van den Ilertog van
.dnlsalt-Bernburg ,

en welken naam hij in 1763 of 1764

had aangenomen , om , door middel der Clermontsche graders ,
cenc rol in de V . ' .
zich

M. .

to spelen .

To dien erode gaf hij

uit als afgezant en gevolrnagtigde van do oppersten in

Sc/iotland , die gezonden was , om de Orde dci' Tempeiheeren
wader op to rigten .

Aldus baande hij ,

als hat ware ,

den

weg, voor het toen ter wergild gebragte stelsel der Strikte Ob-

.ervantie . Op het Convent van .dltenberge , in 1764 , waar
hij zijne rcgten \vilde doers golden ,

ward hij nogtans ontrnas-

kerd , en , uithoofde van vroegere bedriegerijen ,
nomen .

llij

overleed

in

1771 .

Hij

handlanger, of hat werktuig van Baron

was

gevangen ge-

waarschijnlijk do

VON IJUND

(zic dat Art .),

die hem, em do aangenomenen eon to hoogeren dunk to gevcn,
in tegenwoordigheid van velars , op de plegtigste wijze huldigde .
VoN

IImW

en

JOHNSON

gezien hebbende , met hoe veal graagte en

lichtgeloovigheid, zelfs geleerde BB . . in Duitscltland de Fransche graders, naar die, welke
genomen ,

ROSA

had daargesteld, hadden aan-

hadden cene overeenkomst gesloten ,

om hat stake!

der Strikie Observantie (zie dat Art .) in to voeren , in wc1ke do Baron

VON mIND

den life! zoude voeren van ere1ijk llcir

meester van geheel Duit$cIl land .
JOJADAH .

(Dc erkentenis Gods .)

Ecu woord in do booge gra-

den voorkomende .
JONES (INIGO) was Grootmeester,
der

Engelsehe Vrijmetselarij ,

der hat Groofmeesterschap van
JOSAPHATS .

(!let dal .)

ten tijde van nirniic VIII

wanneer daze,

zowelasn-r

CHIUSTOPHORUS WREN ,

bloeide .

Do naam Jo$aphat , die Gods gerigt

beteekent , stamt of van do Ilebreeuwsche woorden Jak (God)
en Scltepbat (oordeelen) , en ls cen verbloemde uaam .
Do waarschijnlijke grand der verkiezing van hot dat Josapliat:,
tot zinnebeeldige plaats dee Logo , ligt in 2 Iron . XVII-XX,
vergoleken met do staatkundige aangeicgeuheden der zeventieud
II .

9

i J0
eeuw ,

JOZ .
in Eng eland . In

JOS .
JOCL

III : 14 komt bet symbolische

verworgdal voor . In de geschiedenis van het Iloofd-Kapittel van

Clermont beteekent hat eene zekere onderaardsche plaats .
JOZEF II.

Deze verlichte vorst , geboren 9 3 hart 4 741, over-

laden 20 Februarij I79~, beval, waarschijnIijk uithoofde van de
woelingen en geheime staatkundige kuiperijen van de inwoners
der Oostenrijksche

Nederlanden ,

vene kabinetsorder ,

bij eene eigenhandig geschre-

van '1 December

zich in de hoofdsteden van zijn rijk ,

1785 (zie

BELSIC) ,

dat

niet meer dan drie Lo-

ges mogten bevinden , en dat er in die steden waar geen provineiaal bestuur zetelde ,

ook geene Loges mogten bestaan ;

dat

de lijsten der laden aan het bestuur moesten ingeleverd , en tevens medegedeeld worden , op walks dagen de Loges vergaderden, en walks BB . •, telken jars tot rag . • . Ml .
Keizer

JozEF

•.

benoemd waren .

dien men beschuldigd heeft van Illuminaat to zijn ge-

weest, was geen Vrijmetselaar. Getrouw aan hat systems , dat
bij zich gevormd bad, om den titel van

Reformator

(her-

vormer) to willen verdienen, dien hij als eene soort van eerbevvijs aannam , en niet als eene beleediging beschouwde , wilds
hij hat goads ; maar door kortzigtige staatsdienaren mislaid,
voerde hij nutteloos , onvoorzigtig en onstaatkundig de bijl .
Schoon hij zijn doe! door de gestrengste middelen zocht to
bereiken, om de Vrijmetselarij uit de Oostenrijksche iV eder-

landen

to verbannen , slaagde bij er niet in ; want daardoor

warden de Vrijmetselaren in de hand gewerkt , waardoor zij
ongehinderd konden voortwerken . Zle
JOZEF NAPOLEON . Zle

FRANKRYK

en

OOSTENRYK

en

BELG1E .

NAPOLEON .

JOSEPHUS . Een Israelitisch geschiedschrijver , wiens werken
in hooge achting staan . » De evenredigheden en afmetingen
van den tabernakel," zegt daze schrijver, » bewijzen , dat
hat eerie

navolging was van hat stelsel der wergild."

Uit de ontwikkeling van daze stalling ziet men , b . v, dat de
twaalf toonbrooden in den tabernakel zinspeelden op de twaalf
maanden des jaars ; de zeventig stukken van den kandelaar op
de kanten , of op de zeventig verdeelingen der sterrebeelden ;
de zeven lampen van den kandelaar op de zeven planeten, enz.

Jun .

JUP . .

43f

En dit was geenszins een gevoelen , door rosErxits geuit , oils
zijn hof to makers bij de Romeinen, wier tempels dezelfde
syiubolische beteekenis ears de hand gaven ; want men best in
de Spreuken van SALO io deze kensehetsende zinsnede : 11e opperste wj$heid heeft hear huffs gebouwd ; zij heeft hare
zeven pilaren gehouwen.

SUB . Fen woord in eenige hoogere graders (Sch . R . 4 3 e . g r.),
near de verminkte uitspraak van hot Ilebr . • . woord Jobel (') .
SUBIL ,

den .
JUDA .

Jobel.

(De vreugde .)
(Zio hot vorig Art .)

Een woord in de hoogere gra •

De naam van eenen stem van hot Israelitische yolk ; ins•
gelijks hot noordelijk deel van .Palestine ; eon woord van vela
hoogere graders (Sch . R . $e . en 9 5 e . g r . Ned . en Fr . R 6e . g r.) .
JUDEA was dat deel van .Palestine, waarin Jeruzalem, .Beth-.

lehena en Jericho , als ook de haven van Ceaarea en Joppe,
tegenwoordig Jaf fa, aan de Syrische kusten der Middelland8ehe Zee , lagers , en dat in vele opzigten moor, den andere
gedeelten van het It . land , in de gesehiedenis merkwaardig is .
Deze naam client in veto hoogere graders tot herkenningswoord .
JUNIOR . De eerste grand der Gouden- en Rozenkruisen .
Ter eere van Jupiter Stator, als ook aan
Janua , die met twee aangezigten worrt afgebeeld , werden
bij de Heidenen hooge feesten gevierd . Deze beelden , die in
tempels stonden , hadden twaalf altaren rondom zich ; de
tempels hadden vier deuren , welke in oorlogstijd geopond ,- dock in tijd van vrede gesloten waren . De feesten van

JUPITER STATOR .

Janua , die tweemaal in bet jeer pleats hadden, werden bij de
Christenen vervangen door de feestenn van JOHANNES . De naam
Janua schijnt oorspronkelijk to zijn van Janua (poort) , en
zinspeelt op de zon , die de jaargetijden aanwijst , door baron
stand tot de aarde ; bij was de bewaarder der symbolisehe sleutels , zoo als men doze naderhand aan PETRUS heeft toegekend.
Zoowel als men bij onze vereenigingen en genootsebappen
broedermalen heeft , bad men die ook bij de oude volken , tot
eere van Jupiter Stator en van Janua ;

pen geheeten .

zij werden A a-

13~

KAA .

JUW .

De eerste conditie werd aan de zon, de koning des Heelals,
tocgebragt .

Wij brengen die aan den Koning ;

in vroegere tij-

den werd die gewijd aan den 0 . • . B . •. d . • . H . • . .
De tweede was gerigt aan de maan, bij ons aan den Grootm . • .
Nat . • . , of eene andere hoog Mac . • • overheid .
De derde was toegewijd aan den God .ears ; wij wijdcn die
aan den Meester eener Loge .
De vierde is bij ons die der Opzieners ; de oude volken dc .
den dit tell voordeele van Mercuriu$ .
Jupiter ,

de god der herbergzaamheid,

ontving de vijfde.

Bij ons is die gewijd aan de BB . •. Bezoekers .
De zesde was die aan Venus ;

wij brengen dien den Broe-

deren Oflicieren toe .
De zevende was aan Saturnus,

den god des tijds, toege-

wijd ; wij brengen dien toe aan al de Vrijmetselaren , over den
ganschen aardbodem verspreid .
JUWEELEN DER GRADES . Zij wijzen de verschillende graders
der Vrijmetselarij aan . De Meesters dragen eenen passer en
winkelhaak . De hoogere graders hebben hunne onderseheidene
juweelen (Zie

ONDERSCHEIDINGSTEEKENIN) .

JUWEELEIN PER LOGE . Het bijzonder juweel , door de Loge
aangenomen , wordt aan de linkerzijde gedragen .
JUWEELE1N PER ORDE . Deze zijn de winkelhaak aan den band
van den achtharen Meester, bet paslood aan dien van den
eersten , en het schietlood aan dat van den tweeden Opziener,
(ZIe vender

KLEINODIeN .)

Ti .
i
AAP DE GOEDE HOOP. Even afs Jndie, zoo had ook fri~
Gambia
.
In
werd
in
ha reeds vroeg Maconnieke instel(ingen
4 735 eene Loge opgerigt door de Groote Loge van .E ngeland;
eene andere verrees in I736 to Kaap Caast-Castle . Later
werden er door dczelfde Autoriteit nog vele gevormd aan de

KAI.

KAB .

Kaap de Goede Hoop en to Sierra-Leona .

Na de verovering

van Jilgiers were do Vrijmetselarij in dat gedeelte van bet
Afrikaansche vaste land ingevoerd door het Groot-Oosten van .
Frankrjk . . lgiers, Oran, Ilugia, Bone, Setif, Gigelli
en andere steden hebben Mac,

werkplaatsen , die er bijzonder

haar werk van makes , om inboorlingen op to semen .
KABBIR .

(Magtig .)

Een Hebreeuwsch woord in de hooge grades

voorkomende .
KABELTOUW .

(Ecn)

Volgens den oud-Engelschen Maconnieken

eed , moot ieder medelid in den Medgezellengraad , zich bij den
arbeid zijner Loge bevinden , wanneer hij ten lengte van een
kabeltouw van haar verwijderd woont .
KADOSCH of Kadoez . (De Ridden)
witten en zwarten A.delaar .

Ridden Kadosch van den

Ridden K-h, K-d-h of K-s . Eene

den uitgebreidste hoogere grades van Fransehen oorsprong , die
door de meeste systelna's erkend is . Hij wend het eerst in I7 43

to Lyon gevestigd .
gevoegd ,

Later venders bij deze grades nog andere

als ; de Kleine Uitverkorene ,

van negen of

de Opper-Uitverkorene

Perignan, de Uitverkorene van vijftien, de Rid-

den van lief Morgenrood of van de Hoop , de Groot-Inspecteur,
de Groot-Uitverkorene, de Comtuur van den Tempel, enz . Hij
is de 5Oste graad van lief in Frankriak uit Ainerika ingevoerde zoogenaamde oud-Engelsehe systems ;

de IOde den Mar-

tinisten ; de 24ste van den Raad van Keizers van Oo'sten en
Westen ; de 29e.
van bet

van het Mitzraimitisch systems ,

Schotsch philosophisehe systems .

en de 9e .

Het woord Kadosch

of Kodeseb is een Hebreeuwsch woord ', (7fl) en beteekent heilige .
In bet derde inwijdingsvertrek (de beide eersten dienen slechts
tot voorbereidingen) worrt de Loge l'4reopage , en in list
viende le Senat gen.oemd, en in dit laatste heeft de voorzittende Grand-Maztre den titel trois foi$ puissant , en stelt
konlng

FREDERIH

II van Pruissen voor . Het teeken van dies

graad is cen dubbele arend ,
(Zie

FREDERIK

met een zwaard in de klaauwen

II) .

KAIN . Een verbasterd Hebreeuwsch woord van veel beteekenii
in de hoogere graders .

KAMAeL,

Het verbasterde Hebr,

woord

Kamalael

(de genade

Gods) , een woord in de hoogere graden .
KAMER (De donkere of zwarte) is de kamer , waarin de KandiM
daat voor zijne aanneming gebragt, en aan zijn nadenken over
gelaten woodt ,

vanwaar doze de kamer van overdenking ge-

noemd wordt . llij is gewoonlijk zwart behangen of geverwd,
de meubelen zijn veelal zwart , behangen met zedekundige
spreuken en flaauw verlicht .
KAMER (De Middel-) van

sALOMO's

Tempel,

zoo beet de kamer

tier Meesters , waar de arbeiders bun loon ontvingen .

De zes-

de afdeeling , in bet vraagstuk van den eersten grand tier Orde
van

nERODOM

VAN HILWINNINC ,

bevat den volgenden Catechismus

Yr.

Hadden de Metselaars in den Tempel van
eene plants , voor hen bestemd ?

SALOMO

ook

Antes. Zij hadden er eene .
Yr . Hoe noemt gij die?
flntw . De middelkamer .
Yr. Welke waxen de vereischte

hoedanigheden, ona toegelaten
to worden ?
.Antes . Getrouwheid, herbergzaamheid en stilzwijgendheid .

Yr. Zeg mij , o£ men er ook
.tlntw . Ja, men zag er den

lets merkwaardigs zag ?

Mozaleken vloer, de vlammende
stet en den getanden sand .
Yr. Wat stelde de Mozaxeke vloer voor?

.dntw. De wet, door God aan MozEs, op den berg Sinai, gegeven,
Yr. Wat stelt de vlammende stet voor ?
Antes. Den room van God, zich vertoonende op den berg Sinai,
boon de wet op doze gegeven wend .
Yr . Wat verbeeldt de getande rand ?
,, ntw. De versierselen van een deugdzaam, en met die wet
overeenkomend leven .
Yr.
s er ook een andere Tempel, die met dien van
kan vergeleken worden ?

,dntw.

SALOiUa

Ja, dit is de geheimzinnige Teanpel van bet ligchaanz

van Jnztrs CBRrsTUS.
Yr. Hopen d Vrijnnetselaren, ook daaraan deel to erhwgen
Antes. Ja.

KEN .
Vr.

KAP .

Hoe noemt gij then?

Antes .
Yr.

Ook de middelkamer.
Welke z jn de vereischte hoedanigheden voor deze kamer?

Antes.

Geloof, hoop en liefde, zonder welke men God niet

kan zien .
Yr .

Wat boopt gij daar to zien ?

Antes .

De teekenplank op den Mozaieken vloer, den hoek-

steen op de vlammende star, en den ruwen steep op den getanden rand .
Yr.

Wat stelt de ruwe steep voor ?

,l ntw.

De goddelijke guest, die onze versteende hasten door-

dringt.
Yr .

Wat beteekent de hoeksteen ?
De Groot-l3ouwheer der Kerk, die zich zelven : de Roos

.4ntw .

van Jericho en de lelie ui de vallei noemt.
Pr.

En de teekenplank ?
Ons heilig levee , dat in hat book des levees is opge-

Antes .
teekend

(Zie hat At .

LICUTEN) .

KANDIDAAT heat iemand , wanneer hij zich heeft laten voorstel
lea tot Vrijmetselaar , en de stemming gunstig over hem is
nitgevallen .
KANON . (Hot) Een kunstwoord , waarvan men zich bij de Tafelloges bedient , om daarmede do glazen aan to duiden , waaruit
men drinkt (Zie

WAPEN) .

KANON AFSCHIETEN (Hat) wit zeggen , de glazen ledigen,
waarvan men gebruik maakt bij de Tafel-Loges . De vorige en
deze uitdrukking bevinden zich niet in hat nieuw-Eng . Rituaal .
KANSELIER .

ZIe

sEIJRETARIS,

KAPELAAN . De Kapelaan der Engelsche Loges spreekt de aanroepingen en gebeden nit bij gewigtige gelegenheden . Gemeen~
Iijk is hat een geestelijke , behoorende onversehillig tot de eene
of andere bestaande kerk (Zie

BEGRAVJNG) .

KAPELMEESTER (De) is die Hroeder, welke hat bestuur heeft
over hat gezang , bij de werkzaamheden in den Tempel en bij
de Tafel-Loges . Veelal is de Kapellneester, Brooder van verdiensten .
KAPITTEL is do hemming der geestelijke Orde-vereeniginen , van welke reeds vroeger ook eenige Genootschappen , bij-

5O

RAP .

KAR,

zomler die der oude Bouwlieden , hunnen naam ontleend heb ..
hen . Tegenwoordig client deze hemming in de Vrijmetselarij,
tot aanwijzing der vereenigingen van bezitters van hoogere gra .
den , en zija die kapiUcis gelijkvormig met de Loges in de drio

Joitanne .s-graders .
KAPITTEL VAN ARRAS . Het cerste middelpunt van beheer
der hoogere graders, werd gevestigcL to .drra .s , in 1747 , door
EAREL

EDUAItD

ROBESPIELIRE

zelven , die aan de Advokaten

STUART

LAGS EAU ,

en andere Broeders , do Instellings-Belle van eon

Jacobitisch Schotsch kapittel gaf, nit erkontenis voor de weldaden , die hij van hen had ontvangen .
EAPITULARIS

(Een)

is

iemand ,

die zitting en stem in het

Engelanci ,

geboren 19 November 1600,

KapitEel heeft .
KAREL I , Koning van

Jesteeg in 4 6 den Troop ,
4 649

onthoofd .

Hij

en werd den

beschermde

do

9den Februarij

Bouwcorporatien zeer .

Door do EneIsc1ie Mac . . geschiedschrijvers words hij vermeld
als G . . M . • . dee V . . M . . van 1695-1630 .
do zoon van KAREL I , geboren 1630 , overletlen

EAIIEL 11 ,

1686, Na den dood zijns vaders door

CIIOMWELL

nit Enb eland

verdreven , Meld hij zijn verblijf op hot vasteland tot hj
in 1 660 den troop hesteeg . Gedurende zijne ballingschap ingewijd , bescliermde hij , zoo lap, hij regeerde, de Orde , die
seders den dood van KAREL I , ten gevolge van CIIOMWELLS wanfrouwen en do burgeroorlogen, zeer vervallen was, dock van
toes of weder begon to bloeijen . Be Engelsehe M . , schrijvers
vermelden dien Vorst als G . . M . . der Orde van 1660-i 663 .
KAREL V . Zie

HUTTEN .

KAREL VI , Duitsch Keizer , verbood (1738) in de Oostenrijk-

sclie iVederlanden

do M . . bijeenkomsten ten strengste , en

hande elken Vrijmetselaar nit hot land, die dit verbod slechts
eon' enkelen keen overtrad .
KAREL .III . Na den afstand der Kroon , door zijn' Beef rsTAAF

IV (dezelfde, die na doze gebeurtenis zich , onder den

naam van Kolonel
Konin van Zwcdcn .

GUSTAFSON ,

Ilij word

vaak hier to laude ophield),
borers 1748 en stierf 4 81 ,

KAR .

'I37

Hij was een ijverig en wcrkzaam lid der Orde , in welke hij
op jeugdigen leeftijd werd aangenomen .

Als lid van de hooge

graders der Stri late

Observant ie , droeg hij den Ordesnaam
Eque$ a Sole vi vificante . In 1780 werd hij tot Gr . ' . M .
der Zweedsche Broederschap verkozen , en bekleedde die waar-

digheid tot in 1811 ,

in welk jaar hij die overgaf aan den

KAREL JAN , en voor de VV . • . MM . ' , van zijn rijk
eene ridderorde instelde (Zie het volgende Art .) .

Kroonprins

KAREL XIII . (Orde van) Eene ridderorde in
xAREL

Zweden ,

door

XIII op den 97sten Mei 1811 gesticht , ten einde (zoo

zegt de akte van instehing) die deugden to huldigen , welk©
door geene wet zijn voorgeschreven , en zelden aan de achting
van het algemeen worden aangeduid . Ten gevolge van de
statuten der Orde fonder anderen to vinden in Thory acts
Latomorum . 7'. II, p . 61-67) , kan zij slechts aan Vrijmetselaren worden gegeven , en is uit dien hoofde aan to zien
als de hoogste graad der Zweedsche Vrijmetselarij . De regerende Vorst is het hoofd deter Orde , en buiten de Prinsen
van den bloede , kan de Orde slechts nit 20 wereldlijke en
3 geestelijke leden bestaan .
KAREL JAN , Koning van Zweden , geboren in 176 3 , to Pau,
in Frankrijk,

de zoon van den Advokaat

BERNADOTTE .

Door

zijne wapenfeiten verkreeg hij , die in dienst was getreden van
NAPOLEON ,

Corvo ,

den rang van Maarschalk en Prins van

Ponte

en werd in 1 810 door de Rijks-stenden tot Kroon-

prins gekozen . Koning

HAREL

XIII nam hem tot zoon aan ,

en benoemde hem (1811) tot G . • . M,

der Zweedsche Broe-

derschap , welke waardigheid hij (1818) aan zijnen zoon

OSCAR,

tegenwoordige Koning van Zweden , opdroeg .
KAROLINA , dochter van Keizer
overleden to

I

FRANS

I , geboren in t 752 ,

eenen in 1814 , was gemalin van

FERDINAND

IV , Koning van Napels en Sicilie.

Door hare voorspraak
en tusschenkomst redde zij niet slechts (1775) de bitter vervolgde leden eener opgehevene Loge , maar droeg er ook toe
bij , dat (1785) al de decreten , tegen de Orde genomen,
werden herroepen (Ze

ITALIe) .

9 8

KEII .

KAS .

KASTELEIN .

Dus riocmt men dengcne , bij wien de Loge ge-

houden wordt ,

indien do Broederscliap ,

goon eigen gebouw hceft ;

of hover eene Loge

en aan wiens zorg tie bewaking van

hot gebouw met al zijne meubelen is toevertrouwd ,

wanneer

cene Loge een eigen huffs heeft .
KEITH .

(JOHN Lord) Zie

KEIZERS

VAN

HET

XINTORE .

OOSTEIN EN WESTEN .

Dit systems

schijnt to zijn opgerigt in 1758 , door do Groote Loge van
hot oud- en aangenomen systems , to London . Ook doze Raad
heeft eon levendig deel genomen in do Maonnieke bewegingen,
die sedert 1 771 in Frankrjk plaats hadden .
SCIIE

Zie

CLER1IONT-

KAPITTEL .

KELLERMAN, (F . C .) geboren to Straat$burg, den

8sten Mel

1735 , uit eene oude eerbiedwaardige farnilie , was niet minder
in zijne profane betrekking als krijgslield , dan als Vrijmetselaar
een geacht menseb .

Hij ovcrleed den I 5dcn September 18 O,

aan een langzaam uitteerende

ziekte ,

en is ,

zoowel bij do

prof. . wergild als bij do Broederen Mctsclaren , in Br . , aandenken gebleven .
RELLIE ,

(THOMAS Graaf van) was Gr .

M. , der oud Eng . •.

Gr. . . L . , in London, (ancient JUason$) van 1761 tot I771 .
KELLIE , (JOHN Graaf van) was Gr . . N . . . van do Gr . . L .' .
van Schotland , (ancient Masons) van 1764--I 76 .
KENT . (Hertog van)
kEREM . Do naarn
SALOI10

Zie
van

CONCORDAAT .

eenen

der ncgen Meestors,

tot opzocking van den vormisten Meester

HIRAM

die van
verden

uitgezonden .
KERKELIJK SYSTEMA

(klerikaal systems) .

Een ondor do Vrij-

metselaren, door den overleden oppcr-Hofprediker voiv STARCK in
Darrnotadt , opgcrigt systems, van weeks bestaan men in 17 67 de
cersto sporen aantreft, en hotwelk in hot tijdvak ontstond, toes
do Strikte Oh$ervantie tot Karen hoogsten bloei geraakton .
Toenmaals

gaven hare verbreiders voor :

Er bestaat een

geheirn Hoog-Kapittcl van kerkelijken (geeste1jken) , met welko alleen hij (voN sTAUCK) en nog eenige weinigen , inbetrk-g
king stonden .

Doze oppcrhoofdtn hadden do hoofdlciding der

Vrijmetselarij ,
schappen van

en

warm in hot bezit der hoogste wetendezelve . Ook is de Orde der Vrijrnetselaren
uit de Tempelieren voortgekomen ; de geestelijken warm
de bewaarders en onderhouders der geheimen ." Pit systems was in zeven graders verdeeld , namelijk : I . ) Leer-

lrng ; 2 .) Medgezel ; 3 .) Meester ; (doze drie warm de gewone
St . Jolaanne$-graders , evenwel met veranderingen en bijvoeg-

sels , die den stempel van hot Jezuitisme droegen .) 4 .) JongSchot ; S .) de Schotsche oud-Meester, of St. dndreas-Riu
tier ; 6 .) de Provinciaal Kapittelhouder van hot roode kruis r
en 7,) de Magus, of de Ridder der Heldcrheid en des Lichts,
welke graad weder in 5 afdeelingen verdeeld word , namelijk
a .) de Novice van hot 3e . jaar ; b .) de Ridder Novice van hot
be . jaar ; c .) de Kidder Novice van hot 7e . jaar ; d .) de Leviet
en e .) de Priester .
IETEN VAN EENDRAGT , (De) hoot ook Broederband . Last
oils den Broederband vormen (bet Broederlijk snoer) . Zij
is in vole landen , bij hot begin en einde der werkzaamheden , als ook bij de Tafelloges , in gebruik . Alle aanwezenden , zelfs de dienende Brooders , geven elkander kruiselings
de handers ,

zoodat

ieder met zijne regterhand de linkerhand van dengene vat , die naast hem staat of zit . Pus vormen zij eon' ketting zonder einde , waarvan elk Vrijmetselaar
eene schakel uitmaakt , als zinspeling op de eendragt , welke
de Broedersehap tot omen ketting verbinden moot .
Doze keten wordt in enkele landen alleen bij hot sluiten der
'Tafelloge gemaakt , wanneer de achtbare Meester den toast instelt op hot welzijn van al de Brooders over den ganschen
aardbol verspreid , en waarbij den nieuw aangenomene de volgende verklaring gegeven word .
Alles in de natuur is in beweging ; alles hangt als eene
keten sail elkander , en hot is niet mogelijk , iets uit to zonderen , zonder tegelijk in hot geheel wanorde to veroorzaken .
Dat wij dus eene keten makes, is, om den band van eenigheid,
of eendragt bij de Broederen , op hun gemoed to drukken .
De Maconnieke keten verbindt , wat do buitenwereld scheidt,

'140

KEU .

KIN .

en is con schoon sprehend zinnebeeld der eendragt en breeder-.
liefde , en verdient in elke Loge onderhouden to wonders .
KEULEN . Zle

CHARTER VAN

KEULEN .

KEUZE (De Ridden van de) is de 33ste , en de Groot-Ridden
van de Keuze de 34e grand van hot Mitzraimitisch systems .
KIESENWETTER (ERNST GOTLIEB van) was eene der Prioren
van de Orde der Strikte Observantie , ondcr den naam van
.Ewes ab Adamante ; een man van een achtingswaardig karakter , die , misleid door hetgeen hem van dat stelsel voorgespiegeld was , zich ten dienste daarvan vole geldelijke opofferin'
gen getrooste .
KILWINNING . Eene klcine stall in
mijlen ten westen van

Schotland , 60 Engelsche

Edimburg.

Doze plants wend door

sommigen als de wieg der Schotsche Vrijmetselarij beschouwd,
dewijl men leest, dat vreemde Bouwlieden in 11 50 , die Been
Engelsch spraken, aldaar eene Abdij en eene Loge opgerigt hadden .
KINKER , (JOHANNES) wend to

Amsterdam op den I step

Januarij I764 geboren . Reeds vroegtijdig een bijzonderen
aanleg voor hot beoefenen der letteren getoond hebbende , kreeg
hij , die bestemd was , om eene andere loopbaan to volgen,
de ouderlijke toestemming , aan zijne begeerte to voldoen . Na
de gewone voorbereiding vertrok hij naar de Utrechtsche Hoogeschool, waar hij na een welbesteden studietijd, en na hot verdedigen
zijner dissertatie, in 1787 tot Doctor in de regten wend gepromoveerd , en zich als praktiseerend Advokaat to

Amsterdam met

der woon vestigde . In den jare 4 806 door de Loge la Cha-

rite ingewijd , bekleedde hij in die werkplaats onderscheideno
betrekkingcn , van welke wij slechts die van Redenaar en gedeputeerd Meester opnoemen . Ook in hot Kapittel der hooge
graders , in den schoot flier Loge gevestigd , vervulde hij achtervolgens onderscheideno posters , en bragt er veel toe bij , om
de hooge graders zoo verre to hervormen , flat zij moor
met den geest des tijds overeenkwamen, en minder in strijd
bleven met de ware strekking der V . M . • .
met eene zeldzame welsprekendheid ,
wijsgecrige

dcnkbcelden ,

Begaafd

scherpen bilk en met

word hij flan ook spoedig gekozen

RIN .
tot

Grootredenaar ,

Aangetrokken
hem

als

Student

zangen ,

welke

door

14t
hij

post
geest ,

KINKERS

uitgegeven

eenige jaren

doorstralende
getiteld :

gedicht

en ook door overeenkomst van gevoelens ,

van het Huis van

Oranj e ,

zich

gevoelde

ervulde .

in een door

.dkademieten opzigte
tot hem

BILDERDIJI{

getrokken , en zocht zijne bekendsehap , die weldra , tot naauwe
vriendschapsbetrekking aangewassen ; oorzaak wend, dat

en

elkander dikwerf bezochten' en zelfs to zamen arbeidden,

BILDERDIJIt

en

KINKER

KINKER

daarbij

BILDERDIJK

kennen , als dit geen'

zoozeer en zoo van nabij leerde

onder der Nederlandsche geleerden ooit

is to beurt gevallen . Later werd nogtans deze vriendschapsbetrekking, van

BILDERDIJKS

zijne, verbroken . In 1817 benoemd tot Hoog-

leeraar in de Nederlandsche taal- en letterkunde aan de Luiksche
Hoogeschool, vertrok hij eenigen tijd later daarheen (aan welk
vertrek men het geestige dichtstuk ,

Ii- eat 4,nstel ,

is verschuldigd) ,

getiteld :

Af$cheid aan

en leefde er geacht en ge-

eerd door alien, die hem kenden . Door den Koning

(WILLEM

I)

werd hij, als blijk van hulde aan zijne groote en veelzijdige talenten ,

benoemd tot Ridder der Orde van den Nederlandschen

Leeuw . Door de staatkundige gebeurtenissen moest zijne betrek •
king als Hoogleeraar natuurlijk vervallen .

Hem stood daarbij een

dat ongehoord was in de gesehiedenis der

voorval to wachten ,
besehaafde volken .

's I onings bestuur, ten gevolge van vele

gegronde redenen ,

zekeren

JACQUES

tig , hebbende doen arresteeren ,

BRHR ,

to Luik

werd Br . • .

woonach -

KINKER , die als

ambteloos en weedoos burger in die stall woonde , eensklaps
door hen die zich toen to Luik op hot kussen hadden geplaatst,
in verzekerde bewaring gebragt, ten einde to dienen als gijzelaar
voor dienzelfden Luikenaar

to Tongeren

BEHR ,

tegen wien hij dan ook,

werd uitgewisseld, waarna hij echter net een'

hoogst zeldzamen, en vooral op zijne jaren dubbel bewonderens'
waardigen cooed, naar

Luik

terugkeerde, om orde op zijne taken

to stellen , ten einde naar .,f

m$terdam

to vertrekken , welke

terugkeer in der tijd al de Luikenaars met onbegrensde bewondering voor dien Brooder vervulde . De onderseheidene
door

beta uitgegevene schrif ten kensehetsen hem als con der

incest helderdenkende en wijsgeerige geleerden , die Nedertand
bezit . IIij llceft het talent de Inecst afgetrokkene wijsgeerige denkbeelden op- eene gemakkelijk to bevatten wijze , in
keurige verzen , to kunnen ontwikkelen , waarvan onderscheidene zijner heerlijke gedichten menigvuldige blijl en geven .
Behalve een Treurspel , getiteld : Almanzor en Zehra , heeft
IHNUER zijne uitmuntende gedichten in drie deelen uitgegeven,
terwijl er eerie menigte lose gedichten in verschillende tijdschriften
en werken zijn verspreid . Even uitstekend taalkundige en wijsgeer, als dichter , heeft hij onze letterkunde verrijkt met zijne
Pro:odie der Nederduit$che Taal (door de Bataafsche Maat-

schappij

van

fraaije letteren met goud bekroond) , met do
BILDERDIJH
gerigt , en
zijne Beoordeeling van BILDERDIJHS Spraahleer . In de werken van het Koninklijk Nederlandsch Instituut , waarvan hij
lid is , bevinden zich , behalve zijn stuk : over de hoorbare
voordragt van den Redenaar, twee Verhandelingen, waarRrieven over bet Natuurregt aan

van de eene handelt, over eene w j$geerige Theori-e van atgemeene Taa lkenni$ , en de andere over de vraag : wells
nut de .Ernpyri wIte taalkenni$ aan de w j$begeerte han
t oebrengen . AI deze geschriften zijn meesterstukken van studie,

stijl en wijsbegeerte . In deze laatste wetensehap heeft KINAER
de verdienste , dat hij de eerste en voornaamste is geweest,
die niet slechts XANTS wijsbegeerte veer onzen landaard heeft
toegankelijk gemaakt , naar die zelfs het stelsel van den Koningsberger van vele misslagen heeft gezuiverd , in het bearbeiden van welk stelsel hij vooral op eene degelijke wijze is
bijgestaan geworden door Br . PAULUS VAN IIEIVIERT . Zelfs heeft
de beroemde VICTOR cousin openlijk verklaard , dat hij zijne
kennis van KANT verdankt aan onzen uitstekenden landgenoot, en
zijne (K .) schets van liens wijsbegeerte (in het Magazi~jn van
kriti$che J ijsbegeerte) , en door LE FEVRE in het hransch
vertaald,

flat

even geestig als helderdenkend is , bewijan Julia aan Mr . R . FEITII , zijne
zen zijne
Parodien op verschillende Treurspelen en zijne Allegorischdramatische gewrochten. Op de aanminnigste wijze voork4KINUER

Brieven

MS .

TILE .

4 4

mend, is hij steeds gereed , zijne onbegrijpelijke schat van kun •
digheden ten nutte van anderen to doers strekken , en heeft
daarbij de gaaf ,

de afgetrokkenste zaken klaar ,

kernaehtig voor to stellen .

bevattelijk en

Bij dit alles staat men verwonderd,

in den eenentachtigjarigen man het vuur en de helderheid vin
een dertigjarige to vinden .

Thans is die geleerde Br . •, bezig

met een in hot Fransch geschreven werk over de wijsbegeerte .
KISLEV .

Zle AL IANAIC .

KLEEDING (Do Maconnieke) bestaat uit een schootsvel , handschoenen , degen en hoed , zonder welke een Vrijmetselaar
eertijds niet in ;eene geopende Loge mogt verschijnen . Bovendien dragon de Ofticieren hot teeken hunner waardigheid .
KLEINOOD . (Eereteeken) . Zulke kleinodien heeft men er in elke
Loge zes,

nameljk , drie bewegelijke en drie onbewegelijke .

De bewegelijke zijn :
lood.

de winkeliaaak, hot waterpas

en

het$chiet-

Het eerste is hot konmerk van den achtbaren Meester , hot

tweede dat van den eersten en bet derde dat van den tweeden opzicc
per . De winkelhaak diem, om de bouwstoffen effen to makers, en
hunne oppervlakten in regte hookers tot elkander to brengen . Het
waterpas dient , om de steenen alle even hoog to plaatsen, dat
is : waterpas naast elkander to loggers , en hot schietlood , om
de gebouwen bchoorlijk op hunne fondamenten op is trekken .
De zedelijke zin hiervan is deze : de winkelhaak brengt ons to
binnen , dat al onze laden naar do regels van refit en . gereg.
tigheid moeten gerigt zijn . Het waterpas leert ons , dat or
eene volkomene gelijkheid tusschen alto Broederen Vrijmetsela
rep moot plaats hebben , en hot schietlood leert ons regtschapen en opregt to zijn . De onbewegelijke kleinodien zijn

de teekenplank , de kubiehsteen

en

de ruwe steep . De eer-

$te is voor de Meesters , om or hunne plans on teekeningen op
of to schetsen ; de
gereedsehappen

ruwe steep

tweede

voor de Medgezellen, om er der MM .

•.

op to slijpen en de kleinodien to beproeven ; de

diem voor de leerlingen, om er o,5 to boron wer-

ken . De zedelijke zin is deze :

de teekenplank is

hot zin-

nebeeld van hot goede voorbeeld , dat wij verpligt zijn aan
onze Brooders en aan alto inenschen to geven.

De Kubiek-
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KLE .

steer

is

hart

hot zinnebeeld
aanwendt , om

mensch

KNI;
tier zorgen ,

de

spores ,

welke

door

de

de

deugdzamo

ondeugd

in hot

nit to wisschen , en de drifter to beteugelen ,

nagelaten ,

voor welker woede wij alle bloot staan .

De

ruwe $teen

is hot

zinnebeeld van den onbeschaafden natuurmensch , die door zijne
eigenQ weldoordachte kundigheden

en vlijt-alleen beschaafd kan

worden , en tot de volmaaktheid geraken .
KLEUR .

(De) De

hoofdkleur

tier

Vrijinetselarij

is van oudsher

de blaauwe,

De Orde geest tier hoogere grader vond noodig,

dezelve naar

de versehillende systema's en graders met andere

to verwisselen , zoodat men in de op den Meestergraad volgende
graders decoration en banden aantreft , van de kleuren van den
regenboog .
De Ridder sEAuCHAlwz , de ijverigste en vermaardste

K LOVERS .

order de aanblijvende Achtbare Meesters to

1 717 de Orde tier Kiovers

Parijs,

stelde in

in , ~velker ceremonies , geont

wares op die van den klub tier kolenbranders, en tier menigvuldige takken van de Pligt-gezellen . De Loge droeg den naain
van

Wer f ,

zij moest eon bosch voorstellen .

word Opperbaas genoemd ;
elkander Neef en Nicht ,
geheeten .

De Voorzitter

de Brooders en Zusters noemden
en de Kandidaat word

Vuursla'

Doze vereeniging had eon buitengewonen toeloop,

even als die tier Felicitarissen . Zij had plants in eon grooten
tuin , buiten

Parijs .

De fatsoenlijke lieden , zoo manner als vrouwen , ginger er
in menigte heron ,
wollen

vertrouwelijk gearmd met kielen en grof

jurken gekleed ,,

zware klompen aan de voeten ,

en

gaven or zich aan al hot luidruchtige en ongedwongene tier
volksvreugde over .
KNIE . (De)

Do Kandidaat behoort , hoe zeer zulks lieden weiaig

moor gebruikelijk is ,

gedurende zijne aanneming ,

knie antbloot to hebben .

de linker

Op grond van dit gebruik, word

oudsher in do' instructie geantwoord :

» Dewijl de linker knie

hot zwakste doe! mijns ligchaams is , en de Leerling hot zwakste doe! tier Vrijmetselarij ."

Hot ontbloten tier knie wil clan

eigenlijk aanduiden, dat de aannemeling zijne zwakheid gevoelt,

Kl i .

KOL,

44 ;

en hulp zoekt bij de Broederschap , terwijl doze belooft , here
ter hulp to zullen komen .
KNIGGE

entte

Vrijmetselarij .

de

Broederschap

der

Illuminates

op

die

der

Hij verdeelde ze in 9 3 graden , in twee klassen

begrepen . De eerste klasse , of hot benedengebouw, was slechts
eene voorbereiding tot de tweede ,

of hot bovengebouw ,

eigenlijk gezegde mysteries bevattende .

de

De Kandidaat ontving

eerst de Iliuminaatgraden ten getale van vier, die men noemde :

Nieuweling, Minervaal , minderfarig hluminaat, meerderjarig hluminaat . Dan grog hij over tot de middengraden , die aan de Vrijmetselarij ontleend wares ,

en word ach-

Leading , Gezel , Meester , Schotsch NieuweSchotsch
Ridder of hluminaat-Ilirecteur . Na
ling en

tervolgend

hot doorloopen van doze klasse ,
weder verdeeld was in

.Epopt

kwam hij in de tweede ,

die

kleine mysteries, bevattende den grand

Prie$ter hluminaat, en dies van Regent of
Prins-Iluminaat ; en in groote mysteries, in tvelke hij
den grand van 1'l"z'sgeer-Magus en then van Koning-menseh
van

of

kreeg , waarmede hot stelsel voltooid was
KOOK ,

(Zie

ILLUInINATEN) .

(H . M . Baron DE) voorheen Gedeputeerd Grootmeester

der Nederlandsehe Vrijmetselarij in de
KODESCH .

(Heilig ,

"11 1 )

Oost-Indien .

Een Ilebr .

woord in de hoogo

graden voorkomende .
KOKARDE . (Eene) Eenige weinige Loges hebben hot gebruik aangenomen ,

om hare medeleden eene blaauwe kokarde op den

hoed to laten dragon, en geven aan doze de beteekenis van vrijheid en gelijkheid .

Zoo weinig overeenkomst als er tussehen

dit teeken en doze beide zaken plants vindt ,

even zoo vreemd

is hot, bij de kleeding van cones Vrijnletselaar ,

zulk eon ver-

siersel to voegen .
KOLOMMEN . Zij zijn ten getale van twee, aan de binnenste oostpoort
van den Tempel .

Op de zuider kolom staat de letter J, en op

die van hot noorden de letter R gehouwen . Zij bepalen de plaatsen naar de ranges , die die Brooders beklceden . Zij wares van
metaal gegoten, en dienden den tempelbezoekers, bij hot binnentre-

den in doze heilige plants , tot eon gedeikteeken , dat hunno
~I,,
40

harten. geloor en vertrouwen moest inboezerrrcn, door de belofte,
die de fleer <tan DAVID in ecnen droom had medegedeeld, De
llijbelplaatsen, 1 Kon. VII:· 15-22 en 2 Kron. III: 1 a,
zijn ten nutte gemaakt in den Medgezellen-katochisrnus , die op
de volgende wijze over de kolommen handelt:
Yr. Hoe komt men in de rniddelkamer ?
A ntui, Door de voorzaal.
Yr. Zaagt gij daarin iets merkwaardigs ?
Antw.

Ja, zeer Eerwaardige l

Yr. Wat zaagt gU?
Antw. Twee schoone koperen kolommen.
"Fr. Hoe werden zij genocmd?
Antw. J ... en B.·.
F.r, floe hoog waren deze kolommon ?

Antw. 35 ellen, met een kapiteel van 5 Ellen, dat te zamcn
40 ellen bedroeg. .Zie 2 Kron: II: 15. (Men moet in aanmcrking nemen, dat er driederlei ellen waren, namelijk, de Konings

el, de hciIige el en de gemeene el , en hier worden van heilise
ellen gesproken van 0,457198 N. EI.)

Yr.

Waarmede waren zij versierd ?
Antw. Met Ielien , netwerk en gl'anaatap11clen.
r, Waren zij hol , Broeder ?
Antw. Ja , zeer Eerwaardige I

r

Yr.

Hoe dik was de omkleeding?

.dntto,

Yr.

Vier duim •.
Waal" waren

zij

gegoten?

Antw. In de vlakte del' J ordaan , tusschen Succot]: en ZartTue,
op eenen kleigl'ond, alwaar al de overige hcilige werktuigen van

Tempel gegoten worden,
Yr. Wie goot ze Broeder ?

SALOMO'S

Aniw.

HIRAM ABBIF,

de zoon del" weduwe,

Reeds in de vroegste tijdcn dienden twee kolommen tot bet zinneheeld van de krachten der natuur, van het dualismus, Dc kindcren
van SETH bouwden, volgens hot verhaal der oude schrijvers, twee pi.
laren of kolommen, eene van gehakken en de andere van gehouwen
steen, waarop zij de leer der sterrekunde graveerden. Twee dergelijke kolommen stonden ook in den Tempel van HERKULES, te Cades
(hettcgenwoordige Cadix), in SpanJ·e, eene kolonie der Pheniciere,

1oL .

1Ot

De Teinpcl to Carli , in Oo :tindi
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in 4e rotsen gebouwcl,

had, aan den ingang des voorhofs, aan elks zijde cene kolom,
ieder van

4 voeten hoog , en van welke do cene nog staat .
Zoo verlileven zich voor den Egyptischen Tempel twee groorn

to obelisken , als hieroglyphen van de krachten der natuur,
Doze kolommen ,

zoo gewigt.ig voor degenen , die do Bou%v-

kunde vi11en leeren, vorderen ook do oprnerkzaamheid der Vrij
nietselaren ,
Tempel ,

en

ten gevolge van deze kolommen van

SALOMOS

worden ook in de Loges de rjen van Brooders , zoo

als deze elks aan eenc zijde van den Opziener utters, de ko~
lommen genoemd (Zie verder
KOLOMMEN-ORDE .

(Do)

zUILEN) .

Dc vijf Bouw-Orders , welke van tijcl

tot tijd ontstonden , heeten de Toskaansche, Dorisehe, Jonisehe,
Korintische en zamengestelde Bouw-Orde .
Do Dorische stelt , volgens eenige hooge graders , SALOMO , ko
ning van Israel , voor , uithoofde van do , groote wijsheid , die
hij bij den bouw en de inwijding van den Tcinpel , aan God
gewijd , aan den dag Iegde . Dc Jonische , rnn , koning van
Tyru$ ,

uithoofde van do krachtige ondersteuning in Bouw1ie

den en bouwstoffen, ter dienste van
IHItAM-ABBIF ,

dewiji hij ,

SALONO,

Nj do verfraaijin

en do Xorinthische,
en versiering van

den Tempel , een ervaren kunstenaar toonde to zijn (lie
XORPOIIATJE ,

KOLLEGIE , J{UNST-VERBROEDEIUNG ,

GILD

OIIDE)

iYSTER1E

Ilet denkbeeld, dat do oorsprong der V . . M . •, , zoo als zij ho
den ten dago bestaat , in do bouwkorporatiiiii to zoeken zij , is
in den laatsten tijd , door do meest seherpzinnige schrijvers der
Broedersehap, op

zulko kiare wijze aaugctoond geworden , dat

dit gevoelen bij vole onbevooroordoelde VV . . MM . ' . tot overtuiging is geworden , terw1E hot moor algomeene grond-denk- .
liceld in veel hooger oudheid moot gezocht warden ,

waarvan

dan ook een aantal ontegensprokelijkc bewijzen bij do volken
der oudheid bostaan . Reeds bij do Rorneinen hadden de bouwlieden vereenigingen

order den naam van Corporatione8 en
gevormd , en onder do medeleden , personen geko-.
die zij als Bestuurders aan hot hoofd daarvan plaatsten .

Collegia ,
zen ,

Zij hadclen ook banns bijzonclcre svetten , door al betwelk eon
4O

4S

zekeren eigcnaardigen gildegeest onder lien ward VoortgeIEYragt,
ondergang van den I4orneinschen Staat en hot Byzan-

Met den

tijnsche keizerrijk , worden echter ook (Ic berigten omtrent die
korporatien zeldzamer , en bepaalde Iiistorische herigten ,

tea

aanzien van zoodanige bonwkorporatien iii Eiigeland , bestaaa
er cerst wader uit het begin der tiende eeuw , op walk tijdslip Prins
land

EDWIN

tot Grootmeester der Bouwlieden in Enge-

wend gekozen .

Deze Prins verscliafle hnn groote vocr

regten van zijiten broader , Ironing
92G to

.York,

ATIIELSTAN ,

en gaf hun in

in cene groote vergadering der afgevaardig}en

van alle Loges des Rijks , statuten en reglernenten , welke ziili
thans nog in de Archieven der groote Loge van York l)cvinden
lNaar mate nu de gotliische bouwkuiide tot een' lioogcren
gnarl van volkomenheid steeg , in diezclfde mate veimeerdeia
ook de gesloten vereenigingen der bouwkunstenaren , steenhouwers ,
(left

enz . aan wie door do vorsten vale voorregten en vrijliewarden

geschonken .

Deze

vereenigingen hidden hare

kundigheden in harm boezem opgesloten , en deeldcrn ze sleeMs
merle aan hen, die er in opgenomen werden ; zij voerden geheimzinnige gebruiken bij hare zamenkornsten in , gaven zIdi
bijzondere vetten, en onderseheidden zich daardoor niet alleen
van de gewone metselaars , maar vermden ook eigenn regtbtnken , die van cike aiidere viersciaar onafliankelijk waren . Met
betrekking tot hat vaste-lawl , en vooral van J)uit8c/z land,
vindt men van zeodanige bouivkorporatn eerst bepaalde berigten

in

hat tijdvak ,

waarin de Straatsbargsche Hoofd-I

of

Doinkerk gebouwd ward , zijnde van 1073 tot 1459 , ten behoove van welke daarstelling eene menigte der voortreffelijkste
bouwkundigen vereenigd warm , die char cane Rut of Loge
oprigiten . Deze verkreeg binnen korten tijd ccii zoodanig overwigt over al do Boawhutten in Duit$c/tland, Jiolierne, Hon-

garje , Frankrjk . enz . (lat daze laatst genoemde haar beschouwclen als meerdere of Iloofd-Hut ,

aan ve!ke zij in ge-

wiglige gevallen als hoogste magi appe1kerden ,

en aau walker

beslissingen , wetten en bevelen, als door de bevoegde inagt gogeven , zij gehoorzaam warm .

Deze uitgestrekte regtsmagt van

149

1OR .

de Sinaatsb»rgsche Hoofd-Hut of Loge, verrninderde reeds in do
zestiende scow , door het opheffen der Fransche bouwhuttcil ,
en eindigde in .Duitschland ,

in 1707 , geheel en al . Uit
vas het gevolg vann het besluit van den Rijksdag in Regens-

,burg, van den I Eden Maart . Dit besluit schafte de afhankebijkheid der later ontstane afzonderlijke Hutten van deze HoofdHut

of , zoowel als hare afhankelijklieid van de later ontstane

lloofd-Hutten to Weenen,

Zurich en

.laagdenburg,

en

verordende , dat de versehilden tusschen do Bouwlieden voortaan
voor de plaatselijke burgerlijke regtbanken ter beslissing moesten
worden gebragt . (Zie ook

LOGE,

MUNSTER

en

OUD-ENGELSCH STELSEL, )

De historische zamenhang en de gelijkvormighcid van de instellingen en

gebruiken

van

de

Broederschap ,

zoo als zij

thans bestaat, en de eigenlijke bouwkorporatien bij de Grieken
en Romeinen ,

waren vroeger geheel onbekend aan de Mac .

esehiedschrijvers .
door zijne

hot is den geleerden Br,

navorsehing

der bronnen ,

KRAUSE

gelukt,

nogtans ,

dat gedeelte

van de oude geschiedenis der Broederschap , op bondige wijze
char to stellen en to bewijzen , in zijne verhandeling :

Over

1e1 bestaan , de instellingen en de betrekkingen tier
1wllegien en korporatien in het algeineen, en ook vooral
sneer bijzonder bJ de Romeinen , en bij de Rritten on~
tier do Rornein$che heer$chapp j (in het tweeds decl zijner
Kunsturkunden) .
Uit dit bestaan der kollegicn en korporatien bij de oude volken ,
is dan ook met grond aan to wijzen, waardoor de leerstellingen
en gebruiken der Heidensehe wijsgeerige scholen , der Mysteries
van verschillende volken , en vooral de gebruiken der Israclitische godsdienst en des Esseers-verbonds , zich reeds vroegtijdig
hebben vereenigd met de leerstellingen en gebruiken der kolle-

gien en korporatien van de ambachtslieden en kunstenaars van
hot Romeinsehe rijk ;

en dat dit vooral hot geval geweest zij

net de korporatien der bouwlieden , en van al de ambachten,
die daarmede in verband stonden ,

omdat deze de nlagtigste

waren , en men ze bij de beroemdste Tempels had geplaatst .
bet zamenstel en do inrigting der gilden en der kunstenaars-

o

KOR

gezelsehappen bij de oude volken , vloeide op eigenaardige wijze

nit den geest der oudheid voort, zij spiegelden de maatschap •
pelijke hoofddenkbeelden of , die toenmaals , zoowel in de politieke , als godsdienstige vereenigingen , beerschten , en volgden
in hare wijzigingen de lotgevallen der Staten . Die vereenigingen waren toen zoo vale kleine Staten in den Staat , die aan
den algemeenen Staat ondergeschikt , en met dozen innig verbonden waren . De Romeinen gaven elke maatschappelijke verceniging den beteekenisvollen naam van ligchaam (corpus),
omdat zij , gelijk al de beschaafde volken der oudheid en do
grootsto wijsgeeren , b. v . PLATO , elke vereeniging als een
zelfstandig wezen , order het beck! van eon menschelijk hg-.
cliaam , besebouwden . Deze wijze van beschouwing werkte
zeer weldadig op de eenheid en vastheid van al hunne maatschappekijke instellingen .
Do naam corpus (korporatie) was bij hen geheel algemeen,
en omvat de vereenigingen van alien aard , zoo als kollegien
en genootschappen (Iletairia$) . Ofschoon amigo vereenigingen , naar harm card en instekling , een lip;chaarn (corpus),
andere collegium, en wader andere universitas heetten,
zoo warden nogtans de drie laatste narnen vaak ouverschillig
gebezigd . Corpus geeft echter de meest ruime beteekenis to
kennen, terwiji de beide andere woorden, bet algemeene begrip
zn een' nicer bepaalden zin aanduiden .
no naam collegium doelt op den oorsprong der Vrijr etsex
larij ; daze duidt cane vereeniging, aan , tivelker laden door acne
vrije keuze worden aangenomen , of die door gelijke wetter
(loges) verbonden zijn . Die naam was bij de Romeinen zeer
oud en eervol . Dot is daarbij stellig , dat de stichting , instelling en de wetter der Romeinsehe kollegien van de Griekscho
priestervereenigingen afstamden .
Do gewoonte van de bouwkorporatien der middeleeuwen,
em , behalve de eigenlijke gildegezellen (Ma :on$) , ook nog
personen , die geene metselaars waren, tot medeleden aan to no-.
tncn (accepted ,Masons) , was reeds bij de Romeinsche gilden
in twang .

Aangezien ecitter

cult

vermogea vaak ruiisbruikt word

IiOR .
tot dekmantel van politiekc vereenigingen , of verboden godsdienstige bijecnkornsten , zoo trachtten de keizers het, zoo veel
mogelijk , to verhinderen en to bemoeijelijken, dat men personen in een kollegie aannam , welke eigenlijk het ambacht van
zijne leden niet nitnefenden . Ook bepaalden de rijkswetten ,
ten minste vat ~~nige kollegien betreft , het aantal leden van
elk afzonderlijk kollegie . En hoe nicer men het oogenblik van
den ondergang des westerschen keizerrijks nade t, des to meet
privilege n n vrijheden verkregen de onontbeerlijke kollegien .
De k&llegien hielden hunne vereenigingen in afzonderlijke
zalen , of oak in nigene gebouweir , maar er waren ook kolledie in gewone huizen en op andere plaatsen bijeenkwamen . De meeste kollegien hadden hunne eigene sc'holen (scho •
gien,

las) , in welke zij de leerlingen en de ondcrgeschikte arbeiders
onderwezen , en ook vaarschijnlijk beraadslaagden over den nit
to voeren arbeid en liens verdeeling . Deze scholen komen ,
vat het hoofdzakelijke betreft , overeen met de Loges (lodges,

logic , collegia) der bouwkorporatien , in de Yorkschc Constitutie vermeld . Ware zelfs de Yorksche Constitutie niet aanvvezig , dan nog zoude nit KRAUSE ' S navorschingen en andere
bronnen , duidelijk blijken , dat tie Vrijmetselaars , sedert de
Romeinsche overheersching of , eerst onder den naam van Col-

legia .Fabrum en Caernentariorum , en later onder then
van Masons en .Free-Masons , voortdurend op rle Britsehe
eilanden hebben bestaan .

Bet voorname der overeenkomst, van
de instellingen der Romeinsche bouwkorporatien , met de christelijk middeleeuwsothe, en de gebruiken der zuivere Vrijmetselarij,
is bet volgende : Brie leden vormden eon collegian , even
nls drie V V . MM . •, eon Loge vormen . De kollegien hadden
hunne beschermgoden, zoo als de Vrijmetselarij de boide JoHaNr$Essen als boscherrnheiligen heeft aangenornen . De Romeinsche
korporatien vereerden eon gi ldegenius , en offerden can dozens
in witte kleederen , met vijnplengingeri , en zwoeren knielend .
Over bet algemeen hadden zij eigendommelijke godsdienstgebrui
van ,Engeland
Groot
•K
apellaan
hel en (zee
en Sehotland nog heden eon

ken en eigene priestess ; gelijk de Gr . • . LL .

Ios .

KRA .

De Romeinsche korporaticn hadden aangenomene
eereleden, eereambtenaren (acilectos , honoratot) , die gelijk
staan met de aangenomene Metselaars uit de middeleeuwen,
LtPELLAAN) .

en tot aan 1717 , sedert welken tijd al de Vrijmetselaars
accepted .Masons zijn . Zij hadden ook maandelijksche bijdragen , eene eigene gildekas en gildekist (arcam) : voorts Archicven en eigene zegels , eon gildebeker, eigene regtsmagt en gilderegters, en moesteir elkander hulp verleenen . Verder konden zij gildefcesten, openlijke optogten en feestmaaltijden verordenen . Zij hadden lijsten der leden, gaven diploma's, hadden Meesters (Magictrot), Opzieners (Decurione$), Gezellen en Leerlingen, en eindelijk
oudsten (Seniore8), Censoren , Schatbewaarders, Archievarissen
(Tabulariot), Sekretarissen (Scribal), eigene Artsen en dienende
Brooders (Viatore),
s en zelfs de Broedernaam ontsproot uit die
vereenigingeL Ook zij bezigden hare werktuigen op symbolieke wijze , en warm ten aanzien der godsdienst zeer verdraagzaam . Het is dienvolgens thans bewezen , dal net eigenlijke der echte overgeleverde Vrijmetselarij, in de oud-Engelsche
Loges , met betrekking tot grondwetten , instellingen en Be
stuur , gelijk ook tot net Rituaal , reeds over net algemeen in
de Romeinsche korporatien, en moor bijzonder in de bouw-r
korporatien bestond, en onmiddelijk uit Griekenland stamt,
al hetwelk uitvoerig behandeld en bondig bewezen wordt in net
gemelde work van KRAUSE . Pat dit alles bewaard werd in do
Duitsche bouwkorporatien , bewijst de Iloofd-Hut van Straat$burg, en vooral de T"erordeningen voor de Steenhouwera
to Straattburj van I46zt, en de laatst gedrukte verzamelin

daarvan (Women 1563) .
KOSAH . (Stork .) Een verbasterd Hebreeuwsch woord, in de hood
gore graders voorkomende , cigenlijk Chosen.
KRAUSE , (KAREL CHRISTIAAN FREDERIK) Dokter in de
wijsbegeerte to Dresden , werd to Eitenberg , eene kleine
stall in hot . Iltenbergsche , waar zijn vader , godgeleerde to
Nobi tz , bij .dltenberg , was , den Eden Mei 1781 geboren .
Ilij is de schrijver van vole doordachte en zeer geachte phiIosopl1ische workers .

Als V rijmetselaar verdient hij de meeste

ufiE .

Kill] .

~ ~

zn hting onder de Broeders, zoo door het uitgeven van verscheidene Maconnieke werken . vooral door zijne Kun$turkunden,
tivaardoor hij

de overdreven geheimzinnigheid , welke to voren in de Loges heerschte , verbannen heeft, als ook door het
ontwerpen van het plan tot een menschlievend verbond , hotwelk echter niet tot stand is gekemen ,

maar nog onder de

vrome wensehen behoort .
KRETZSCHMAR .

(P .

J .) reg . • .

M. • . van de Loge Sokrates,

in .Frankfort a . d. M. , schrijver van eon belangrijk werkje,

tegen de wederregtelijke weigering , ten opzigte van de Israelieten , getiteld :
Frankf,

a .1V1.

Religionssy$teme and Freimaurerei,

5858 . (Zie verder hot Art .

UITSLUITING .)

KROON . (De) is eon zinnobeeld in sommigo hooge grades , vooral
in die van den Ridder KJTh asCH. Volgens zIIXNENDORr 'S stelsel
beteekent de kroon ,

SALOMO 'S

tegenwoordigheid bij

AvoN7-HIRAm's

begrafenis .
Pit stelsel zegt or nog hot volgende van
Wat hebt gij nog buitendien in de Loge gezien ?
,Antes . Ik heb de kroon van sALOMO's Tempel gezien en. deze
Yr.

Slechts aangeraakt .
Hoe was deze kroon vervaardigt ?
.Ante' . Van f jn gouda zij had een opschrift, naar het model,
hetwelk in den Tabernakel bewaard words . (Exod. XXXIX : 30 .)
Pit opschrift heette : de heiligheid des Eeuwigen .
Yr.

Wat beteekent deze kroon ?
Dat wij moetenzegevieren, en de kroon des levens
nioeten verdedigen , welke in de , eeuwigheid ons alien , als eene
Fr.

Antes .

belooning van omen geestelijken tempelbouw, zal geopenbaard wor den .
'DRUID (Hot) is eon figuurlijke naam , bij de Fransche TafelLoges in gebruik .
KRUIDVAT (Hot) is de benaming van de flesschen, bij de Fransche Tafel-Loges .
KRUIS . (Hot) Hot beeld des kruises beteekent de Christelijke
kerk, en als zoodanig verschijnt hot ook in de hoogere grades .
KRUIS . (Broodors van bet roode) De hoogs .te grand der Vrijmet .'
selarij in Zweden .

KRUIS .

(Bidder van hot Drievuldi`)

Ten tijde, toen de verceu-

wigde Brooder BODE in de Duitsehe Vrijmetselarij \verkzaam was,
bestond de bovengenoemde grand in do Fransehe Broedersehap .

Bewhrijving der Loge .
De Loge moot de gedaante van cone statige raadkamer hebben .

In hot oosten bevind zich de zetel van den Groot-Kom-

mandeur, boven dozen, de troonhemel van cone helderblaauwe
kleur, in «elks midden drie, in eenen driehoek geplaatste kruison staan .

\'oor den zetel staat cone tafel ,

twee Nekton .

met eon kruis en

Alle Ridders namen in de zaal plants .

tingen waren met eon rood tapijt bekleed .

De zit-

De zaal moest

stark verlicht zijn . In den grand van hot Rozenkruis was reeds
eenig licht ,

maar in dozen hoogen Raad moest hot zeer hol-

der , hot licht des waren geloofs zijn .

Op elke der tafels, die

den vorm van eon kruis nhoeten hebben , moeten vier lichten
staan ,

en wet zoodanig ,

rood ,

in

dat

die in hot oosten en westen

bet zuiden wit en in hot noorden groan zijn .

Ilct Tableau moat eon vlakte voorstellen, waarop men menschen
ziet ,

die bouwen of arbeiden ,

en gewapenden , die hen be-'

schermen ; boven dozen moeten de letters staan : D .
dat wit zeggen :

Dieu le vent !

•, L . • .

V . ' .,

(God wit hot 1) de lens der

Kruisvaarders .

Opening der Raadsvergadering.
De Groot-Kommandeur doer drie, kort op elkander volgende
slagen, en nadat hij de zekerbeid bekomen heeft, dat alto aanwezende Brooders, Ridders zijn , zegt hij tot den Opziener

Fr.

Wat is uw eerste pligt ?

Antic . De ongeloovigen to bestrijden ; die hot heilige land bewonen, hen to overwinnen, of zelf om to komen .
Fr. Wat zal hot loon van uwen arbeid zijn ?

./intw .

Ecu deal des lands, hetwelk mij aangewezen zal wor-

den, om daarop den Heer eenen tempel to bouwen .

Vr.

Wat heeft u bewogen , om Ridder van bet drievuldig

kruis to worden ?
AfltW .

Het voorbeeld van onze beroemde Kruisyaarders, waav-

van wij afstammen,

KRU .

'll3 ~

7r .

welke omstandigheid heeft de zamenroeping van de tegenwoordige Raadsvergadering noodzakelijk gemaakt?
AnEw . Eeu Ridden van hot Rozenkruis heeft den wensch ge •
opperd, onze verpligtingen op zich to nemen, hot Kruis to bekomen en ons to volgen, waarheen wij hem zullen voeren .

Gebruil en der 4anneming .
De Kandidaat moot zich , wagons zijne aanneming , tot den
Groot-Kommandeur en de beide Opzieners wenden . De GrootKomrnandeur stelt hem eerst aan de Ridders voor . Hebben de•
ze niets tegen den Kandidaat , dan staan zij alien op , en nenien hunne hoeden of , dock wanner er slechts een is, die
lets tegen den Kandidaat heeft, dan houdt die zijnen hoed op hot
hoofd, en wanner drievierde der Ridders tegen stemmen, wordt
hij niet aangenomen . wanner eehter de Kandidaat meant, dat
men hem moot aannemen , dan is hij verpligt, zich openlijk to
verdedigen . Alle Ridders moeten eerie sjerp van eerie zeer heldere hemelsblaauwe kleur dragon . Op doze moot, op den schoutier , een rood, op hot midden des ligchaams een wit , naar do
zijde een groan kruis zijn , en onder aan de sjerp eerie zwarto
roos , waaraan hot kleinood , ecn drievoudig kruis , in
canon driehoek hangt . De Groot-Kommandeur en de Opzieners
dragon op den regter schouder een rood kruis , de Ridders van
hot widen een wit , en van hot noorden een groan kruis,
wanner alias in orde is , zendt de Groot-Kommandeur den
wapendrager naar den Kandidaat .
Doze kleedt hem in den
grad van Ridder van hot Rozenkruis , en vraagt hem , of hij
zich stark genoog acht , om de ongeloovigen uit de door hen
bewoonde plaats to verjagen . Hierop wordt hij op de gewone
wijze en met de gewone gebruiken binnen gelaten . Daarna zegt
de Groot-Kommandeur tot hem
))Leg uwen degen af, en buig uwe knieen voor JEZUS CRRISTUS
neder, then gij hier voor u ziet, om aan den voet van hot kruis2
le bezweren wat gij zoo even beloofd hebt ."

.fed.
Groote God ! Redder en Verlosser der wereld ! , ik zweer
Inijue hroeders overal to volgen , waarheen zij ti ekken , ow toi

tiwe ci r to arheidert .

Yk wil liever met lien to gl'onde gaan, dan

dat ik niet het mijne, tot uitvoering hunner ontwerpen, zoude
b ijdragen . lk wil mijnen arm bij de hunrre voegen, om U to
wreken aan de ongeloovigen, die U seders zulk eenen langen tijd
lasteren, enz .
Gedurende den eed hebben alle Kidders de degens in do
handers , en staan met ontbloote hoofden , waarna alien uitroe+
pen : God wil het !
Daarna ncemt de Groot Kommandeur den degen van den
Kandidaat , en geeft hem daarmede drie slagen op de schouKlcrs ; den eersten op den regter , den tweeden op den linker, en
den derden weder op den regter schouder , waarop hij hem
then met deze woorden terug geeft
»Bedien u daarvan, mijn I3roeder ! tot verdediging der geboden
van uwen God ."
En terwijl hij hem het groene kruis op den regter schouder
plaatst , zegt hij
uUit kiacht van mijne magt benoem ik a tot Ridden van bet
drievoudig Kruis . Daaraan zal men uwen arbeid herkennen . Deze sjerp wijst uwe verlrevenheid aan . Welaan, nu zal ik u de
vcrklaring van den oorsprong van dezen graad geven ."
Gesehiedverhaal.

In den jare 1080 sloeg

soLIMAN,

der Turken vorst, in Nicea,

Klein-flue, den zetel van zijn
rijk, of van zijne tyzannie, op, under welke flue, Syrie, Palestine, mean bijzonder Jeruzalem, zuchteden . Onder een grout
eene stad van Byzantium, in

aantal pelgrims, die toenmaals de heilige pleats van Palestin'a bezochten, deed een Franschman, uit de stad flmiens, in Picardie, met name PEETER de Kluizenaar, in 1093, de refs naar Jeruzalem. Dear kwam hij met den Patriarch SIMON overeen, om
aan den Paus en aan alle westersche vorsten brieven to schrijven,
ten einde hen aan to maven , om dit barbaarsche en ongeloovige
yolk uit het heilige land to verjagen . De goede Patriarch nam
zijn aanbod aan, en gaf aan PETER al de brieven, welke hij begeerde . De ijverige Christen scheepte zich spoedig in,
en begaf zich naar den Paus , aan wierr hij den brief van den

patriarch van Jeruzalem overhandigde .

De toenmalige Paus

VRTL&MJs

II zond hem in al de provincien , aan deze en gene zij-

de der Alpen, om met de vorsten to onderhandelen, en openlijk
den kruistogt to prediken . Allen, die lief voornemen van den
Paus vernamen, bewezen grooten ijver voor zulk eene onderneming .
URBANUS vond
lies echter raadzaam , voot of een Concilie zamen to roepen, waarin hij zelf lief voorzitterschap op zich naln .
Gedurende dit Concilie, hetwelk in November 1095 gehonden,
weed, hield hij op de groote marks der stad eene redeveering,
en brags daardoor alle vergaderden in zulk eene verrukking, dat
alien to zamen, als ware lief afgesproken, uitriepen : Goad wil hot!
ne Paus beval, dat deze uitroep, welke een zoo gelukkig voorteeken in zich bevattede, de zinspreuk van lies gansche leper zou
zijn, dat men die op de vaandels en standaarden zoo plaatsen, en dat die de lens der soldaten en van hunne aanvoerders in den slag zou zijn, om elkander aan to moedigen .
Vender heval hij, dat zij , welke onder deze ligting dienen
zouden, een rood kruis op den regter schouder moesten dragen,
om to kennen to geven, dat de strijders diegenen waxen, die door
lief kruis gezegevierd hadden. Om flu de verschillende volken
van elkander to onderscheiden , droegen de Franschen roode, de
Engelschen witte en de Vlamingers groene kruisen . Het beslnit
van deze onderscheiding maakte men op in de vlakte van Gisors,
waar, tot aandenken van eene zoo groote handeling, een kruis
opgerigt en eene kerk gebouwd wend, welke plaats men seders
dien tijd het heilige Slagueld noemde . Vele vorsten versier den
zich met lies kruis, en namen deel aan eene zoo heilige onderneming, zonder dat een eenige aanspraak maakte op bet refit, oni
over den anderen to heerschen .
Na lies eindigen van dit geschiedverhaal geeft de Groot-Kommandeur aan den nieuw aangenomen Ridden lief woord , teeken en aanraking .

Ilet woord is : God wil let I lies tee-

ken is : de regterhand achter zich uit to strekken , en de aanraking is : elkallders handen vatten , en deze de eene over de
andere to kruisen .

Ilet paswoord is :

reize Gods .

In$tructie.
Fr .
Jlntw.

Zijt gij Ridden van lief drievoudig Kruis ?
Ja, mijn hart heeft mij daartoe geleid .

KRU .

KRY .

Trr . Wat is uw pligt ?
Antes . De ongeloovigen to bestrijden, die het heilige land l e-~
woven, hen to overwinnen, of om to komen .
Yr . Wat zal uw loon zijn?
dntw. Een deel van dat land, hetwelk mij verleend zal won
den, omi daarop den Heere eenen Tempel to bouwen .
Fr. Waarom hebt gij u laten aannemen ?
.dntw . Om de getrouwe kruisvaarders in alles na to volgen4
Yr. Waarom hebben de kruisen drie kleuren ?
,Antes. Om de Europesche natien to onderscheiden, uit welke
zich de kruisvaarders gevormd hadden .
Pr . Hoe zijn wij verdeeld ?
4ntw. De Hoogwaardige Groot-Kommandeur, de Opzieners en
de Ceremoniemeester dragen het mode kruis, en stellen de Franschen roor . De Ridders van bet zuiden, de Engelschen, dragen bet witte, en die van het noorden, welke de Vlamingers
verbeelden, het groene kruis .
Fr . Welke is de voornaamste zorg van eenen Ridden van het
drievoudig kruis ?
.d ntw . Pat hij elk oogenblik gewapend en bereid zij , de reis
naar het heilige land to ondernemen, zoo als de eerste Vrijmetselaren van de nieuwe wetten gedaan hebben .
Ten slotte zegt de Groot-Kommandeur
)) Verheven Ridders ! behoudt altijd dien gloeijenden ijver . Gedenkt immer de eerste Vrijmetselaren, en streeft er naar, om,
even als zij , het eeuwige 'even to verdienen ! Pit wensch ik
zoowel u, als mij zelven !"
Hierop doet hij drie slagen , welke men herhaalt , en zegt
Verheven Ridders ! de raadsvergadering is gesloten ."
IU UISBROEDERS , Kruisvromen . (De) De Kruisbroeders ol`
Kruisvromen waren pietistische Vrijmetselaren , die noch bet
systems van hot Rozenkruis , noch dat van ZINNENDORF navolgden , maar die zich in l 777 vormden , dock spoedig we den to niet gingen, (Zie vender de Art . DUITSCHE HEEItEN en
1IAETHEZER .)
KIDDERS
KRYPTO . Beteekent in de zamenstelling met een ander woord
geheim , heimel k , verhorb en , als : krypto-graphie , geA

KILL .

KRIJ .
heime sehrijfkunst ;

katholiek ,
KRIJT .

R

kryptongmisch ,

geheimnamig ;

ally

krypto-

geheim katholiek .

Het krijt gebruiken , geeft de werkzaamheid to kennen,

die de Sekretaris eener Loge most vervullen .
KUBIEKSTEEN . (De) is eene der verschillende zinnebeelden , weIke op list Tableau der beide eerste
beeld , zoo als de ruwe steep ,

Johannes graders

zijn afge-

in hare ruwheid , den ongpma-

nierden mensch en den nog niet onderrigten Leerling voorstelt,
zoo duidt de kubieksteen den geoefenden, veredelden mensch en
den Medgezel aan, die in de Vrijinetselarij ervaren is . Ilij

diem,

zinnebeeldig, voor de l edgezellen, om daarop hunne werktuigen
to scherpen ;

to zorgen dat die werktuigcn ,

wanneer zij door

list gebruik stomp worden , door list slijpen eene nieuwe suede verkrijgen .

Zoo ook is list voor den mensch noodig , dat

hij van tijd tat tijd aangemoedigd words ,
makers .

orn vorderingen to

Volgens hot nieuw Engelsche systema is de gladde of

toebereidde steep , zoo als hij daar genoemd wordt , een gladdo
steep

van

eene volkomen

regthoekige

dobbelsteengedaante,

waarop de ervaren Vrijinetselaar zijee kunst heeft aangewcnd,
en beschouwt list then ,

zinnebeeldig toegepast op list verstanti

des menschen, in den toestand van zijnen wasdorn, naardien hij
de voordeelen ,

van eene vrijzinnige opvoeding ,

vaderlijkc ver-

maningen en goede voorbeelden genoten heeft .
KULDEeRS .

Eene snort van geestelijken ,

van de nude ,

zuiver Christelijke leer .

Zij weerstonden langen

tijd der invoering van list katholicisme .
meridheid

cultore$ dei

genoemd ,

die aanhangers warm

Zij werden bij nitne-

en vandaar de naam van

Kuldeers . Voornalnelijk leefden zij in

Schotland

Vele hunner godsdienstige en zedekundige

lerland.
grondstellingen tracht •
en

ten zij voort to planters in de Bouwkorporatien .
overal ,

waar zij zich bevonden , of heenkwamen ,

Zij dedea
yolks- en

hoogeseholen stichten, deelden hunne kundigheden aan de Bouw ,
korporatien merle ,

en werkten merle ter uitbreiding , in-

nerlijke vorming en verbetering van alle gilden ,
$ouwkunde in betrekking stonden .
`~ orders als de redd rs ,

die met do

Zij molten dds aangezien

bewaarders en voortplanters der we-

tenscliap in de middeleeuwen .

(Zie sneer over hen b;RAUSE,

sa

IWN .

KYR .

die drei altesten Kunsturkunden, Deel I . 2e . A M .) Eene
hunner voornaamste stellingen was : ga bet kwade niet door
kwaad , maar door bet goede to Deer . (Vergelijk verder
bet Art . HORPORATIE .)
KUNST (Koninklijke) is de naam , dien men aan de Vrijmetselarij
geeft , om daarmede hare verhevenheid aan to duiden .
zegt ,

dat deze benaming van

WILLS T

III ,

Men

koning van . nge-

land , of komstig is , toen deze zich in 1693 tot Vrijmetselaar
had laten aannemen . Echter gelooven eenigen, dat zij eene andere
beteekenis heeft ,

ten minste words, in den Leerlings-katechis •

van een zeker Duitsch systems, het volgende, gezegd
Yr. Wat bouwen de Vrijmetselaren ?
.1ntw . Eenen onzigtbaren Tempel, welks zinnebeeld de Tempel van SALOMO is.
Vr. Hoe noemen zij de aanwijzing, oTh dezen geheimzinnigen
bouw to volvoeren ?
Thus

Aiztw . De koninklijke kunst, daar zij leers, om heerschappij
over zich zelven to voeren .
KURETEN . De Priestess van

RHEA

of

CYBELE .

Zij werden ook

Galli genoemd , near een' Phrygischen stroom .

Zij gaven

voor , dat zij , zoodra zij water van dien vlocd hadden gedronken , zoo verwoed
wondden.

werden ,

dat zij elkander met het zwaard

Daarom heetten zij ook Corybantes , dat van het

Phenisische woord cberouch (clapper) afstamt .
reten voerden zij near het eiland
hadden opgevoed.

Kreta ,

Den naam Kuwear zij Jupiter

Men noemde ze ook Dactylen ,

van een

Gricksch woord , dat vingers beteekent , omdat zij tiers in getal
waren ,

even

als de vingers .

Zij vierden hunne feesten en

plegtige maaltijden under het geluid van allerlei instrumenten ,
en under het makers van dat geraas dansten zij (Zie verder PlRYCIC),
KY . Een woord in de hooge graders voorkomende (Sch . R,
8 e . g r.) ; het is de verminkte schrijfwijze van het Hebreeuw-.
sche woord Chai (levend , levendig 'fl) .
KYRIOS (Grieksch xw~cos, Heer) , een in de hooge graders ( Sch .
R . 30e . gr .) voorkomend woord . Het in sommige Rituale~t
gebruikelijk woord Kiries is eene font .

LAC .

LADI

1I'

LAG`O1 NL , dansmeester to Paris , nerd in '1 7j4 tot gedepi
teerd Grootmeester benoemd, door den Graaf VAN CLERMONT (zie
dat Art .) , die Grootmeester der Groote Loge van Frankr jk
was , en in wiens genegenheid Iij zich had weten to dringen,
door zijne diensten , bij gelegenheid van zekere geheime bijeen~
komsten , tot de inwijding vain vronwen str~kkende . De oude
leden der Groote Loge , weigerden hem in die hoedanigheld to
erkennen , of under zijn voorzitterschap bijeen to komen , teri
gevolge waarvan LACORNE eene nieuwe Groote Loge vormde,
Grout-Of cieren van zijn slag benoemde , en op dezelfde wijzo
als de oude Groote Loge, hot oppergebied over de Fransche Ero&
l clot do
derschap uitoefende , konstitutien verleende , enz,
beide Groote Loges, gedurende een jaar in de grootste vijamb
schap sevens elkander hadden bestaan , benoemde eindelijk de
Graaf VAN CLERMONT, den Brooder CIInLLON DE JOINVILLE, in diens
plants, tot zijn gedeputeerd Grootmeester (Zie ook hot Art, ORLEANS) .
LADDER (zie JAkOBSLADDER) . Cok in den grand van 1ADOSCIt
(Sch . D . 50e, gr .) , komt een dubbele ladder als mystiek
zinnebeeld voor .
De eerie zijde der ladder wrdt genoemd
Oheb Ellohah (1i4
~~7t, minnaar van God), De tweedo
zijde wordt genoemd Oheb K'erebo (ts~1p
den naaste) .

Taedakah

, minnaar van

De sporten der eene zijde, voeren den naam van
(i~ ; regtvaardigheid, weldadigheid) ; Shor-La .'

onschuld) ; Mathok (pi
(
T , zoet
,geloof,
of zoetheid) ; Emounak (1
.i' standvastigheid, w iarheid) ;

ban (f T T

, witte

Os ,

Gnamal Sa ghi (4t' T T groote arbeid) ; Sabal ~~
i i~1, Th.
last dragon) , en Gemoul .$inch Tebounah (r1
,
•

loon van verstand en kennis) . De spoxten der andere zijde,

Mwica, Geometric, 4rithmetzca
,Logica, Rhetorzca, Grwnmatzca .
ii
II.

heeten .Astronomic,

9 G9

LAD .

LAIC .

LADEN . Eene uitdrukking, waarvan men zich bij de TafclLoges bedient, Deze benaming zou nog voor het jaar 1747 nit

Engeland tot ons overgekomen zijn .
LALANDE , (CHARLES FLORENTIN JACQUES MANGON) Inspekteur der Fransehe domeinen, to Douai, geboren I Februarij
4770, was een zeer ijverig, verlicht en geleerd menseh . Hem,
heeft de daar arbeidende Loge la Paix , welker Reg . • . M . .
hij gedurende vele jaren was, de oprigting van eene Vrijmetselaars-bibliotheek, gelijk ook van eene verzameling van handschriften , schilderijen en zeldzaamheden , to danken . Onderseheidene
zijner Maconn . ', verhandelingen en gedichten zijn in druk verschenen , onder anderen : Defense et Apologie de la Fran-

ohe Maeonn, • . , ou refutation deb accusations dirigees
eontrd elle , a di,Jerentes epoque$ et par divers auteurs .
.Paris 1814, 8vo .
LAMBERTINI . Zie BENEDICTUS XIV .
LAMP , (De) ook licht ; een zinnebeeld van versehillende hoogere
grades . Het komt ook in den 4en en den grand van het systerra van ZINNENDORF voor,
LANDMARKS , (THE OLD) of ook wel the old Marks, is eene
uitdrukking , welke zoowel in het nieuw-Engelsch Konstitutio
boek, als ook op andere plaatsen in onderseheidene beteekenissen wordt gebezigd . Ter vermijding eener verkeerde uitlegging
is het niet overbodig , dat wij die hier toelichten . Reeds in
het Angelsaksisch , beteekent Mark een teeken, eene vans,
eene grens , en het woord Landmark, word reeds in PHILIPP's
New world of words, verklaard, le . door landgrens ; 2e, als
een sein, of teeken voor schippers , b . v. eon rots, een toren,
enzs waaraan zij bemerken , in welke rigting zij zeilen ; en in
het werk, ssERIDAN improved (Londen I8I8), wordt Landmark door grensteeken verklaard . Hierdoor worden al de be .teekenissen verklaarbaar, waarin die woorden in Mae . •. geschrif.
ten voorkomen . De uitdrukking old Marks is meer algerneen
deze beteekent , de oude verordeningen en ordonnantien,
en wordt vaak gebezigd in denzelfden zin, als the old charges
(de oude wetten), Een gedeelte dezer old charge, bevatte

nogtans bepalingen, ten opzigte van hetgeen de Macon ( .Mason),
ais zoodanig geheim moest houden ; en doze wettelijke bepalingen heeten hoofdzakelijk, the marks o, f secrecy (de grensbepalingen der geheimhouding) . Zij bestaan daarin : 1 . ) dat do
kunst , steenen to vormen , en over hot algemeen alien eigenlijken steenhouwersarbeid , voor lieden, die sle~hts metselaars wa
ren, en voor daglooners, geheim gehouden moest worden ; 2 .) dat
daarom T . •. W . . en A . ., slechts aan de deelgenooten der Broe
derschap mogten medegedeeld worden ; 3 .) dat elk lid eener
bijzondere Loge , de bijzondere bouwaangelegenheden en de daarmede in verband staande beraadslagingen, niet mogt uitklappen .~
Op doze drie punten , doelt de echte , oude bepaling (old regu•

ration) ,

welke zich bij de Yorksche Konstitutie bevindt,
de oude regels (charges), en grenzen der geheimhouding (marks
of secrecy) , bij alle Logebesluiten voor oogen to houden . Onder de old charges of old marks, bevonden zich echter ook
bepaalde verordeningen ten aanzien van hot gebied , of eigenlijker hot regtsgebied van elke Loge , binnen hetwelk alle ,
door hot gild erkende Meesters en Gezellen (Master: and
Fellows) , moesten blijven , en binnen hetwelk zij-alleen bevoegd was, hot daarstellen van gebouwen to ondernemen , nit
welke ondernerningen goon barer Meesters , door eon ander
1Vleester nit eon ander gebied , dorst worden verdrongen ; ten
welken einde ook elke Loge eon eigen en bijzonder teeken en
herkenningsseinen had , welke voor alle andere Loges geheim
worden gehouden . Alleen de oude verordeningen , welke betrekking hadden op hot bepalen van dat gebied , heeten eigen •
lijk landgrenzen (landmarks) , maar na hot oprigten van verschillende Groote Loges in Engeland , Selaotland en Ierland,
word doze uitdrukking , op zeer juiste wijze, toegepast , op de
bepaling van hot wederzijdsch onschendbaar gebied van elke van
haar , binnen hetwelk zij metselaars maken , gewone en provincials Loges konden oprigten . Als echter PRESTON (Illustra-

tions ed . 4 81 2, p . 21 3) zegt , dat the ancients Landmarks,
de grenzen beteekenen , die als muren zijn opgerigt tegen alto
nieu vigheden (the boundaries set up as checks to innova-
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tion) , (Ian wijkt hij van de oorspronkelijke b~teekenis deter

uii.drukking af, en neemt die , gelijk dit ook in de beide uitgaven van het nieuw-Engelsche Konstitutieboek , van 17 3 en
9 738, geschiedt, aan, als gelijk staande met old charges, of
old marks . Daarmede vergelijke men de Art . MEESTER , nEen WETTEN .
LANGES , (SAVALETTE DES) koninklijk Thesaurier to Parijs,
was in 1773 hoofdstichter en een der opperhoofden van het
stelsel der Philaleten, in de Loge des Amis Reunis to P'arijs,
van welke hij vele jaren reg . •. M . •, was . Door zijne verlichto
GEREND MEESTER

grondstellingen in de Vrijmetselarij, muntte hij in then tijd nit .
en gaf , ten einde de zucht naar hooge graders paal en perk to
stellen , aanleiding tot de beide zoogenaamde Conventen van

(tie het Art . CONVENT), in 478 en 1787, welke nogtans geen gevolg hadden .
Paris

LANGHAM , (SIMON) Bisschop van 1Pestminster , was Grootmeester der Bouwlieden (Masons) in Engeland, van 1375--1396 .
LANZ . Een Roomsch-Katholijk priester en uitstekend wiskundige , werd in het jaar 1783 , op eene wandeling aan de zijde
van WEIS~IAUPT , door den bliksem gedood ; ten gevolge waarvan
men , bij hct onderzoeken van het lijk , papieren vond , welke
betrekking hadden op de llluminaten-Orde, waarvan hij lid
was . Van, deze papieren bediende men zich , om het straf bare
van de grondstellingen flier Orde to betoogen .
LARMENIUS . (JEAN MARCUS) In 1806, werd to .1 arjs, door
middel van in menigte verspreide circulaires , aangekondigd ,
bet bestaan van het genootschap, geheeten : de Orde van den
Tempel , met de installatie van een huffs van inwijding , eene
groote postulantie en een groot aartsbisschoppelijk Convent . De
hoofden van deze Broederschap verhaalden , flat JACOB Moi tv ,
in de Bastille zittende en de naderende afschafplng der TempelOrde voorziende, tot zijnen opvolger eon' zekeren JEAN MARCUS
LARMENIUS had benoemd , wien hij de magt gaf em de Orde to
herstellen , en haar zelfs na zijnen flood to besturen ; flat werkelijk na de teregtstelling van MOLAY , LARMENIUS zich belast had
met het geheim bestuur tier Ore van den Tempel ; welker over.

LAT .
sdiot zich om hens geschaard en zijn gezag erkend had : dat hij
cane oorkonde had opgcsteld, opdat de Orde bij zijn ovcrlijden diet
condor opperhoofd zou zijn , en dat hij hot Grootmeesterschap
daarbij had vermaakt aan den Ridder TIIEOBALD , van Alexandria ,
aan wien hij bet vermogen had verleend, om insgelijks eenen opvolger aan to wijzen ; dat op doze wijze de Orde van den Tetnpel voort had geduurd en de waardigheid van Grootmeester, nit die
afgelegen tijden , tot op onzen tijd was voortgezet . Tot staving van
al dit beweerde , vertoonde hot nieuwe genootsehap : 4 o . Ilet
oorspronkelijk Charter van ovcrdragt door LAnmENIUS, geschreven
in hieroglyphische letters op con groot Mad perkament , naar
den smack flier tijden versierd, met gothiesch bouwkunstige teekeningen, randversieringen, geklcurde en verzilverde letters, gezegeld
met den krijgsstempel der Orde, en houdende : » cigenhandig",
do aannemingen der Grootmeesters van LARMENIUS of ; ~'° . de
statuten der Orde , herzien in 170 i en geteekend , PHILIPS van

Orleans. Later bragt men nog tar versterking van die bewijzen, to voorschijn : con koperen relikie-kastje , in den vorm
eener gothiesehe kerk , bevattende vier stukken van verbrande
beenderen, aan do brandstapels, van de martelaars der Orde,
ontnomen ; eon ijzeren flagon met eenen bal van boven , waarvan JACOB MOLAY zich zou bediend hebben ; eon ijzeren helm
met goud versierd , naar pissing dien van cry , den brooder
des Dauphins van Auvergne, eon bovenstuk van eon bisschopsstaf en drie myters , die als dekoratien der Orde hadden gediend , en : . Daar hot geheim van flit historiesch bedrog , in
hot bezit van vole personen was, kan hot geene verwondering
baron , flat hot ontdekt word .
LATA (OBSERVANT1A) . (De mime of minder strange repel of Orde.) In 1 767 , ontstond or to IVeenen cone scheuring in de
Orde der Strikte Observantie. Zij, die zich afzonderden, en
die door de laden der Strikte Ob$ervantie bestempeld warden
met den naam van klerken der Observantia lata, of van den
ruimeren Ordosregel , wilden zich niet aan de niouwigheden der

Strikte Observantie onderwerpen, maar begeerdon ecn nleuw
stelsel to vormen . Sedert nogtans de zoogenaamde Strikte Ob-

servantie geheel is to niet gegaan, heeft ook de tegenstelling
opgehouden , en noemt men dat systems thans algemeen , dat
van ZINNENDORF (zie dat Art . en bet Art . STARCK) . Gelijk bekend is, poogt dit stelsel eon kannonieken grond of glimp, voor al de
als overgeleverd opgegevene gebruiken, aan to voeren, en belemmert
elken stag ten verbetering . Zij vleiden zich alleen de geheimen der Broederschap to bezitten , en de plants to kennen,
waar de rijkdommen der Tempeliers waren nedergelegd . Zij
kenden zich zelven niet slechts eene meerderheid toe , op do
Orde der Strikte Observantie , maar ook op de gewone Met- .
selarij . Hot voorwerp van hun onderrigt bestond in hot bevel
over de geesten , hot zoeken van den philosophisehen steep en
bet vestigen van hot duizendjarig rijk . Hunne kundigheden waren verdeeld in tiers graders , of trappers van onderwijs , en wared genaamd : Leerling , Gezel , .lJfeester , 4frikaansche

Brooder, Ridden van St . .dndries, .Kidder van den Arena',
of uitverkoren Mee$ter, Schotsch Meester, Souverein Ma .
gier, Provinciaal Meester van hot roode Kruis, en Magier,
of Ridden van den Glans en hot Licht . Doze laatste grand
was onder-verdeeld in vijf deelen , bevattende : den Ridden
van /et derde Jaar , den Ridden van hot vijfde Jaar,
den Ridden van hot zevende Jaar, den Ridden Leviet en
den Bidder Prie$ter. Men moest Roomsch-Katholijk zijn en
al de militaire graders van de Strikte Observantie hebben ,
om in de geheimen der klerken to kunnen ingewijd wonders .
De leden dezer Orde verhaalden , dat zij onbekende overstep
hadden , maar de openbare hoofden der Broederschap , waren
de Baron VAN RAVEN , in Mecklenburg, de godsdienstleeraar
STARCH,

to Koningsbergen , enz .

(Zie vender hot Art, zINOnder al de stelsels heeft er

en
zich goon onverdraagzamer betoond dap dat der late Observantie,
welkee opperbestuur , do Groote Lands-Loge to Berlijn is,
Men vervolgde zelfs de zoodanige reg . • . MM. • . , welke blijk
NENDORF

OBSERVANTIA STRICTA) .

gaven van eenige verdraagzaamheid, ten opzigte van Loges, die
andcro stelscls waren toegedaan .
L . TOMUS . Zie

V1UJ .~U TSELAAR .

LAY
.
lAW .
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L'AURLNS, (J . L .) overleden 1807, schrijver van het werk, getiteld : Essais historiquea et critiques our la Franche Maconnerie (Paris I SO) , dat een van de weinige goede FransEhe werken aver de Vrijmetselarij is .

LAUSANNE . In die stall werd de eerste Loge van het Pay : de
Feud gesticht, onder den naam van la parfaite .dmitie, ten
gevolge van eon Konstitutiebrief van den Engelsehen Grootmeester , He'tog van Montague , van 2 Februarij 1739 . Tevens
werd aldaar eon Maconn, •, hoofdbestuur gevestigd , onder den
naam van Helvetiesch-romaniesch .Directorium,

De herden Bernschen Raad tegen de
Mac . • • vereenigingen , gaven wel aanleiding dat dit Directorium
in 1782 uiteen ging ; dock werd inmiddels het bestuur der
haalde

verbodschriften van

loopende zaken opgedragen, aan eene kommissie van drie Broeders. Na het schrikbewind in Trankri,j k , onstonden or onderseheidene Loges, en in 1810 vertoonde zich het Directorium
weder , onder den titel van Grand Orient National helvetique roman (lNationaal, romaniesch-helvetiesch Groot-Oosten) .
Zie ZWITSERLAND .
LAVAL voerde in de Strikte Observantie, den naam van Equea
a Bombice.
LAWRIE, (ALEXANDER) Boekhandelaar to Edinburg, is schrijver en uitgever van het bekende work : History of FreeMasonry, dream from authentic sources of information ;
with an account of the Grand Lodge of Schotland, (Geschiedenis der V . • . M . •. , uit authentieke bronnen geput ; benevens een berigt over de Groote Loge van Schotland) Edinburg .1804, (XX en X40 bi .) zie ook I~et Art,

VRIJMETSELARIJ .

Pit werk wordt vooral door de Franschen beschonwd, als cone
uitmuntende geschiedenis der V . • . M . •. (zie hieromtrent hot
work van THORY, getiteld : .dcta Latomorum, T. II . p, 344) .
Hot werk heeft nogtans- veel moor goedkeuring ontvangen den
hot vordient . Doze geschiedenis is namelijk verdeeld, in de
oude , middelbare en nieuwe . De oude , bevat de onbepaalde
tijdruimte van hot ontstaan der Vrijmotselarij , in .Egypte,
tot aan hot to niet gaan van hot Esseesch verbond , in de vijf'IC

ecuw ; do ruiddclbare geschiedenis loopt van dear , tot aan
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de stichting der Groote Loge van Schotland , in 1736 , ter=
wijl de nieuwe, de gebeurtenissen mededeelt, van dien tijd, tot
o November R 803 , in die Groote Loge voorgevallen . Hoewel
de schrijver in zijn voorberigt belooft , eene kritiesch en op
gronden steunend berigt to seven , over den oorsprong en den
voortgang der instelling, zoo beantwoordt hij daaraan niet, a1 thins niet geheel , want de beide eerste tijdvakken zijn niet
kritiesch behandeld , en steunen die niet op degelijke gronden .
Het laatste tijdperk wordt gevuld door uittreksels , nit de notulen der. Groote Loge .
LE-BAULD-DE-NANS . (CLAUDE ETIENNE) geboren in 173G ,
to Besancon , overleden in 1789 ; aanvankelijk een geliefkoosd
Fransch tooneelspeler, werd hij later Directeur de la Gazette litteraire, to Perljjn , en eindelijk in 1 788 en I789, reg . •.
Meester van de Berlijnscbe Loge Royale York de l'Amitie ,
airs het zamenstellen van welker statuten (gedrukt 4 789) , hij
een groot aandeel nam .
LECEISTER, (THOMAS COKE Lord LOVELL , vervolgens Graaf
van) was Grootmeester der Groote Loge van Engeland , van
de nieuwe Metselaars (modern Masons) , in het jaar '1731 .
LEERLING . (De) De bezitter van den eersten graad der Vrijmetselarij in alle systema's . In dezen bestaat de geheele
Maconnieke kleeding , in eon wit schootsvel en in witte hand- .
schoenen . Oudtijds wist men bij de Broederschap van seen®
graders of trappers ; de eenmaal in dezelve aangenomene, had voile aanspraak op de mededeeling van alle zinnebeelden en leer
stellingen der gebeele Vrijmetselarij , gelijk er din ook maar

eene snort van gebruiken , b j inwijdingen en vergaderingen
bestonden .
De eenige achtbare, maar met veel zinledige zamenraapsels omhulde en onderdrukte kiem van bet rnenschelijke, list in den Leer .
lingsgraad . Pat is, juister uitgedrukt, in hot overoude gebruik
dep aanneming tot Vrijmetselaar . In dien graad nogtans, welke,
na do instelling vat den Medgezellen- en Meestergraad, veelzins
beroofd , verminkt , en door raadselachtige toevoegsels verontrei- .
nigd is geworden , lag nogtans geenszins grond of bcweegreden,
boogere gradeu in do V . • . M . •, in to voeren.

LEE .
In

den

katechismus
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over

den Leerlingsgraad van hot
systems , vindt men de volgende opmerkenswaardige vragen en antwoorden
ZINNENDORF'S

Yr. Waar zijn de plaatsen den Leerlingen ?
4lntw. In het noorden .
Yr. Wat moeten zij doen ?
4ntw. Arbeiden, gehoorzaam zijn en zwijgen .
Yr. Hoe reizen de Ridden-Leerlingen ?
..lntw. Van het oosten naar het westen .
Yr. Waarom ?
,4ntw .

Dm

bet licht to zoeken,

Yr. Hoe oud zijn zij ?
Antes. Drie jaren en daar boven .
Yr. Waarom antwoordt gij aldus ?
,rotes . Ik heb in de due voorhoven

des Tempels en in rUne

portalen gearbeid.
Yr. Hebt gij uw erfloon ontvangen ?
Antes. Ik ben tevreden.
In eenen anderen kathechismus vindt mcn do volgendo vra~
gen en antwoorden
Yr. Welke is des Leerlings hoofdpligt ?
Antes. Den ruwen steep door onvermoeiden arbeid efl'en to waken, opdat hij tot een gebouw moge dienen .
Yr. Hebt gij bet noodige onderrigt daartoe ontvangen?
Jlfltw . Ja, op mijne reizen .

Yr.

Wordt gij ook voor uwen arbeid beloond ?

4ntw . Zk ben tevreden .

Yr. Hoe oud
Antes. Ik ben

zijt gij ?x

minderjarig .
Hot geheele Rituaal van den Leerlingsgraad is eon zinnebeeld
van zedelijke geboorte en wijding . Wij worden mensch, als wij
geboren worden ; wij wijden ons aan de schoone menschelijkheid , zoodra wij in hot Vrijmetselaarsverbond treden . Zonder
bewustheid kwamen wij in de wereld, met bewustheid behooren
wij de regten en pligten van eon waar wereldburger to vervullen .
Qns intreden in de Orde geschicdt met eon opreg t hart , met
toewijdiug van den geheelen zedclijken zncnsch , vandaar al de
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vragen tot tIen zoekende (den 'naar waarheid zoekende) . Ccheel zonder aanwending van eigcn krachten , wordt hij ondersteund en geleid , lams een' weg die onbegrijpelijk , onverstaanbaar voor hem is, maar die hem toch voert tot hot doe, waar
refit en licht ten troop zitten .
LEERLING en MEDGEZEL (De Schotsche) is de 4e, graad van
bet systems van zINNENDORF .
LEERLINGSSCHREDEN. Zie SCHREDEN .
LEFEVRE, (JEAN FRANCOIS) geboren to Su,ffach, in Elm:,
den 2i October 9 75i , was van geringe ouders en bad reeds
vroeg zijnen vader verloren , zoodat hij onder de voogdijschap
van zijnen oom stood . Hij had lust in den wapenhandel,
trail in 4790, in hot regiment der Fransche gardes ,
CI! steeg daarin ,
door braaf heid en bekwaamheden , tot
den rang van Maarschalk , en word tot hertog van Dantzig
benoemd . Ms Vrijmetselaar mogt de Supreme Conseil room
dragon , hem als haar lid to molten tellers . Hij overleed in
den jare 1820 , en word door zijne Brooders , om zijne refitschapenheid en wezenlijke verdiensten , betreurd .
LEGPENNING, of MEDAILLE, is eene count, die geslagen wordt,
zoo om eene gewigtige daad , of cone merkwaardige gebeurtenis
to vereeuwigen , als ook tot eon herkenningsteeken, wanneer
men zekere hoogere Nederlandsche graders bekomen heeft .
Hot aantal Mac . • , gedenkpenningen , is reeds zoo groot , dat
men to vergcefs zou wensehen cone kompleete verzameling daarvan to zien . Hot meest uitgebreide Mac .' . penningkabinet, is
voor zoo verre bekend , dat van de Loge Minerva zu den 3
Palrnen to Leipzig , en in FFrankrijk, dat van do Schotsche
Moeder-Loge . Sedert eenigen tijd is ook hot Fransche GrootOosten . een zoodanige verzameling beginners aan to leggen . Sedert eenigen tijd geeft do geleerde Br . • . ERNST ZACHARIAS , Se ,
kretaris van hot koninklijk-Saksisch hof van Appel to Dresden,
con hoogst belangrijk Mac . • • penningkundig prachtwerk uit,

getiteld : Numotheca Numismatics Latamorum, flit work
in jto gedrukt ,

wordt uitgegeven in afleveringen , van welke
(IC schrijver voornemeiis is 3O-i6 allevcriiigcu hot licht to docn
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Elke aflevering is van een allegorischen

(zie verder hot Art .

zACHARIAS) .

tile! voorzien

Onder de Nederlandsche Mac . . .

gedenkpenningen , verdient genoemd to worden : 1, de gedenkpcnning , vervaardigd door den Br .

•.

SCHAASBERG , en door dozen,

bet Groot-Oosten van Holland aangeboden , bij gelegenheid van
hot verdrag to Frankfort aan den Main ,

in Maart 1781 ,
gesloten tussehen de Loges der Strikte Ob$eroantie , en de
Hollandsche Groote Loge . Op de voorzijde ziet men twee zuilen,
door eon spoor verbonden ; bij de ecne rust een wit paard (hot
wapeu van den Hertog van Brunswij k) , achter doze zuil vertoont zich een palmboom ; bij de linker zuil ,
vertoonende , rust do Hessische leeuw (Pries
8en-Kassel) ,

of die der

111 ederlanden

den pijlbondel

FREDERIK

van Bes-

, achter doze zuil be-

vindt zich cone andere gebroken kolom ,

op den achtergrond

zijn twee bergen voorgesteld . De kolommen worden bestraald
door cone zon ,

in welker stralen zich de letters

(MAGNUS SUPERIOR TEMPLORUM)

men :

bevinden, Op de keerzijde leest

MONUMENTUM SEDULITATI TUTELIE MAGNIEQUE SAPIENTIAE TUIE

MURARII SOCII TRIBUUNT

Schrlft :

.1 V1. S. T. ,

XXVI . Daarom bevindt zich als rand-

FELICISSIMO FOBDERI

1 8, 19, 21

MART,

TESTIM . GRAT . ET HILAR . FRAT . BELGIC .

CCCCLXVII . 2 . Die op hot halve eeuwfeest,

van hot bestaan van hot Hollandsche Groot-Oosten in 4 808 geslagen, en verbeeldende op de voorzijde een tempel , door de stralen
der zon verlicht , en omringd door de drie lichten . Hiervoor bevindt ' zich eon springende fontein, met hare vruchtbaarmakende
droppels , de zeven tempeltreden bevochtigende . Op den voorgrond bevinden zich twee zuilen ; voor do onderste treden liggen
de ruwe en de kubieke steep ,
lichts gloort ;

op welke laatste do fakkel des

boven den tempel ziet men de vijfpuntige ster .

Op de keerzijde best men de woorden :
JIOLLANDIAE ,

SVNT

LIBERORVM QVI IN REGNO

CAEMENTARIORVM SODALITIO FESTISTA DIMIDIO PE.

RACTO SAECVLO DIES ILLVXIT

VIXCCVIII . 3 . De penning , geslagen

ter herinnering der installatie van de Groote Loge van Bestuur,
in de zuidelijke provincien ,

op den 11 April 1

Op do

voorzijde , vertoont doze penning hot borstbeeld van den H . .
E. • .

Grootmeestcr Nationaal ; riiet hot olnschril't :

FREDEItIC

vu .

17~

.
LEG

DES PAYS B tS .

De

keerzij(iO vertoent

tier geslingcrde J%1ac . • .
bOVen

eon

GR .' . L . • .

BAS .

een groep van door elkan •

gereedscllappeu en

stralende zon .

akasiatakken,

let olnschrift luidt :

waar-

INST . • . DE LA

D~ADM .' . DES PROV .' . NERID .' . t)U ROYAUIIE DES PAYS-

Doze penning ,

door Br . • .

si1MON

gegraveerd }

heeft hot

gebrek, tat er de dagti ekening . ja zclfs hct jaartal op worth gemist.
4 . Dc penning , geslagen bij gelegenheid vale hot huwelijk, van den
II.

•.

E .' . Gi'ootmecster Nationaal, met H . X . H . [rinses LOUISA

van Pruissen ,

op deli 2 1 step Mei 9 85 . Op do voorzijde

ziet men ter wederzijde van den penning eene dcr beide zuilen .
Voor de eene dezer staat een akasia- , en voor do andere een
rozenstruik in bloci . Tussehen doze zuilen staat

LATO IIA ,

Op eene verhevenheid , waarhecn trio treden voeren , zij draagt

een diadeem op hot hoofd , die door stralen is omgeven . In
de regterhand houdt zij een akasia-tak , en in de linker , bqven twee schilden, hot een met de letter F, en hot andere let
de letter L , ecu krans van rozen . Aan den voet der treden,
bevinden zich

Mac . • .

werktuigen . Het opschrift in out cijfer .

De keerzijde , bevat een Stra-

schrift , luidt : ORNAT ET AUGET .

lenden driehoek, in welken de letter G schittert . let omschrift
in helzelfde cijferschrift luldt :

n IN AIEIIORIAM AUGUSTISSIMARUM

NUPTIABUM FRATRUM, LIBERA AC FIDELI SILENTII LEGS ORERANTIUM,
FLORENTISSIMA IN BELGIO SOCIETAS .

"

S . De penning, geslagen her

gedachtenis van hot 3e . eeuwfecst van hot Keulsche Charter, op
last der Loge la Bien Airnee to 4msterdam , en gegraveerd
door den Br .

SCHOUBERU .

Op de voorzijde ziet men een drie-

hoek , door zonnestralen omgeven . Langs de driehoekszijden
best men :

CIIARTA FRATR .' . COL .' . AGRIP .' .

D .' .

XXIV,

MDXXXV ; in den driehoek leest men de wobrden :

» PRINCIPIA

» NOSTRORYM ACTVVM HISCE DVOBVS PR1ECEPTIS EN'VNCIANTVR :
» IIOMINES VELVTI FRATRES ET PROPINQYS AMA ET DILIGE :
)) DEI, IMPERATORI QVOD IM~ERATORIS EST TRIBVITO .

"

JVN .' .

OMNES

DEO QVOD

Op de keer-

zijdc ziet men 19 sterren , die de volgende woorden omgeven
CONVENTYM FRATR .' . LIB .' . CEMENTAR .' . COL.

NDXXXV ,

'•

AGRIP .' . ,

A° .

HABITVIII GRATI CELEBRANT FRATRES NEERLANDICI ORDINIS

I~1 I'ATlUA SVA RESTAVRATI FESTV2I SECVLARE AGENTES

A° . MDCCCXXXV .

LEG .
G . 'door dezen penning, zie het Artikel SCIIOUTEN . i . De penning , ier viering van hot vijfentwintigjarig Groohnecsterscliap
van den H .' . E . ' . Grootmeester Nationaal (1 841) .
Op do
~oorzijde bevindt zich het vvelgelijkcnde portret van den vorstelijken Broeder , tot onischrift voerende : WILLEM FREDERIII 1 AREL~
Op de keerzijde ziet men den band,
NUNS DER NEDERLANDEN .
door den G . • . 11 . • .

gedurende 25 jaren gedragen, waaraan het

teeken zijner waardigheid llangt . Bovenaan is do band vereenigd door eene stralende zoo . In het midden der zoo is eene
vlamrnende ster met de lel er G . Binnen in de ruimte door
den band gevormd , leest men :
UIT DEN HOOOE .
D .' . 0 .' . V .

aan :

HULDE

HEM BESTRALE STEEDS IIET LICHT

Als randschrrft : XXV . a . ' .

GR . • . N . •= NAT .' .

VT .' . NM .' . IN NED .' . 0 .' . L .' .
DER

BFLOEDERSCIIAP.

EN HOL .' .

Onder

Toen deze penning was afge-

werkt en ook reeds geslagen was, schijnt men to hebben opgemerkt , dat hierbij dezelfde misslag had plaats gehad, als waarvan boven bij de penning NQ . 3 . is melding gemaakt, en heeft
men dit zoo veel als mogelijk verholpen .
onder de laatst aangehaalde woorden ,

Althans heeft men

lief jaartai MDCCCXLI,

dat er niet nicer in relief op kon worden gebragt ,
sen ingeslagen . De stempel is gegraveerd door Br . •
8 . Den volgenden penning ,
cvij ,

door pon-

'

SCHOUBEIIG .

hier to laude geslagen , vermelden

ofschoon die eigenlijk niet tot de Ned . gedenkpenningen

behoort .

Gedurende de Fransche overbeersching ,

en den voor

altijd gedenkwaardigen , en zoo edelen als manmoedig gevoerden strijd ,

aan de zijde van lief Hollandsch Groot-Oosten , te-

gen het Fransche

Grand-Orient ,

over de onafhankelijkhcid der

ecrstgenoemde Mac .' . magt, van de laatste (zie
rigttcn in I81I ,

NUDERLANDrfi),

cenige Fransche en Nederlandsche BB . . . to

'8 Hage eene Loge op , order den naam van le Berceau th

roi de Rome,
van Frankrij k,

Grand-Orient
DE STASSART stood,

met eene konstitulie van lief
aan welker hoQfd de Prefekt

en die bij de omwcnteling in 1815, tiatuurlijk weder to
Ter herinnering aan die stiehting ;

Iiiet

word de penning geslagen .

Op de voorzijde ziet men de vvieg door de stall Par j$ ,
den koning van

grog .

Rome ten geschenke gegeven ,

aan

waarop eene ,

I
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LEI .

tusschen de wolken doorbrekende zon , die in het midden het
woord 71i 1' voert, hare stralen doet vallen ; rondom leest men
Lucrs J811 . Op de. keerzijde ziet men het woord MEIUTo,
door een krans van eiken- en irisbladeren omgeven ; rondom
$ERCEAU DU ROt DE ROME , ORIENT bE LA HATE .
Deze penning is
ANNO

zcer zeldzaam , daar er slechts vijf exemplaren in brons van
zijn geslagen .
Verder heeft men nog eene snort van penningen , zoo verre
wij weten , alleen in Frankrijk in gebruik . Om de leden
der Loges een geldelijk belang to doen hebben bij hun geregeld
opkomen, en alzoo de vergaderingen zoo talrijk niogelijk to doen
zijn , en wetende , met hoe vele onaangenaamheden en moeijelijkheden het invorderen van boeten , op hun niet verschijnen,
verzeld gaat , heeft men een tegenovergestelden weg ingeslagen,
en de kontributie algemeen jets hooger gesteld . waartegen de
leden , die voor de opening ter vergadering verschijnen, telkens
een penning (jeton de presence) ontvangen , welke eene bepaalde waarde heeft , of , tegen eene bepaalde waarde , bij de
kontributie in betaling kan tvorden gegeven . Onder deze jetons
zijn er , wier stempel uitmuntend gegraveerd is . Ook bij hct
Grand-Orient de France bestaan er zulke jeton$, ter waarde van 2 franken (Art . i79 en 713 der thans in werking
zijnde statuten) .
LEIPZIG . De daar bestaande Loge Minerva , zu den drei Pal

men , welke in 1741 werd gesticht , door den Provinciaal
Grootmeester van Opper-Sak en , Br. • . vON MARSCHALL , die
zijne benoeming had ontvangen van de Groote Loge vale .Engee
land , is eene van de oudste in Duitschland. Deze wcrkplaats behoort onder de weinige , welke een penningkabinet en
cone zcer aanzienlijke boekerij bezitten . Deze Loge hceft op verschillende feestelijke gelegenheden , drie gedenkpenningen doen
slaan , waarvan de tweede, tot een onderscheidingsteeken harer
medeleden diem . Die Loge bezit eon eigen gebouw , met eon
tuin. Zij heeft eon zcer lofrelijk en navolgenswaardig voorbceld
gegeven , door hare weldadigheid . Bij eene duurte dcr levenss
middelen , in hot Erts-gebergte, verbond zij zich met do Lo-

LEI .

17v

zrt den kei Sehwerdtern in Dresden , tot hot loon van
bijdragen . Toen de nood geweken en er een oversehot was
gebleven , grondvestte men uit hot oversehot der bijdragen in
'I772, to Dresden, eon opvoedingsgesticht voor arme kinderen,
in hetwelk dertig weezen, niet slechts onderwijs ontvingen, maar
ook gevoed en gekleed worden . Later , kocht men hott eerst in
hour genomene huffs , terwijl hot aantal kweekelingen in 1773,
go

op vcertig werd gebragt . In 4 774 kocht men, vooral door den
bijstand der Loge Minerna, een tweede huffs aan, en bestemde hot
eene tot een gesticlrt voor knapen , en hot andere voor meisjes ; bet
gezamenlijk aantal van welke kwcekelingen, sedert 1822 . tot op.88
is gebragt . Buitendien bcstaat bij doze Loge nog eene inrigting
van ~veldadigheid , ten gevolge van welke, jaarlijks, de onderwijzers van al de daar ter stele bestaande armenseholen, eenige
kinderen voorstellen , die door vlijt en good gedrag hebben nit-.
gemunt , en doze kinderen , sours honderd in getal , . worden
jaarlijks in eene der zalen van hot Logebouw, feestelijk onthaald , terwijl zij kleedingstukken, enz . ontvangen . En einde
lijk bestaat er bij de Loge eene derde inrigting , waaruit men
jaarlUks brandhout aan behoeftigen uitdeelt . In 1830 werd haar,
door haar overleden medelid, B .' . I~NRISEL , SR . con legaat gemaakt
van f 900, met bepaling, dat de renten diet sour, jaarlijks op zijn
sterfdag , onder hulpbehoevende weduwen en weezen van VY . •.

MM .' ., zouden verdeeld worden . In 1837 werd de Loge benoemd
tot erfgenarne van haar overleden Br .

MEHNERT, met bepaling,
dat hot kapitaal (f 9000) in kusting j of lands-schuldbrieven
moest belegd worden ; dat hot kapitaal nimmer , maar uitslnitend de renten mogten worden gebezigd , en dat wel niet ten
Karen eigenen behoove , maar tot weldadige eiiiden . De Loge ..

Bibliotheek , is door eene verkooping onder de Broederen,
van 13400 nummers doubletten, van hot overvloedige gezuiverd
en geheel in orde gebragt , door den gelcerden Br . • . MERZDORFF
(zie dat Art .) . De Loge vierde haar eerste eeuwfeest., op den.
20sten Maart i84 I , in hot bijzijn van 700 Brooders , waaronder zich ook bevonden de geleerde BB . ' .
ZACHARIAS (zie die bcidC Ait,) .

WINKLERL

en

17G

LFM .

LEO .

De tweeds Loge to Leipzig, is genaamd Balduin ±ur Li*
en arbeidde eerst naar het stelsel der Groote Lands

de,

Loge van Duit$chland , to Berltijn, dock werd , door de
Engelsehe provincials Loge van Hamburg, in 809 op nieuw
geconstitueerd, en trail in 181 tot de Groote Loge van Saksen
(zie sAKsEN) toe . Zij heeft eene zondagsschool gesticht , waarin
een aantal ambachtsgezellen , wier opvoeding en onderw ijs vroeger veronachtzaamd was , onderwezen worden in lief lezen,
schrijven en rekenen, enz .
De derde Loge tiler stad, Apollo, in 9801 gekonstitueerd .
Zij trail in 4 805 toe tot de Groote provincials Loge van Ham-

burg ,

en in

4 81 l tot de Groote Loge van Saksen (zie
vender de Art . UITSLUITING en sAHSEN) .
LEMOND . Het verminkte llebreeuwsche woord Limmud (1,
oefend) , is een woord in de hoogere grades .
LENGTE . De zinnebeeldige lengte eener Loge gaat van list oosten tot hot westen . Zic GEDAANTE .
LENOIR , (ALEXANDRE) administrateur van hot koninklijk museum der Fransche gedenkteekenen , to Paris , een zeer verdienstelijk oudheidkenner . Gedurende list jaar 4812, hield hij
onderseheidene voorlezingen in de Parijsche Conventen , van list
Schotsch-philosophiesch stelsel , waarin hij zijne veronderstelling
verklaarde , dat de Vrijmetselarij hares oorsprong heeft gehad
in de Indiesche en Egyptiesche mysteries , en heeft hij hierever
to Par s, in 1814 , eon deel in 4to uitgegeven, onder ilea

titel van la Franche Maconnerie, rendue a eh veritable
ori'ine, ou l'antiquite de la Franche Maconnerie, prouvee par l'eDplication de$ my$teres anciens et moderns :
(De , V .' . M . •, tot haar wares oorsprong teruggebragt ; of de
oudheid tier V . • . M . bewezen , door de verkiaring der oude
en nieuwe mysteries) , met 10 :choose platen van MoREAO jeune.
LENOX . Zle RICHMOND,
LEO XII , geboren 2 Augustus
1760 , to Spoletto , heette
eigenlijk HANNIBAL DELLA GENGA .
Op den 8sten Maart 1816
tot kardinaal, en op den 27sten September -1 823 , tot opvolger benoemd van Paus Plus VIII,

gaf hij op den 4 2 den

Uo .

t41 .

177

eene Btille , die drie bladz, in folio besloeg , en
w arbij alle geestelijke en wereldlijke magten der Katholijko
Christenheid, werden aangespoord en vermaand, de geheimo
genootschappen uit to roeijen .
Ar~rit

'1 826

LEOFRICK, Graaf van Coventry ~verd door rDCARD d&n Belij~
der, in hot jaar 1 04 i , tot optiener der Bouwlieden, in Engeland benoemd .
LERNAIS , (GABRIeL Markies to) vaak ten ortre tt vermeld on
der den naam van BERNEZ . Hij kwam als Franseb krijgsgevangene in 4 757 naar Berl-jn , svaar Iiij met den B iron VAN
PRINZEN,

do hooge graders van het Parijselie Chapitre der Lin

pereurs d'Orient et d'Oecident verbreidde , en bij de Grooto
Loge de drie W'ereldbollen aldaar, in 1 188 , een Hoofd-Kay

pittel dier graders grondvestte . t e toenmalige aanwe igheid van
bet Fransche leger in Duitschland , bevorderde hot versprei
den dier hooge graders op btlitengewone wijze , en vergrootte do
zucht om daar geheimenissen, den sleutel der V . • . M : ' , to vinden ; eene zucht niet weinig gevoedsterd , door de weidsehe praal eii
den blinkenden sluijer, waarmede men die uitwendig wist to onihullen ..
LEROY , (DENTS) logementhouder to Parijs, werd in 4 74
door het Parlement (Cliatelet) veroordeeld , tot cone baete vans
3000 livreo! , omdat er cone Mac, bijeenkoinst in zijn huffs
was gehonden . Op dezelfde wijze wend zekei~e cHAPELOT , Lo•
gementhouder in hot nabij Parijs gelegen dorp la Rapee ;
in 1737 door hot Chatelet to Parija veroordeeld, tot eeno
geidboete van 4 000 livree , en tot hot , voor den tijd van zed
maanden , digs gemetseld blijven ~ijner huisdeur , oindat hij, in
strijd met het verbod der politie, eene vergadering van Vrij.m
nnetselareu ten zijnent had toegelaten .
LE SAGE was Sekretaris der Loge des .dmi s Tennis , to Pa~
-rjs , in welker naam hij hot grooto Konvent der Philaleten~
in do jaren 1785 en 1787 hieip bijeEeni{oepen .
LESSING , (GOTHOLD EPIIRAIM) hertogelijk Brttnsv ijksch t{ofraacl
en Bibliothekaris to Toolfenbuttel , geboren to Camenz , i
de Opper-Lauenitz, den 22sten Januarij 4 729 , overleden
1 Februarij 1784, Als eon der voorn'aamste Duitsehe geJeer •
II.

'L,.1E7
den , heeft hij zich bij de Vrijnietselaars Broedersehap door een

Maconniek werkje beroelnd gemaakt, zijnde : ERNST en TALK ,
Uesprekken voor Yrijinetselaren, benevens bet vervolg daarop . In dit werkje ontvouwt hij , als wijsgeer en V .' . M . ,
op scherpzinnige wijze , een gedeelte van bet doe! der V . •. M . • .

voor den denkenden lezer . Wat nogtans hot historicsche gedeelte betreft, begaat hij daarin onderscheidene misslagen, en levert
daardoor hot bewijs , dat hij de studio van bet ontstaan en
den voortgang der V. • . M . • . niet grondig genoeg voortgezet
is

hebbe . Pit

destemeer to bejammeren ,

dewijl niemand

hater dan hij , die zoo scherpzinnig was , in staat ware geweest

een uitmuntend work to leveren , zoo hem de echte bronnen
ter dienste hadden gestaan .

De toen in Duitsc/i land heer-

schende stelselzucht , en hot jagen naar boogere graden , waren
ook oorzaak ,

dat men de echte V . • .

M.

(die der

JOHANNES-

graden) verwaarloosde, of , wat erger is , opzetteiijk verkeerd

behandelde, waardoor de aangenomene dadelijk op eon verkeerd
standpunt word gebragt .
andere

--

Dc gesprekken zijn bij herhaling in

ook de 1\lederduitsche -- talon overgebragt .

den stiji flier gesprekken betreft ,

moot men erkennen flat zij

al die eenvoud, flat zoete , a! bet diepzinnige ,
mengeling van scherts en ernst bezitten ,
menspraken van

PLATO

bewondert .

Wat

die gelukkige

welke men in de za-

Zijn brooder x .

G . LESSING,

direkteur van de Munt, heeft ziine levensgeschiedenis uitgegeven,

LETTERKUNDE . (De Maconnieke)

Na hot , op last der nicuw-

Engelsehe Groote Loge , verschijnen van bet Konstitutieboek van
ANDERSON,

in '1 723 , word de weg geopend tot de Maconnieke

letterkunde :

Sedert dien tijd versebenen in allerlei talon , eene

menigte goede werken over de Vrijrnetselarij ,
bovenal

eene menigte boeken verspreid ,

dweepzucht en dwaasheid ,

maar warden er

die ,

telgen . vab

vole menschen op canon dwaalweg

bragten , en flit middel word ook door bed,riegers gebezigd, om
hun doe! to bereiken en de menschen to misleiden .
min is bet jammer ,

Desniett "~

flat men nergens eene eigenlijk kompleete

Mac . • • bibliotheek vindt , en flat er zelfs niet eons ecn doelmatig work, of ten minste ecn katalogus, over die literatuur, doze

gaping aanvutt .

(zie hot Art .

Wel is waar , de Br . • . iiossnoar , to Dresden

MOSSDORF) ,

heeft een plan ontworpen , naar het-

welk hij hot bestaan der geschriften in onderscheidene talon, tot
bet gebied der Mac . • , letterkunde behoorende , systematiesch
aantoonen , en hunne waarde of onwaarde onpartijdig aan
hot toetsend oordeel der lezers wilde voorstellen en onderwerpen,
en ook voornemens was, de uitgave to bewerkstelligen van -een

handbook veer de kennis der geschriften , die betrekking hob
bon op mysteries en geheime vereenigingen in den ouden tijd j zoowel als op enkele lodes der laatstgenoemde , en vooral op de
V . • . M . •. Broedersehap ; dat hij dit alles met ophelderende aan •
merkingen en berigten en krietiesche notes wilde verrijken ;
dock dit plan is niet verwezenlijkt, ofschoon die Br, . . zelfs reeds
voorloopig den inhoud had opgegeven, welke in 42 hoofdafdeelingen was verdeeld . Te bejammeren is hot inderdaad , dat die
geleerde , verlichte en ijverige Br . •, , die zelf eene uitgebreide
verzameling van belangrijke en zeldzame boekwerken en handschriften bezat , en die in alien deele tot dies arbeid bevoegd
was , door ouderdom en menigvuldige beroepsbezigheden belet
zij geworden , dit voornemen ten uitvoer to brengen . Ten emde nogtans, zoo veel in hem lag , hot ten uitvoer brengen van
dies wenschelijken arbeid to bevorderen , had Br . MOSSDORF
verklaard , dat hij bereid was , eon of antler char toe bevoegd,
geleerd Br . ~ . , die dit work mogt willen ondernemen , en
zich met hem in betrekking zou stellen, op zijne aanvrage, alto
in zijn magi staande inlichtingen to geven en hulp to bieden .
In weerwil hiervan , heeft er zich Been zoodanige opgedaan .
In hot jaar 178 3 , verscheen to Stench l hot eerste stukje, van
eene zoogenaamde aanleiding tot hot verzamelen eener Doogd .~
V . •. M . •. bibliotheek (44 bladz .) , en in 1788 hot tweede
stuk (68 bladz .), dat echter niets antlers is, dan eon onordelij :
ke, onkompleete en onnaauwkeurige boekenlijst, waar sours zelfs
de opgave ontbreekt van formaat , jaargetal of plants der uitgave . Dergelijke dorre opgaven bestaan in' ricer, onder anderen
9 . katalogus van do boekerij der Moeder-Loge de drie TJ ereldbollen , Berlijn 1776 , 36 bladz . ; 2 . katalogus van do boo .
I2

't 8O

LET .

kerij d~r vier Loges to Hamburg , '1 794 , ~~ bladz. ; ~ . ka~
lalogus van de boekerij , verzameld door de vereenigde Loges
Zbrobabel en Friedrich, to Koppenhagen, 4801, 487 .bladz,
be laatstgenoemde katalogus heeft bijzondere waarde, dcwijl die,
zannengesteld door den geleerden Bissehop MUYTER ,

en verdeeld

in '1 8 hoofd- en 3 andere rubrieken , van een zeer belangri jk
voorberigt is voorzien, waarin die Br . • .

hat

volgende zegt

Tot hiertoe bezitten -wij nog geese geschiedenis der V .

•.

M .. • . ,

voor zoo verre die nit openbaar bekende bronnen kan worden
geput , en desniettemin , ware hat niet slechts voor de Ordeleden , maar ook in het algemeen voor elken denkenden wereldburger belangrijk ,

dat deze ward opgesteld . Hat is toch eene

waarheid, dat eene vereeniging, die in de meeste landen in en
bui ten

Europa is verbreid , welker werkzaamheid , zoo veel-

zijds gewigtig en weldadig voor bet menschdom is geweest , en
welker vrienden en vijanden , haar met gelijken ijver hebben
bestreden en verdedigd , zonder twijfel eene v jsgeerige ontvouwing van die gebeurtenissen verdient, welke ten hares nannies be •
kend zijn geworden . Zi,~ verdient dat de versehillende sekten,
in welke zij is verdeeld r

de grondstellingen waarvan deze zijn

uitgegaan , de invloed dies zij vermeend of werkelijk hebben
uitgeoefend, met strange onpartijdigheid, maar ook met voldoende zaakkennis, getoetst , haar waarde gesehat en ontvouwd worde . Pit alles kan nogtans slechts gesehieden door een' man ,
wien alle, of de meeste verstrooide hulpmiddelen tar diensle
staan ; en eerie

Map. •,

bibliotheek is in zulk

opzigt, hat

cerste en meest wezenlijke vere schte . Buitendat zal ook aan
clk Broader, die de Orde, hire gesehiedenis, middelen en bijpaden wit leeren kennen , waarop nieuwsgierigheid, ijdelheid en
dweeperij zoo vela Broeders hebben geleid, al ware deze zucht slechts
ontstaan nit begeerte naar eigen onderrigt, en al zou die zich to vreden houden met een minderen of meerderen grand van volkomenheid , voorzeker nog hat gewigt eerier zoodanige boekverzameling blijkbaar worden . Paardoor zal hij bevrijd worden
van menig nutteloos onderzoek , en zal ge nakkelijker datgene
op hat spoor komen,

wat

waarheicl

in de V . •. M, ' . is ; hij

LET,

18t

zal op een meer juist gezigtspunt worden geplaatst , waaruit bij
hare gcschiedcnis kan overzien, en bovenal, bare morecle docleinden leeren eerbiedigen en hearbeiden. Evenzeer als 'Uitgebreide kunde, biJona in alle dingen, een der zekerste middelen is tegen du)eelJzucl:tt van allen aard, zoo is het dit
ook in de V.·. M.·. , in welke de bijpaden zich zoo zeer hebhen vermenigvuldigd , dat er niet weinig kennis , heleid en
rijpheid des verstands toe behoort, om zich te vrijwaren voor
het geraken op een bijpad. Wauneer dan ook mindel' kundige
Breeders in zulke katalogussen menig boek vinden, van hetwelk
zij niet kunnen bevroeden , hoe men het .onder MaCi.·. geschriften heeft kunnen opnemen, dan zullen zij later leeren inzien,
dat gebeurtcnissen in de Orde of de prof.>. maatschappij, eene
of andere plaats in zulk een hoek gedenk,vaar~ig hebben gemaakt , of dat de stoffe in dat book hehandeld, in eenige betrekking staat met Ma~o·. onderwerpen. Wie de geschledenis
der Orde heoefent, en daarbij de bronnen tot eigene nasporing
aangewezen wil zien , zal hij zulke katalogussen veeleer menig
boek missen , dan dat hij er vele geheel overbodig zal vinden."
Ook de bekende Ma«;o·. schrijver, Br.·. TIIORY heeft een ZQO"
danigen , voor de Fransche literatunr zeer hruikbaren katalogus
geleverd , in Acta Latamorum , J, p. 547-400, en II, p,
401, welke 415 nummers hevat, en cindelijk bestaat er ceo
in 1818 gedrukte katalogus van 552 bIadz., van de vier vereenigde Hamburgsche Loges.
LETTERSCHRIFT. (Ma~onniek) Het Ma<jonniek alfabet , bestaat nit teekens, waardoor de Broeders elkandcr spoedig
herkennen, en in het schrijven , dadeIijk van de oningew~
den weten te onderscheiden, De onderscheidene steIsels en
graden , hebben ook verschillende soorten van schrift aangenomen. Zie verder de Plaat bij dit Werk,
Fig. 1, is de afbeelding van het oudestelsel van schriftkarakters.
Fig. 2,., die van het thans gebruikelijke , beide voor de
hlaauwe graden.
Fig. 5, die der Souv.·. P.·. van het Rozenkruis (8ch. R.
18e. gr. Ned. en Fr. R. t« gr.),

SA

LEV .

LEY .

Fig . 4 , die der Prinsen des Tabernakels ( S ch . R . 24e . gr .) .
Fig . tS, die der Ridders EADOSCU (Seli . R . 30e, gr .) .
Fig . 6 , die der Groot-Inspekteurs, Inquisiteurs, Kommandeurs
(Sch . It . 1 e . g r .) .
Fig . 7 , die van do Sub l. • . Pr. • , du Royal secret (Sch .
D . ~ 2e . g r .) .
Fig. 8 , zijn de eijfers der Rozenkruisen van Kilwiiining
(Mitzr . • , of Egypt . R . 4 Cc . gr . ) .
Fig . 9 , die der Adoptie-Loges (JJfa2onnerie d'4a'option) .
Fig . 10 , die der Tempelieren.
LEVEN , (ALEXANDER Graaf VAN) was Grootmeester der Groote Loge van Schotland in 1742 , en DAVin , Graaf van LEVEL
in de jaren 1760 'en 1769 .
LEVENSLANG . (ad vitam, inamovible) . Voormaals worden door
de Groote Loges van Engeland en 'rankr j k , aan enkele
Brooders diploma's afgegeven, waardoor hun, levenslang, hot voorregt word verleend eene Loge op to rigten ; ipso facto, levenslang regerend Meester van doze to zijn , en haar als onbepcrkt
opperhoofd to regeren .
Hot was zulk omen achtbaren Meester
wel geoorloofd zijne betrekking vrijwillig neder to leggen ; maar
afgczet konde hij niet worden . Zelfs was hot hem vergund,
zijn diploma , en al de voorregten daaraan verbonden , aan een
Hot misbruik van dergelijke diploantler Brooder of to staan .
ma's gemaakt, en de geest des tijds, die ook op de V .' . M . •.

niet zonder invloed bleef , gaf reeds in hot midden der verloopen eeuw aanleiding , dat alle Groote Loges besloten , dergclijke
diploma's niet moor voor Europa of to geven , en dit gebruik
alleen to bepalen bij andere werelddeelen ; en bij de keuze der
daarmede to begiftigen Brooders , met de grootste oplettendheid
to work to gaan . Pit gebruik heeft nu opgehouden to bestaan,
alzoo tegenwoordig de achtbare Meesters , benevens de andere
Ofhcieren der
L0, door de leden der Loges verkozen worden .
LEVIET, (De) De 4e . graad van den 7den trap van hot klerikaal systems .
LEYLAND , (JOHN) een beroemd oudheidskenner nit de 16e .
eeuw , wien door koning

uE

rnu

VIII , bij hot vernietigen dot
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kloosters, ward opgedragen, uit deze, zoodanige boekon en

001'-

konden, in zekerheid to brengen , welke waardig zouden wezen
bewaard to worden .
handige manuskript van

Bij deze gelegenheid vond hij bet eigenIIENDRII{ VI, hetwelk eenige vragen en ant-

~voorden bevatte, waarvan hij zelfs, omstreeks den jare 1536 ,
een afschrift ~rlaakte, dat zich thans in de Bodleyaansche bibliotheek, to Oxford , bevindt , en bekend is onder den naam
van Vrijmetselaars-verhoor (zic bet Art .
LIBANON .

(De)

nENDRIK

VI) .

Een gebergte , dat noordelijk .Palestine van

Syrii scheidt , en met de voor scheeps- en huisbouw zoo
beroemde cederen bedekt is .

In de bossehen van dit gebergte,

lief koning nin2tn7 hot bout kappen ,
noodig was .

dat tot

sALOMO's

Tempel

Dear ward ook volgens de mythe van den Mees-

tergraad, de verslagen Meester gevonden .
(Do Pries van) of Ridder van de koninkliike Bijl,
is de 22e . graad van hot nit Amerika, naar Frankrijk inge-

LIBANON,

voerde , zoogenaamde, oud-Engelsch systems . Insgelijks de 2e .
graad van den Raad van Keizers van Oosten en Westen , en de
;1e, van bet Mitzraimietiesche systems .
LICHT ,

(Het ware) is dat licht , hetwelk de Kandidaat hot eerst

aanschouwt , en dat zoowel, door do leer der Vrijmetselarij, de
Broederen verlicht, als ook in hot geheel der Maconnieke deugden en hare uitoefening bestaat .
Yr .

Waarom zijt gij Vrijmetselear geworden ?

Antw . Omdat ik in de duisternis was, en bet licht wenschte
to zien .
TYr. Wat beteekent dat licht?
Antes. De kennis, en bet geheel van al de deugden, bet zinnebeeld van den 0 . •. B . . H . •. d .•. H. •.
Licht , is to alien tijde en bij aile volken , van hunne eerste
ontwikkeling af, tot aan den hoogsten bloei van bun zelf bewustzijn , een beeld van kennis en geheel levendige aanschouwing
geweest . Hot is gepast , de eeu`vige waarheid onder hot vervro •
lijkend beeld des licllts , of to schetsen . Waarheid is voor den
geest , naar kennis trachtende , vat hot licht is voor de zinnen

des ligchaarns .

Licht is zoodanig aan warmte verbanden, als

kennis aan gevoel . Licht en warmte stain evenzoo tot elkander its betrekking bij alto werkende krachten der natuur , als
lenuis en gevoel , tot de krachten des geestes . Daarom is bet
zeer joist, de kennis van oneindige dingen, in hunne eeuwige
en oorspronkelijke begrippen en denkbeelden (ideeu en idealen),
en ook in hunne oorspronkelijke , bezielende en verheerlijkende
toepassing op hot werkelijke leven , bij voorkeur op zinnelijke
wijze, door hot licbt voor to stellen , en dit licht eon booger ,
en bij uitnemendheid eon groot , dat is wetenschappelijk uitge~
drukt , eeu licht van verhevener aard , to noemen . In dozen
ziu flu , is de naam des lichts bij uitnemendheid , hij alto oostersche volken in gebruik . Zoo kendeu de Magiers der oudv
Perzen eeu oppersten god , die tevens schepper van bet heelal
was ; ter zelfder tijd namen zij nogtans twee andere beginsels
aan, zjjnde bet eerste, de bewerker van bet goede, dat zij door
bet licbt voorstelden , en hot andere , de bewerker van hot
/cwaad, dat zij door de dui sterni~ verzinnelijkten . 4p hot
zin ijkste en zuiverste is echter dit denkbeeld uitgedrukt , in
de oorspronkelijke en weteuschappelijke leerstellingen van den
Iudischen Vedam, in eene oorspronkelijke en krachtige afspiegeliug van de godsdieust des lichts , die van ZERDUSCUT , in de
, end•a es a . Hetzelfde gescliiedt, hoewel reeds op eene zwakIcere en min heldere wijze , in de stcrrendienst der Sabers ,
gelijk ook bij de Eggyptenaren , welke , voor zoo verre onze his .
toriekennis tot den voortijd opklimt , de schoanste , nit Indie
afkomstige , bloesemknop des menschdoms in .'frika wares,
Van hen is bet verzinnelijkende spraakgebruik , dat under hot
denkbeeid licltt , de bezielende (praktise1 e) kennis aanduidt ,
ook overgegaan tot de Grieken en Romeinen (vooornaeJijk nin
bet heiligdom van YESTA,) , en , onaf bankelijk van de laatsten,
oumiddelijk van nit Indie en Fer,zie, tot de bewoners van
n.oordelijk .I uxopa , in de wooden en~ tempels der Druiden ;
wanner al niet, welligt , of, ten gevolge van de navorschingen,
over den oorspron en bet verband der Noordsche talon met do
oud-Inthscbe taaltakkeu, mag then bet liever aannemea, stellig, da
eliische taai era menscheli ke bescbavin , eeu
. eerwaaxdi aver
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blijfsel zij van eon oorspronkelijk yolk , dat , hetzij oorspronkelijk (Aziatiesch) Indiesch , hetzij Afrikaansch , veel overeenkomst
hebbe met een Indieschen stain, voor duizenden van jaren, met een
groot gedeelte van het bewoonbare land , to niet gegaan . Kortom , in alle, uit de oostersche landen of komstige, godsdiensten,
wijsheidsbegrippen en mythologies , verheugt ons de of kaatsing
van dat hoogere licht, hetwelk, op gelijke wijze, de Christelijke
geschriften des Nieuwen Verbonds , en voornamelijk het Evangelic van JOIIANNES , versiert . Immers bet is nicer dan waar.
schijnlijk, dat de leer van JOHANNES den Dooper , ten aanzien
van het licht , evenzeer overeenstemde met de leer der Zend.flvesta , hetwelk opgemaakt kan worden, nit de voor heilig gehou •
den geschriften der Zabiers of JoHANNES- .Leerlingen . Op deze wijze stroomde dan ook tot de latere besehavende hervormers der
V . •. M . • . Orde,

dit zinnebeeldig gebruik van het licht ,

uit

verschillende , elkander kruisende bronaders , toe .
Gelijk
wordt

het

licht

begeerd ,

door

den blindgewordene

op het

vurigste

zoo behoort het licht door de Orde gegeven,

M , • . het vurigste
behoort to verlangen . Ilet licht is het natuurlijkste, incest verheugende beeld van ware aanschouwelijke kennis . De oude Met_
d i e kennis to wezen ,

naar vvelke de V . • .

selaars , deden den aannemeling hopes op eene nieuwe , der
toenmalige wergild , geheel vreemde kennis , die hem moest opwekken en bezielen, dewijl al het goede en schoone, slechts in
aanschouwelijke kennis kan worden volmaakt , gelijk alle
natuurlijke voorwerpen slechts in het licht gedijen . Als hij op
die plaats komt , is hij , naar men vooraf onderstelt , in het
hart reeds voorbereid , en ook reeds vatbaar voor de kunst,
ook zonder hoop of vrees , volmaakt to worden ; voor de broederlijke en algemeene mensehenliefde , en voor de algemeene en
innige vereeniging der schepselen in eene gelijke liefde tot God .
In die gesteldheid heeft hij de meeste beboefte aan kennis,
zonder vvelke het beste hart zwak en de beste wil blind is ;
gelijk over het algemeen eene kennis die den mensch niet geheel doordringt, zijn hart niet verwarmt , en met de koude helderheid en onvruchtbare pracht der ijsvelden aan de pole .n, kan

warden vergelel en .

Kennis kan de mensch , sleches door eige-

ne werkzaamhcid, in zich-zelf voorthrengen

Hij,zelf moot den

geest en hot gemoed daarvoor openen ; maar personen, voor wie
dit licht reeds schittert , kunnen, als opvoedings- en onderwijsmiddel, kunstrijke aanleiding geven . tot hot beschaven van den
eigen innerlijken aanleg, en tot hot op juisten weg zoeken der

gelijke wijze, kunnen werken
op hot gemoed en hot verstand van dengeen , wiens opleiding
beoogd wordt . Eene doelmatige en gemoedelijke liturgie , is
joist daarom zoo opwekkend , omdat zij tegelijkertijd op hot
gemoed en op hot verstand werkt . In dozen zin konden de
BB . • . wel zeggen , dat zij iemand tot hot licht vaeren , dat is
waarheid, terwijl zij tevens en op

tot

hot

licht

brengen ,

maar

niet hem

hot licht geven of

ontsteken , dat niet in 's menschen magt ligt .
In den Schotschen Leerlingsgraad heeft men de volgende vrao
gen en antwoorden

Yr. Arbeidt gij bij hot schijnen des Iichts ?
Jlntw . Attijd .
Yr. Waarom dat ?
Antes . Dewijl men ons geleerd heeft ons licht

to laten schijnen

voor de menschen, waardoor zij onze goede werken zien, en cone
betere gedachte van onze vereeniging erlangen, dan gewoonlijk de
meerderheid uit vooroordeel van ons heeft .

Yr . Waarin schijnt uw licht
Antes. In de uitoefening van

hot helderst ?
de godsdienst, de stilzwijgendhekl

en de broederlijke liefde .

Yr. Waarom dat ?
.dntw. Dewijl ieder

hieraan erkennen zal, dat wij Vrijmetselaren

zijn, en dat onder de Vrijmetselarij niets verstaan kan warden, dan,
hetgeen good is.
Vervolgens in den Medgezellengraad

Yr . Welk licht hadden zij ?
antes. Lichten, die op de groote

lichtbollen van hot wereldge .

bouw geleken .
In eon ander systems heeft men de volgende vragen

Yr. Waar bevindt zich gednrende den arbeid de achtbaz'erMr .• . ?
r ntw. Aan hot altaar in hot oosten; want vandaar gait hot licht uit .
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Wear de beide Opzicners?
./Intro
.
In hot westen ; want daar worth hot licht teruggekaatst.
In bet oudste systems wordt onder anderen gevraagd en
Vr .

geantwoord
Yr. Wat verlangt gij hot meeste, na uwe verbindtenis?
Antes. Tot hot licht gebragt to worden .
Yr. Wie bragt u tot hot licht ?
Antes . Dc Meester en de overige Broeders .
LIC11TEN , namelijk zinneheeldige, die in hot innerlijke der Vrijmetselarij schijnen , d . 1 . kennis van aanschouwelijke waar~
heden , welke de Vrijmetselaren bij de auitoefening hunner K . •.
K. •. innerlijk verliehten .

Volgens bet out-Engelsche Rituaal

heeft de Vrijmetselarij drie groote lichten , als : den Bijbel , om
oils geloof to regelen en to leiden , den winkelhaak , om onze
handelingen regthoekig ,
to waken ,

tat is :

en den passer ,

overeenkomstig met de wetten

om de behoorlijke grenzen met al-

le mensehen , en bijzonder met onze Broeders in acht to nemen.

De kleine lichten zijn

Do zon om den tag ,

de mean om den nacht , en de acht-

bare Meester om zijne Loge to regelen ,

als eene zinspeling,

tat de Vrijmetselaar onafgebroken arbeiden en do biding zijns
Meesters moot volgen .
Hot nieuw-Engelsche systems , noetnt doze lichten de groote .
Pit was merle eon punt van verschil , tusschen de beide Groote
Loges van ,Engeland.

In lateren tijd heeft men in den greed ,Ecos$ais (op dies
des Meesters volgende) , den katechismus aldus zamengesteld
Yr. wear legdet gij uwen eed of ?
./Intro . Op den derden trap van hct Oosten, voor den altaar, met
tnijne linker knie en mijnen naakten voet ; mijn ligchaam in eene
regtstandige houding, m;jne regterhand op den Bijbel, den win •
kelhaak en passer .
Yr. Nadat gij uwen eed had afgelegd, wet was de eerste vraag
welk men u deed?
Antes . Men vraagde mij of ik meer begeerde,
Yr . Welk was uw antwoord ?
4iitw, Iiet licht.

Wie gaf » bet licht ?
Antw. De Meester en al de Brooders.
Vi' .

Yr. Toen gij hot licht zaagt, wat trof toen uw gezigt ?
Antes . Een Bijbel, een winkelhaak en een passer .
Yr.. Wat zeide men dat zij beteekenden ?
Antes . Brie groote lichten in de Vrijmetselarij .
Yr. Leg mij dit nader nit?
Antes . De Bijbel regelt en bestuurt ons geloof, de winkelhaak
ooze daden, en de passer bepaalt ons tot de regtvaardige perken omtrent alle menschen, en bijzonder omtrent onze Brooders .
Yr. Wat vertoonde men u vervolgens ?
Antes . Brie verhevene lichten : de zon, de maan en de achtbare Meester .
Yr. Waarom dat?

Antes . De zon om den dag, d'e maan om den nacht, en de
achtbare Meester om de Loge to regelen.
In een antler work, eindigt de katechismus to then opzigte aldus :

Yr. Waardoor moot de V . • . M . • . zich onderscheiden ?
Antes. Door een onberispelijken levenswandel, door eene denkwijze zonder vooroordeel en door eene vriendschap jegens zijn Broedens, die den bets houdt. Bit zijn eigenlijk de drie groote lichten, die den schoonsten plans over onze algemeene Loge verspreiden .
Br . .
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Yr .

Antes.
Yr .

heeft dit leerstuk op de volgende schoone wijze uitgelegd

Welke zijn deze groote lichten ?
Godsdienst, refit en wet .

Wat verlichten en leiden deze ?

Antes.

Zij verlichten de rode, hot verstand en den evil, zij lei-

den hot geloof, de inzigten en denkwijze, zij omvatten en volmaken den geheelen mensch .
De drie kleine lichten verklaart hij aldus :
slechts gedurende den dag ,

De zon regeert

en de maan slechts gedurende den

iiacht , en alzoo den beperkten

tijd

Meester regeert slechts de Loge ,

en aldus slechts de beperkte

plaats onzen arbeids .

van onzen arbeid.

De drie groote lichten ,

tins de strekking tier V .

De

herinneren ons

M . • . , door tijd noch ruimte bepaald .

Volgens de uitlegging van nieuwere systema's ,

beteekenen

de lichi .en die hot tableau versiercu , tic drie groote lichten
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tier Vrijmetselarij , en hceten : de zon , de maan en de aclitbare Meester .

Tegelijk zijn zij ook de drie groote pilarcn , wcl-

ke de Loge schragen : wijsheid , kracht en schoonheid .
LICHTEND . In Duitschland noemt men eerie stemming licktend of helderlichtend (leuclztencl of helleuchtend), als hot
besluit met algemeene stemmnn is genomen , en alzoo op schitterende manier , de denkwijze tier Loge aantoont .
LIDMAATSTEEKEN ,

ook Logeteeken (hyou de Loge) , is een
bijzolider teeken door eerie Loge aavgenomen, dienende tot onderseheiding harer leden , die zulks , hetzij om den teals , hetzi1

in hot knoopsgat, aan een lint van de kleur tier Loge, dragon .
Het bestaat gewoonlijk in eerie medaille , een of ander Mac . •.
werktuig, enz .

Dergelijke teekens moeten wel onderscheiden

worden, van de byou r de l'Ordre en de byoux ties Grades .
LIEFDE , (De) is de naam van den derden pilaar van eon Rozenkruis-Kapittel, en de derde sport van den
is

de grondslag tier Vrijmetselaars Orde,

vruchtrijkste
van

en

onuitputtelijkste

alley

den hemel en vervult ons hart ,

JAxo$S

ladder .

Liefdo

zij is de gelukkigste,
deugden ;

zij

komt

dewijl zij ons niet alleen

eerie hartelijke neiging tot huip onzer lijdende Medebroeders inboezemt ,

maar ons

ook aanspoort ,

verminderen .

demenschen

to

sterven ,

welwillendheid

en

in

om de ellende onzer me-

Zoo leert zij ons to levee en to
en

liefde

met de gansehe wereld,

wanneer wij dozen pligt betrachten ,

dap zal

hot in ons

blijkbaar worden , dat wij welgezind en vereenigd levee met de
geheele wereld, en vooral onder elkander, als BB . . . en VV . • . MM .

•.

De ouden, beeldden de milddadigheid, als een gevolg van de liefde
of , in hot karakter van eerie godin , op eenen elpenbeenen
stool gezeten, met een gouden , met edelgesteenten omzet hoofdversiersel ; van baar hemelsch gelaat straalde de welwillendheid
of ; haar troop was niet door drifters en vooroordeelen bezoe .
dell, en de steenen van haar' diadeem beteekenden de onsehatbare zegeningen , die van haar of kwamen . De Charites of
bevalligheden

(AGLAJA , THALIA

drie personen voor .

en

EUFROsYNE) ,

stelden zij onder

Eerie van haar was zoo afgebeeld , dat zij

den beschouw er den rug toekeerde ,

als ging zij 'van hem weg .
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De beide andere stonden nogtans met het aangezigt naar Item
toegckoerd , om nan te toonen, dat men voor eene bewezen
weldaad dubbelen dank had te wachten, Men stelde haar
naakt voor, om aan te toonen, dat liefdediensten zonder vermomming of buichelarij moeten bewezen worden; J·ong, ten
teeken, dat bet herdenken van weldaden nooit mag verouderen;
lagchende i om ODS aan te toonen, dat ,vij bet goede met genoegen en gaarne moeten doen; met om elkander gealagen
armen , om ons te leeren, dat de eene weldaad de andere bevordert , en dat de band der liefde onoplosbaar moet zijn. Zij
waren gewoon zich aan de hron van Acidalie te wasschen 4J
dewijl weldaden, geschcnken en gedienstigheden , rein en lou..
ter, maar niet vuil , gemeen of bedorven moeten zijn. De
leer der algemeene liefde (ciyet7rJ1) , is vooral in het nieuwEngelsch Rituaal uitvoerig en voortreffelijk voorgesteld en verklaard. Reeds bij de Esseers werd het hoofdpunt bunner zede..
leer in het woord liefde zamengevat , gelijk ook bij de K ul..
deers en Soofi, Heerlijk heeft de onschatbare Duitsche dichtcr
Dr.•• HERDER, in zijne nagelatene Ma~onnieke gedichten , de
liefde bezongen.
LIJDENDE. (De) Is de 2e. van de hoogere graden dcr Aziatiesche
Broedcren. Ook wordt in een der graden van ZINNENDORF'S
stelsel , de Kandidaat de lijdende genoemd,
LINDNER, (FRIEDRICH WILHELM) geboren 1779, te Weida,
in het Groot..Hertogdom Weimar, schreef een werk (in het
Nederduitsch vertaald , onder den titel van het ~~tellige der
V.·. M.·.), getiteld r Mao Benao , er lebet im Sohne t
welk werk, bij enkele goede zijden, ontsierd wordt door verwarde gezigtspunteu, door overdreven en onbekeokte oordeelvellingen, dat juist de reden moge geweest zijn, welke den vertolker tot de overzetting heeft aangezet,
LINDSAY, (JOHN) Graaf van Crawfurd, Grootmeester der Groote Loge van Engeland (der modern Masons), in 1754.
Gedurende zijn beheer werd de V.·. M.·. veronachtzaamd , en
hrakeu er in hetzelfde [aar openlijke oneenigheden nit, tusschen
de Groote Loges van Engeland en Y01-k, dewijl de eerste

LAN .
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in hot regtsgebied tier twetde, cenige Loges had gekonstitueerd .
LINIAAL .

(De)

worth

ziunebeeltig voorgesteld , om daarmede

aan to wijzen , tat wij oozes pligt naauwkeurig moeten vervullen ,

tat wij op hot pad tier deugd voorwaarts moeten gaan,

en tat wij ons immer de eeuwigheid voor oogen moeten stellen .
LIOY ,

(FELIX) Advokaat to

Brooder ,
in

's

Napels.

Aan dozen ijverigen

werd hot lidmaatschap tier Loge

les Ca urs unit,

huge, gegeven , en den titel van vreemd Korrespondent,

door de Groote Loge van

Holland

opgedragen, nit erkentenis

voor zijnen ijver en zijnen mood ter verdediging tier Orde . In

•,

1776 had hij eene verdediging does drukken tier VV,
die toes to

Napels

MM . •.

gevangen zaten . Dewijl hij nogtans de zaak tier

vervolgden vermengde met de Broederschap , tot welke hij-zelf
behoorde, en die met to grooten ijver voorstond, werd hij (1777)
uit zijn vaderland verbannen, en vlugtte eerst naar .
en toot' naar

Holland,

'rankr ;jk

waar hij good werd ontvangen .

LOOKS , (JOHN) geboren 29 Augustus 1632 , overleden 28 Oe .
tober 1704 . Een tier grootste Engelsche wijsgeeren , die order
de klassieke schrijvers geteld worth, zijn beroemdste work is
.Es8ai sur

l'entendement humain

(Proeve over hot mensehe-

lijk Begrip) . Hij was bet , die bet eerst in 1696, in de Bodlevaansche bibliotheek , bet daar zijnde oude

verhoor

Prijmetselaara

vond , tat hij met kritische notes verrijkte , en waar-

door hij , op 6Jjarigen ouderdom, zich gedreven gevoelde, out
zich tot V .' . M . •.

to later aannemen (zie hot Art HENDRIY VI) .
.Hoses-Darmstadt,

LODEWIJK GEORGE KAREL, Prins van

geboren 27 Maart I749 , was van 17'73--1774 Grootmeester
Nationaal tier Groote Lands -Loge
van

ZINNENDORF 's

stelsel , en in

voor Duitschland (te Berl Vin),
1773 , tnedestichter tier Phi

laleten to Parj: .
LODEWIJK VIII, Landgraaf van He$sen-Darmstadt,

geboren

den 3den April 1691 , overleden 17 October 1768 , was eon
buitengewoon werkzaarn lid tier Broederschap , die hij met den
meesten ijver in zijue Staten onderscheidde en trachtte to verbreiden , hij liet ook, in 1779, eon Mac.
LOEWIJK iV ,

Dosing van

Frankrijk,

•.

gedenkpenning slaan .
Doze vorst was .der

19 ~

LOG .

Broederschap niet genegen, en verbood zelfs at cue personeti iran
zijn hof ten strengste , hot deelnemen aan de V . •.
.' . , en
ontzegde hare aanhangers den toegang tot hot hof . In weerwil
van dit verbod, nam de Hertog VAN ANTIN, (de 3e . levenslang
gekozen Grootmeester van Frankrzj k) die waardigheid aan , en
bekleedde haar tot aan zijn' flood , in '1743 .
LOGE . Werkplaats , Bouwhut , Voorhof , ook Tempel genoemd,
is de plaats, waar de Vrijmetselaren zich in behoorlijken vorm
tot hue doe! vereenigen ; ook de verzameling van zulk een
aantal Broederen , als er noodig zijn , om , onder eenen bepaalden titel , zich met dingen bezig to houden , die de Vrij+
metselarij betreff'n . Het woord Loge komt van Locus, Lo 'is,
Lo8ian, Loggia of Loja , welk laatste woord een klein
breed huffs , of eene but beteekent , zoo als nog , bij ondernomene groote bouwwerken , de arbeiders hutten opslaan , om
hunne werktuigen to kunnen bergen, en zich in oogenblikken
van rust to vereenigen .
Over den vorm eener Loge is reeds (zie GEDAANTE) genoeg
gezegd ; hier valt echter nog hot volgende bij to voegen . Eene
Loge is een vierhoekig vlak , van geene bepaalde lengte of
breedte , gelegen in eene juiste rigting van hot oosten naar hot
westen in de lengte , van hot noorden naar hot widen in de
breedte, en op eenen grondslag, die zoo diep, als hot middelpunt
tier aarde is , en met een flak voorzien , zoo hoog als hot uitspansel . De aarde is de plaats , waar alle vereenigingen tier
Broederschap gehouden worden , onversehillig op welke plaats
en in welk gedeelte , omdat de V . • . M . •. onderM alle hemelstreken en in alle jaargetijden uitgeoefend moot en kan
worden, en flat zij doelt op de menschelijke volmaking , voor
zoo verre zij door eigen krachten en hot innerlijk levee , met
Gods bulp mogelijk is . Volgens hot oude Leerlings-Rituaal waken
3, 3 of 7 Vrijmetselaren eene Loge nit . De rode van 3 is doze
Omdat drie groote Bouwmeesters aan de bouwing van
$AEO1tO's Tempo! bezig waren .
In de koninklijke Orde van HEROOOM worden de volgende
gronden opgegeven

LOG .
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1 e . Omdat er drie termen in eerie sluitrede zijn , door welke
wij de waarheid ontdekken : hot voorname voorstel , hot
mindere voorstel en hot besluit .

2e . Omdat er drie hoeken in een' gelijkzijdigen driehoek zijn,
die hot zinnebeeld van de derde rode is .

De oorzaken van vijf en zeven zullen bij deze getallen opge~

geven worden .

LOGE VAN AANNEMING (d'adoption) .

Een feest , gewijd aanr

de dames in Frankr ;jk , die Loges houden

(Zie hot Art,

NA-

CONNERIE D ' ADOPTION) .

LOGE ,

(AMBULANTE-) ook Veld-Loge , is eerie bij een militair

korps gekonstitueerde . Loge, welke echter geene vaste plaats heeft,

moor gewoonlijk met den regementstaf van plaats verandert . Zij
geniet dezelfde regten , als elke andere Loge ; zij wordt meest

gehouden in oorlogstijden , dock in dien van vrede vaak gesloten .~
LOGE . (GEHEIME) Is eerie Loge , die zonder toestemming en
zonder de wetten van hot Groot-Oosten en van hot Rijk bestaat,

LOGE . (GROOTE)

Zie

LOGE . (INSTRUCTIE-)

GROOT-OOSTEL

lleze zijn vergaderingen, gewijd aan hot

onderwijs in de Vrijmetselarij .
LOGE, (KORRESPONDENTIE-)

Regelmatige

Loges ,

van

hot

Grout-Oosten afhangende.

LOGELIJST, (Eerie) Elke Loge maakt jaarlijks eerie lijst van
hare Ofricieren en Medeleden op , welke zij gewoonlijk last
drul ken ,

om deze zoowel aan hot Groot-Oosten en de met

boar korrespondeerende Loges ,

als ook aan hare Medeleden to

kunnen zenden .

LOGE (MILITAIRE) worden zoowel in de garnizoensplaatsen der regementen, als gedurende de veldtogten gehouden . Zie LOGE .

(AMBULANTE-)

LOGE . (MOEDER-) Is die, svaarin een profaan hot eerste licht
aaoschouwde, of, dot hetzelfde is, aangenomen word . Een Vrij-

metselaar moot bet zich voor eenen pligt rekenen , om tot zijue
Moeder-Loge te behooren, hetzij als werkzaam, of als korrespon-

deerend Lid . Hij moot boar verzoeken, hem toe to staan, zich bij
eerie andere Loge to voegen, of andere graden, die bij niet bezit

en bij zijue Moeder-Loge niet kan bekoinen, aan to molten vragen .
13
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LOG .

LOU .

Eene l ooder-Loge is in meer algemeenen ain eene Lone, dia

andere (dochter-) Loges' daarstclt .

In alle landau is daze naatri

thans gelijkluidend met lien van Groote Loge of Groot-Oosten,

uithoofde zij thans alleen de bevoegdheid heeft nieuwe Loges to

konstitueeren , terwiji elke Loge op bet vaste land , voorheen

eene andere Loge ken stichten .
DEN ,

en bet Art .

LOGE , eoNSTJTOTCJ

en

LON-

NEESTER (Giio&T-) .

LOGE. (PROVINCIALS)

Is

verwijderde Groote Loge ,
ondergeschikt is .

Zie

eene

van bet

Groot-Oosten

verre

welke echter aan bet Groot-Oosten

Zij moat ten minste tweemaal 's jaars ver .-

gaderen , moetende eene bijeenkomst op hat feast van
den IJooper plaats grijpen .

sT . JOIIANNES

Aan haar •is , door de Groote Lo-

ge , een gedeelte der regtsmagt over de Loges van eene be •

paalde landstreek , opgedragen •
Engelsche Gr . •.

L.

•.

De prov . •. Loges hestaan in de

en ook in Pruisen .

LOGE (ROUW-) worden tot een aandenken van afgestorvel e
Broeders gehouden , hetwelk met zeer veal eerbied en plegtig-

heid geschiedt . Pit gebruik is afkomstig van de plegtigheden
en. eerbewijilngen der ouden , orntrent hunne dooden .
Het beeld des deeds was bij de ouden zacht , yearend en
schoon . IIij was de vriendelijke breeder van den shah , eec
gevleugelde Genius, in eene rustende hooding , den linker voet
over den regter geslagen, met een gebluschte fakkel in de hack
(Zie vender bet Art . 11011w-LOGE) .

LOGETEEKEN . ZIe LIDNAATSTEEKEN.
LONDEN . (Zie ENGELAND .)
LOUFTOI , of Loefton, wordt de zoon eens Vrijrnetsel'aars g enoemd, en genet bij de Broedersehap bijzondere voorregten .
(Zie AANNEMING VAN EENEN LOEFTON .) Het woord Loeftorr betee-

kept : l weel el ing in de bouwkunde. In vale Fransehe Log
gas begeeft zich de Aalmoezenier , of antlers een geneesheer on- .
tier de Broeders . naar de eehtgenoot van een der loden, zoodra
bet tijdstip der bevelling genaderd is, vraagt naar Karen we!stand , en biedt, is dit noodig, geneeskundige of geidelijke huip
aan . Op den negenden dag na de bevelling, bezoeken de rag, r .

AIM . • . en de beide Opz. • . hear , en wenschen leer nan eas tie

49

Lux

Loge geluk . Is hot kind van hot mannelijk geslacht, tars worth
de Loge bijeen,geroepen om hot kind plegtig to adopteeren .
die gelegenheid worth de Tempel versierd .

Bij

Bet kind worth

benevens de min in een belendend vertrek gebragt .

De werky

,zaamheden worden geopend , en eene deputatie van vijf Broedens met de Opzieners aan hot hoofd , begeven zich geheel go
klced naar hot kind .

Daar gekomen , drukt hot hoofd der de-

putatie, der min op hot gemoed, wel to zorgen voor des kinds
gezondheid en verstandclijke ontwikkcling i
deugd en waarheid in to prenten .
haar of ,

en hem liefde voor

Men neeint hem dan vans

plaatst hot op een kussen en brcngt hot in de Loge .
Die bet kind draagt worth beschouwd als zijn Map . - . poet,
antwoord voor den Loufton , en geeft hem op uitnoodiging van

M . • . , bij zijn naam nog een kenmerkenden Mac . i
•.
broederliefde, edelm©edig/reid, enz . Daarna legt de reg .

den reg .
als s

M . . zijne handers op hot hoofd des kinds , bidt voor hem en
sprcekt de Leerlingsgelofte uit, welke de beide peters berhalen .
De Loufton ontvangt hot voorsehoot en worth tot aangenoment

kind der Loge verklaard . Daarna schetst de reg . M, do
vcrpligtingen der peters , deze antwoorden daarop, waarna hot

kind aan zijne min worth teruggebragt . Door deze adoptie nenen at de leden der Loge den pligt op zich , een oog op zijno

opvoeding to houden , en des hoods hem behulpzaam to zijn

als hij zich vestigt . De vader ontvangt eon uittreksel uit do

notulen der plegtigheid . Door hot indienen van welk stuk, do

Loufton op verderen leeftijd , bij zijne aanneming, van vole din •
gen is ontheven . Bier to laude , kan de Loufton op jongeren leef-

tijd dan andere personen worden aangenomen, en heeft, zoo
zijn vader een bepaald aantal jaren lid der Loge was , nog an-

+dere voordeelen .
LUXEMBOURG , (ANNE CHARLES SIGISMONO 1E MONTM0~
RENCY , Hertog van) word in hot jaar 1771, door den
tog

VAN

riijk ,

CHARTRES ,

lderS
.

Grootmeester der Groote Loge van Frank-s

tot zijn Substituut of Administrateur General

bevy

noemd , in welke betrekking hij , gedurende de jaren 4 771 -~ .

'1778, een groot aandeel ham in de twisters, tt sschen de Groo

49 ;

M AA .

LYO .

to Loge en list Groot-Oosten van Fraukrijk . Its hot jar
17 84 , word hij ook benoemd tot Grootmeester en beschermner

van den Rite „Fgyptien de Cagliostro (zie verder bet Art . ORLEANS) .
. 1M
LYON. Hoofdstad vary let Fransehe departement du Rhone
Loges en medeleden der Ob$ervantia Strieta, in Frankr jk,
en de overigde aanhangers van hot Tempelheerenstelsel to Lyon,

hidden aldaar van 25 November tot 27 December '1 778 , onder voorzitterschap van Hr . • . VILLERMaz , Rant aanleiding van
hot Convent to Brunswijk (zie bet Art . co vENv) , eon derge•
lijk, dat bekend is onder den naam van Convent deb Gautes.
Hot geheime doel daarvan , was bet stelsel der Observantia

Stricta , in .Frankrij/c nog Yneer to verbreiden, daaraarr
bet overwigt to versehaffen . boven de vole andere in Frankr jk
bestaande stelsels , en den Ilertog

FERDJNAND VAN BRVNswvx ,

ook

daar to lands , aan bet boofd des stelsels to plaatsen . De bemoeijengen en kuiperijen met dit doe! aangewend , deden nogtans cone tegenovergestelde working , daar van dire tijd of, on .

dersebeidene Loges zich van dat stelsel afscheidden . Het eenl gy
resultant van belang , was bet ontstaan van bet stelsel der Che-

valiers bienfaisant$ de la Cite saints (de weldadige
dens der heilige stall) .

Z.ie hot Art .

cLM

sTA.D .

LYON . (JAKOB) Zie sTaATHMORE .
LYON, (TIIOMAS) Zle STRATIIMORE .

M.
MAAN (De) is vorgens hot oud •E"ngelsche Rituaar, bet tweeds Jet
kleine, en. daarentegen, volgens hot nieuwe Engelsche en Fransche,
der drie 8roote lichten . Zij, heeft betrekking op de algemeene verlichting, want wanneer de zon, die haar licht en warmte
geeft, onze zijde der aarde verlaat, dan verschijnt de vrolij.k e err
vriendelijke maan , die onze antlers zoo sombere nachten verlicht en vervrolijkt .

MAA .

MAC.

q ~7

MAATSTOK (De) vF Duirnstnk client, om het week des Vrijmet-

selaars to meten , en bevat 24 duimen , ~velke de 24 uren des
digs voorstellen . Deze warden aldus verdeeld : zes uren voor den

arbeid, zes om God to dienen, zes om een een vriend of Br .
te dienen , zoo ver het in ons vermogen is , zonder dat wij,
of onze betrekkingen daardoor schade lijden, en zes voor den slaap,

MAC-BENAC ,
den , die

legende van

ook

Mahabone,

•Mahabon ,

of

zijn

in den Meestergraad worden medegedeeld .
is hekend , dat Koning

HIRAM

de Medgezellengraad had aangewezen ,
dat ze bij hot vinden van
Meesterwoord zoude zijn .

HIRAMS

SALOMO

woor-

Uit de

het Iijk aan

en dat het eerste woord,

Iijk

zouden uitspreken , het

Torn zij clan het Iijk van onder den

puinhoop wilden weghalen , en eon van hen,

het bij den vin-

~ger nam ,

scheidde de huid zich daarvan of ,

en bleef help in

de ; torn

vatte een derde hot bij de vuist , en Meld ook

de hand .

De tweede deed hetzelfde , enn ondervond hetzelf -

het vol in de handen , waarop hij riep : Mac-be-nac ! dat is
bet vleesch verlaat de beenderen .

Sommigen zeggen dat dit

beteekent : de Bouwmeester is verslagen ; anderen, dat Mac een
zoon beteekent ,

en dat vandaar de uitdrukking Mac-be-nac,

of Mac-&nah, dat de zoon van den vermoorden koning
zoa hebben beteekend .

KAIIEL

II

Dit woord is ook in hot Syriesch to

vinden , en luidt aldaar :

, en beteekent : percussio,

interfectio aedi icantis .
MACON.

ZIe

MACONIIERIE .

vRIJMETSELAAR .

Zic

vRIJMETSELARIJ .

D'ADOPTION .

Pit oude stelsel voor VrijmetseMACONNERIE
Iaars, dat men niet moet verwarren met de .Mops-Orde (zie
dat Art .) , is even als alle , der V . • . M . • , nagebootste geheime
vereenigingen van vrouwen , in Fra-nkrij k ontstaan , en bevijst ook in de V . •. M . •. , op bijzondere wijze, de neiging
dice natie, tot genoegen en tot den omgang met de vrouwelijke
kunne .
gedacht ,

De Rite d'adoption, weed in 1774, to .Paris nitwaarschijnlijk met hot doe! ,

feesteli aan de dames to kunnen geven ,
ten do Ode

warm

onder nieuwe vornlen,
of om haar , die bui-

gesloten , ten aanzien vau heur doe! en
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arheid gerust to
men ze aannam .

stellen ,
Ret

en

haar to

Grand, Orient,

doers

gelooven ,

dal

bekrachtigde dien Ritus

wel niet , maar erkende dien loch door zijn stilzwijgen en lijdelijk gedrag , en zelfs door hot afvaardigen van deputation,
bij sommige vergaderingen van dit verbond , gelijk ook door
andero soortgelijke daden,

De Rite d'adoption, is hot eenige stelsel van dien aard,
in Frankrijk , en do Logos, onder bet GrandOrient arbeidende , in gebruik is . De dames worden or too-.
gelaten , onder den titel van ; Scours d'adoption,
De ritualen
en de formulieren , zijn in 1774 , door hot Grand-Orient

dal thans flog

toegelaten ,

daar dit ligchaarn ,

in Junij van dat jaar had ver-

klaard , dit punt in overweging to zullen semen . In die hervorming was hot dan ook willens , zoodanige bijeenkomsten to
begrijpen , die voor dal tijdstip, op verre na die regelmatigheid
en kieschheid niet vertoonden, welke haar thans eigen zijn . Men
mag aannemen ,
der Orde ,

dal de vrouwelijke vereenigingen , in nnvolging

zoowel in

Frankr j k

als in die vreomde landen,

waar men dit gebruik heeft nagevolgd ,
de verbastering der Mao .

eerst ten gevolge van

eden, zijn opgekomen .

Het lag

editor Dimmer in den aard , vrouwen toe to laten , bij de geheimenissen ,

alleen voor manneu bestemd,

dal de eersty VV .',

MM .

,

Vandaar dan ook,

die op hot dcnkbeeld kwamen,

vrouwen toe to laten, haar iiiet den titel gaven van Vrijmetsela~

(Franche-J11aponne8) , maar ze slechts toelieten , onder
(Cheva lieres) van cjonigerhando Orde . De
weikplaatsen worden werven , wooden , bo$chjes, li e fdot eni.
pets (cfiantier$ , foret8, bosquets , temples d'aznour) , enz.
ressen

then van Ridderessen

genocmd .

Eerst in den laatsten tijd ,

worden zij ($a urs) zusy

Iers gcnoemd, vroeger worden zij net denn naam van

(cousin

pf amies) nicliten of vriendinnen , bestempeld .
De wijze van opneming en de plegtigheden barer bijeenkGm-~
step, hebben geese betrekking met hetgeen de ' .

•.

M .' . be-.

Ireft , ook hebhen de leden der Adoptie-Loges goon toegang tot
den V . . . M . . arheid . Doze zijn dus veeleer aan to zien , als
cane nitspauuin, die, vvet verve van scltadelijk to zijn, vole

,ado

MAC .
ZU(len

bezit,

immers

~1e
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uit jemend kiesche en Wellevende

tooii , in die vereenigingen heerschende , zijn oorzaak, dal zij

ook door de verlichtste en beschaafdste Brooders worden be •
zocht, terwijt die vereenigingen, ook bijzonder uitmunten, door
hare weldadigheid.

De doorluchtigste , zoowel als door kennis

hot meest uitniuntende vrouwen, in Frankrijk,

behoorIen

vroegcr, en behooren oak nog , tot die vereenigingen .
De graden van den Rite d'adoption, zijn getrokken nit bet

book Genesis ; de symbolen en vormen , zijn de zinnebeeldigo
voorstellingen van de deugden des vrouwelijken geslachts , en de
plaats der vereeniging vertoont bij de inwijdingen ,
,Eden,

den hof van

Die vereeniging heeft ten duel, hot hart der aannerne-

lingen to doordringen van bet besef , dat de vrouw door God
tot hulp van den man is geschapen , dat die vereeniging der

geslachten, als een geschenk van Zijne weldadige hand . een toevlugtsoord van genoegen, rust en onschuld behoorde to zijn, dal
nogtans eensdeels de nieuwsgierigheid aan de eene zijde, en anderdeels
de zoete taal der verleiding ,

den vat van hot geheele mensehe-

lijke geslacht hebben veroorzaakt .

De nieuw aangenomene wor-

den daaroln ver mend , dit nadeel to vergoeden door hare deug .
den , waardoor-allecn zij in staat zijn , den band van vereeni

gins to bevestigen, en ons de refine en ware vreugde des levees to doers smaken .

Br .

TIIORY ,

heeft in hot 3e . deel

(p . 341--4 ) van hot work , getiteld : Hi$toire de la fozl .
dation du Gr .. Orient de France, een fragment geleverd ,
over de geheime vereenigingen der vrouwen (fragment sur
les reunions secretes des Femmes) ,

dal zeer lezenswaardig

is, erg waari-n hij mma of moor uitvoerige berigten geeft
4 .) Des Mopse$ (Zic lager dit Artikel .
2 .) De l'Ordre de la
hot Artikel

FelicitJ,

ou des Felicitaires (Zie

FELICITAIRES) .

L) De l'Ordre des Chevaliers et Chevalieres de l',/ncre
(Zie hot Artikel :

ANKER

[DE

ORDE vAN HET]) .

4 .) De l'Ordre des Chevaliers et ]Yym lies de la Rose
(Zie hot Artikel

ROZEN -ORDE) .
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L) Du Rite d'4doption et de l'Ordre des Fendeura (Zie
hot Artikel

IILOVERS) .

6 .) De l'Ordre des Dares Eco$8cti8e .?, de l'Hospice du
Most-Thabor (Zie hot Artikel DE SCIIOTSCIIE DAMES VAIN
HET HOSPITAAL VAN DEN BERG TIIABOR) .

7 .) De l'Ordre de la Perseverance (Zic hot Artlkel

DE ORDE

DER VOLHARDING) .

8 .) De l'Ordre des Chevaliers et Dames Philochoreites,
ou .masts du plaisir (Zie hot Artikel PHILOCHOREITES) .
9 .) De la Maconnerie Egyptienne d'adoption (Zie hot
Artikel

VRIJMETSELARIJ [DE EGYPTIESCHE]) .

40 .) De l'association des compagnes de Penelope
Artlkel

(Zie hot

DE ORDE VAN HET PALLADIUM) .

In een der werken daarover , getiteld : Statuts et Regle .
most$ , komt onder anderen , in hot 11 e, en 12e . Art, voor
Geese vrouw of weduwe kan , onder welke voorwaarde ook,
aangenomen worden, als zij hot minste vermoeden van zwangerschap voedt , enz . en geese vrouw , weduwe of meisje , kan

ook , onder Been hot minste voorwendsel , ontvangen worden op
een krietiesch tijdpunt ; en de dag harer aanneming , moot ten
minste vier dagen verwijderd zijn , van bet eindigen daarvan,
en ten minste acht van dat, waarop hot zou kunnen voorkomen
De grades daarvan zijn : grade d'4pprentie , grade de
Compagnonne, grade de Maitresse . Even als in de V .' .
M . • . , is ook in den Rite d'adoption, de titel- en schitterzucht
oorzaak geweest, dat or de hoogere grades op zijn geent , on
men or nog twee heeft bijgevoegd , namelijk : Maitresse pares

Iaite en Elue sublime . cossaise , of Souveraine illustre
Ecossaise . In een blad to Berlijn , door Prof . GUBITZ ultgegeven (Ereigni$$e and .Ansichten I823 , s. 4l) vindt men
een opstel, (door ADALBERT yoM THALE) over eene V . • . M .' . Loge van Dames, to Napels, bestaan hebbende onder voorzitterschap der Koningin IIAROLINA (zie dat Art .) . Doze dames noem •
den zich nichten hovenierster$ (cugine giardiniere) , en
trachtten later eene even schitterende rol to speleu , als haar

MAC .
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goede neven (buoni eubini) , de Carbonari (zie dal Art .) .

Zoo lang or de laatsten bestonden , genoten de Loges der ho
veniersters, de bescherming van de Groote Loge der Carbonari,
to Napels.
Buiten Frankr k zijn de pogingen , ter verbreiding der
.Maconnerie d'adoption, nooit geslaagd , zelfs is die, in verschillende landen , door de bevoegde Mac . • . magt , verboden ge .
worden . Bet Groot-Oosten van Holland , deed dit bij besluit
van 10 Junij 4810 .
Ten einde een denkbeeld to geven van een Adoptie-vergade-

ring , laten wij eene beschrijving van zoodanig feest volgen ,
gehouden op den ~2sten dag der 10e . maand 5838 , to Parift door de Loge la Clemente drnitie, welks werkzaamheden bestuurd worden door den Brooder r,, vii . JUGS , reg . • .
Mr . • . der Loge la Clemente .dmitie , en de Brooders BOURRE
en riceo v .
Bet borstbeeld van de zuster, Keizerin JOSEPHINE, met lauweren gekroond ,

stood op een voetstuk in de vergaderzaal, die

met veel smack en pracht was versierd .
De bovenste galerijen, smaakvol versierd met festoenen en
bloemslingers, dooreengeslingerd met roode en witte draperieen,
en met gouden en zilveren galon ,

warm gereed gemaakt ter

ontvangst van eon aantal bezoekende Brooders en Zusters ,
can de kapel , voor de torschbeelden of

Caryatieden ,

en

die ze

schoorden, warm, groepsgewijze, een groot aantal Loge-banieren
geplaatst .

De voorzittende

Br . . . ,

gaf bij hot openers der

werkzaamheden der witte Maconnerie (aldus wordt de

d'adoption

wel eons genoemd) ,

kennis ,

Rite

dal er drie kandida ..

ten zouden worden ingewijd .
De Ceremoniemeester berigt ,
Brooders en Zusters wachten ,

dal er een zeer groot aantal
niet slechts in de drie daartoe

bestemde vertrekken, maar tot zelfs op de trappers, in de portalen en voor de straatpoort ,

en dat de deputation der Loges,

wier banieren zich in de zaal bevinden, zijn aangekomen, gelijk
ook eene talrijke deputatie van hot Groot-Oosten .

De voorzit-

tende Brooder bcnoemd hierop zeven en twig tig Brooders , om

de hcvoegdheid tier bezoekers to onderzoeken ,

en benoemd ecn

gclijk aantal adjunkt-Ceremoniemeesters , om de bcvocgd bevolidenen , bij gedeelten , binnen to leiden .
Hierop

worden de Zusters ,

schillerlde graders en de

en daarna de Brooders van ver-

deputation ,

lcid, waarna eene fanfare ,

onder muzijk binnen ge-

de aankomst verkondigt der Officie-

ren van hot Groot •Oosten , en eindelijk ,
resse ,

Zuster DE

die hare

MARTIAL ,

van de Grootmeesre-

plaats neenn in .dzia,

tusschcn den Voorzitter en den Voorzitter van eer .
plaatsen zich ,
nOURRE,

in de streek

Afrika

Vervolgens

(ten westcn) .

de zuster

de funktien van Groot-Inspektrice vervu.lende ;

streek Amerika
naast den

(ten widen) ,

Redenaar ,

in de

do Zuster JOSEQIIINE hUGO ,

de Zuster DESIRE PACAULT ,

en

lid vary den

./lthenee do: arts, $eience$ et belle: lettres, to Paris,
van de Akademie der ~vetenschappen to T'Veenen , en van die
der letteren to Florence, de funktien waarnemende van Zuster
Redenaarster .
Op dat oogcnblik,

bevinden zich negen houderd personel

de zaal en op de galerijen .
den ,

doct de

voorzittendc

Br .

•.

eene aanspraak,

lien igt , dat or drie kandidaten ingewijd ,
dailies uitgereikt zullen worden ,
Arnitie,

in

Bij den aanvang der werkzaamhewaarin hij

en vervolgens de me-

door de Loge la Clerr to

bestemd ter belooning van deugdzame , weldadige en

moedige dadcn . Hij verwelkomt eindelijk de Brooders en Zusters, dat beantwoord \vordt door Br . • . VASSAL en Zuster PACAULT .
'ren slotte stet\ de voorz . Br .

•,

hot

aan de Grootmeesteresse in handers ,
haar

gesprokene woorden ,

aanvaart .

teeken van hot gebied,

die dit .

met eenige door

Aan elke der kandidaten

\worden eenige vragen for beantwoording voorgelegd , waaronder
ook voorkomen : t . Wat is de mensch verschuldigd aan God?
2.

aan

anderen ?

a,

aan zich-zelven ? 4 . waarin bestaan de

pligi en der Broederschap ? i . der weldadigheid ? 6 . der vriendscilap , en word\ haar gelast , haar testament to makers . flit ,
ten genoegen der vergadering geschied zijnde, en doze hare toelating goedgestemd hel)bendc , \voardelr zij binnen geleid, waarna
de voo rzittcudc Br . •, de volgciide woordcn uitspreckt :

0 Gij, die bet beelal bestuurt, lien de heilige, de wilde en
de wijsgeer aanbidt . Jehovah, Jupiter, Beer, Allah, edele, zoo

weinig gekende oorsprong, eeuwig, onveranderlijk beginsel, dat
alles heeft geschapen ; Gij , die onze kennis hebt bepaald, bij de
wetenschap van Uwe goedheid en onze blindheid ; die ons nogtans
vergund hebt, in dlt dulster verblijf, het goede van het kwade

to onderscheiden, en die, bij het onderwerpen der natuur aan
onveranderlijke wetten, 's menschen wil vrij lies . Leer ons liefhebben , wat ons geweten ons zegt to doen ; leer ons ontvlieden

wat het ons verbiedt . Dull niet dat onze zwakkeband, hen doeme
of bliksems slingere op hen, welke wij als Uwe vijanden aanzien .
Wandelen wij op het pad der deugd, bewijs ons dan de guest,
dat wij er niet van afdwalen.

Dolen wij , dat het u dan behage,
ons een beteren weg aan to wijzen . Leer ons meewarig zijn met
de i'ampen onzer natuurgenooten, hunne misslagen to bemantelen,
en gee!' ons tevens den cooed, hen die to doen gevoelen, en
ze tot het goede terug to brengen . En zijn wij dan toegevend
omtrent anderen geweest, zij dan ook, o God ! langmoedig ten

onzen aanzien . D.uld niet, dat wij immer aan anderen doen, wat
oils gedaan, ons zoude smarten ; maar beziel ons integendeel met
de zucht, alien wel to doen, zelf hue, die ons kwaad hebben gedaan .
Het behage U, de arbeiders des vredes, in dezen tempel vereenigd,
to beschermen, vuuihunnen ijver voor Uwe heilige wetten aan, dull
niet dat vernederende hartstogten in hunne harten wortel vatten,
verhef in ons den eerbied voor ons zelven, de liefde tot de deugd
en tot onze Broeders . Het behage U, vooral over de jonge vrouwen to waken, die zich thans willen doen aannemen . Verleen
haar Uwen goddelijken bijstand, schoor haar door Uwe magtige

hand, in de proeven, door haar to ondergaan, en doe ze er zegevierend doorkomen . 0 Gij,! wiens troop de onmetelijkheid is }
wiens altaar, zich van bet noorden naar het zuiden, van het oos •
ten naar het westen uitstrekt ; dat alle wezens, tot een koor vei-~
eenigd, lofgezangen ter Uwer eer aanhefl'en, en dat al de wierook

der natuur tot U opstijge .

De drie aannemelingen worden achtervolgens ingewijd , in do

drie grader van apprentie , eompagnonne en

maitresse, zij

lcg en eene gelofte of, waarna de voorzittende $r, eene aan-

gyp .

MAC .
tot haar

spraak

rigt, in welke,

under anderen , de volgende

vvoorderi voorkomen

Gisteren nog vreennd aan onze vereeniging, hebben wij u dezen

avond verheven tot den rang van Meesteresseu, en wij voeden de
innige overtuiging, door al uwe daden to zien bewijzen, dat gij
bet groote vertrouwen, door ons in u gcsteld, waardig waart.
De naam 1Yleesteres, mijne Zusters, drukt tevens nit, dat gij vrij
zijt van de belemmeringen der routine, en van de voot oordeelen
vari het gewone slag van menschen . De naam Meesleres duet ook

nog in haar, die ze draagt, een verlichte geest, een deugdzaani
hart, een onberispelijk gedrag in de maatschappij , eene gestrenge
naauwlettendheid in alle dingen, getrouwheid in vriendschap,

ijver in den arbeid, behoefte aan voortdurend zelfonderrigt en
aan het verlichten van natuurgenooten, veronderstellen . Als zoodanig, zult gij aanhoudend uw geweten , en de aandrift van
uw hart tot leidslieden nemen ; want harten door de deugd bezield, kunnen nimmer op een dtwaalspoor geleiden .
Hierna geeft een Br . . .

op

keizerin

Broeders

JOSEPHINE ,

(RAnioND)

lezing ,

van eene lofreden

welk onderwerp door een antler der

vroeger als prijsvraag was opgegeven ,

(JUGS) ,

en dat

daarbij bekroond wend . Na de voorlezing ontvangt de schrijver,
uit handelt der Grootmeesteres ,
Iauwerkrans .

cone zilvcren medaille en een

Vervolgens geeft de zuster

DESIREE PACAULT

lezing, van eene door haar vervaardigde elegie,
derniere lzeure

clu

poete .

voor-

getiteld ;

Na, den afloop hiervan ,

la

worden
ruime inzamelingen gedaan door de Aalmoezenierster en de pas
aangenomen Zusters ,
resse ondersteun' n .

welke haar op last van de Grootmeeste-

Dit volbragt zijnde , had er eene aandoen-

lijke plegtighcid plaats .

De Br

JUGS ,

had namelijk het be-

noodigde kapitaal bij zijne Loge la Clemente A'rnitie nedergelcgd , om daarvan op gezette tijden , een zeker aantal groote
bronzen eerepenningen nit to reiken ,

aan personen, die zich

door deugd of menschlievendheid zouden hebben ondersclleiden .
Van doze medailles , `<<elker stempel zeer schoon is gegraveerd,
zouden er dien avond, ten gevolge van een langdurig en naauwgezet

ouderzoek

eener kornmissie van zeven achtiogwaar'dige
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Brooders VV~' . AIM . • . , yen tiental worden uitgercikt .
ste word toegewezen aan den Br . • . iY1AR1E AUGUSTS
wiens ijver ,

Maconnieke deugden ,

De ccrDESAMAS

en groote weldadigheid bij

de Parijsche Brocderschap zeer bekend zijn .

De Grootmeeste-

resse reikte hem dan ook den cerepenning nit , en zette hem
een lauwerkrans op, maar met Broederlijke edelmoedigheid nam
hij den krans van lief hoofd ,
den Br .

•.

en zette dien op bet hoofd van

JUGS , die, zoo als bij zich uitdrukte , dien had ver-

diend, niet slechts door dat hij de stichter dezer belooningen

was , maar vooral door zijn edel hart , door de menschlievendo

planners die hij ten uitvoer brengt , door zijne tallooze welda-

den , door de tranen die hij heeft gedroogd, de wonders die hij

heeft geht ;eld , de ellende die hij heeft verzacht , en eindigdo
zijn rode met de woorden

Gij zijt hot, Brooder JUGS ! u behoort die krans ; in naam
der geheele bier aanwezige vrouwenschaar schenk ik dien u ; want
wier barters de weldadigheid zoo wel begrijpen, zeggen mij door
hate blikken, dat hij u toekomt . Ik schenk hem u, in naam
dezer geheele vergadering die mij bezielt . Ik schenk hem u ook
in den naam en als een bewijs der zegeningen, van de ongeluk,
zij

kigen welke gij hebt geholpen ."
Doze handeling word op hartstogtelijke en uitbundige wijze

door de vergadering toegejuicht, zoodat de bewijzen hiervan
schier niet ophielden .

De tweede medaille was toegekend aan

TELLE,

JOSEPHINE MARIE

cArt-

oud I2 jaren, geboren en wonende to Chapelle Saint

Denis, uithoofde zij, op den I2den September 4858, bij een

uitgebarsten brand in bet huffs van haren vader -- zoowel als
de moeder afwezig - ten aanzien eener groote menigte ver-

baasde toeschouwers , die bet niet dorsten ondernemen , zich
tot tweemalen in bet midden der vlammen begaf , en haar

kleine zusje en hare moor dan tachtigjarige grootmoeder redde .
De derde medaille was toegewezen aan den Br . • .

ALCAN,

Pan's,

LEON

LEMAN

Redenaar der Loge Temple des vertus et des arts, to
die niet slechts in 'I 830 aan drie personen bet levers

redde, maar ook uit menschenliefde, op den I eden Julij 9 8~8,

een verlaten kind , dat naar een gevangenhuis , eerie snort ~ n
bedelaarsgesticht , zou gezonden worden , tot zich genomen ,

en

zich verbonden heeft zorg voor hem to dragen , gelijk hij hem
dan ook bij een ambachtsman in de leer heeft gegeven .
Br .

Die

had , op dezelfde wijze , reeds op den 2den Mei 187,

een

antler kind , dat evenzeer verlaten tivas , zijnde
bij
bij herhaling door de regtbank veroordeeld , en dus voor de
maatschappij verloren zou zijn gegaan , door zijne tusschenkomst

de vrijspraak to sveeg gebragt en voor zijne toekomst gezorgd .
De vierde medaille was toegewezen aan Madame MARIE LOUISE
GALLOT ,

geb .

sESSIERES ,

een van de drie dames die dienzelfden

avond waren aangenomen . Hare ouders die geene middelen hidden ,

plaatsten haar op den ouderdom van vijftien , jaren bij

eerie naaister in de leer ,
beroep mogt vinden .

ten einde zij haar bestaan in dat

Reeds vier jaren was zij bij hare mees~

teres , toen deze , door tegenspoeden overstelpt , in armoede ge-S
raakte .

Deze was reeds moeder van drie kinderen , en op het

punt van het vierde to bevallen, toen haar huisheer, hare meube-

len in beslag deed nemen , en ze den volgenden dag, voor drie

maanden achterstallige hour, wilde doers verkoopen . De vrouw
zou alsdan zonder verblijf , zonder geld zijn geweest .

MARIE

had door zuinigheid en ijver eenig geld bijeengespaard , waarvan
zij hare zeer gesleten kleedcren wilde vernieuwen .

Maar Never
verkoos zij zich van deze noodige uitgave to onthouden , dan
haar in deze verlegenheid to laten ,

was verschuldigd van een handwork ,

aan vie zij het aanleeren

gend levers eon bestaan kon verschaffen .

dat haar in haar volZij brengt haar horo-

logie , zilveren lepel en vork , en eenige gouden siersels naar de
bank van leening, voegt dit alles met haar bespaard geld bijeen,
leent hot ontbrekende bij kleine sommen van onderseheidene
personen , en voldoet hiermede ,

niet slechts de som waarvoor

de vrouw wordt vervolgd, maar ook ring een vierendeel-jaars hum
vooruit .

Doch dit was haar nog niet genoeg , en besloot zij ,

van dien dag of , een gedeelte der nachten to arbeiden , om bet
ongelukkige huisgezin voortdurend met hare kleine spaarpenningen to kunnen ondersteunen , zich-zelve daarbij al dat onttrek*

MAfl .

MM; .

kemle , \vat

diet volstrekt noodig was .

huwd

cii

do

was

neiging

Zclfs later, toed zij go-

haar diet voorspoedig ping , voldeed zij aan

hot

van
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haar

hart

tot weldoen ,

diet met geld kunnende ouderstomien .

want

de

armed

wist zij Iiaar nachtelijken

arl)eid ton voordeel der ongelukkigen to does strekken , zoo als
b . v. door hot gereed makes van kindergoed voor eeiie armo vrouw,
die op hot punt van to bevallen, en zonder geld was, enz .
Wij hebben deze gevallen vermeld om cen denkbeeld van tie
strekking to geven ; do overige daden wares van dezelfde snort .
Na hot uitreiken der medailles word do vergadering gesloten .

Do Loge Isis Month yon ,
DUPONTES ,

bestuurd door den Br. . CI1EMI

bekend als schrijver van versehillende Mac.

ken, gaf op den 1 9den December 18 8 ,
feest ,

• wer-

con gelijksoortig

bijgewoond door elfhonderd personen van beide seksen,

waarin , odder andere ,

segos zilveren medailles , en even zoo-

veel bloemkransen worded uitgcdeeld, aan eon gelijk getat personon, die zich doze onderscheiding door deugd en mensclilieveiidheld hadden waardig gernaakt .
to

Zoo heeft de Logo

la Clemen-

.dinitie, op den 19den Maart 4 840 , een koncert en hal

gegeven, waarvan do opbrengst , zoowel der tocgangskaarljcs als
van do inzameling ,

zou strekken ten voordeele van hot foath

voor eeri ondersteuningsgesticIi

(zie dat Art .) . Wat men nu ook

over do May~onnerie d'Acloption
nogtans cone waarheid ,

dat daden ,

mope denken ,

zoo is hot

als do hier medegedeelde,

diet adders kunnen strekkon , dad tot bevordering van bet dod

der Orde en uitbreiding van hot rijk tier deugd .
MADDEN was medestiebter der Groote Loge van .End eland, van
hot niouwe stolsel
MAGIE .

(Zie hot Art .

DEsAUGULIERs) .

Zie GEESTENZIENER!J .

MAGh RS .
ZOROASTER,

(Dc)

Dc Priestors tier nude Perzen en Meden van

wares dienaars van ORMUZD, en wegens do hun toe

goschreveno gave , om in tie toekomst to kunnen lezen , en hot

bout van andere bovennatuurlijke wetenschappen , steeds in do
grootste achting . Men houdt hot er voor , dat do Vrijmetselarij
zeer veel van hare ceremonies ;
do Magiers to danker beef t .

plegligheden en gebruiken aaa

Do Ma gicrs ,

tie priesters en do
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wijsgeeren, vereenigden in zich al de wetenscbappen van then
tijd , en bovenal de zedekunde, de natuurkunde en staatkunde .
Alle schrijvers stemmen toe, dat doze Magiers aannemingen had
den voor hunne ingewijden, aan wien zij de geheimen leerden,
en ondoordringbare geheimen deden kennen . Zij zelve waren
belast met de opvoeding der koningen en der grooten , omdat
zij de eenigsten waren , die de kunsten en de natuur kenden .
Bet is dus duidelijk , dat hunne leer en natuurlijke godgeleerdheid, gegrond waren op de eerdienst en de aanbidding van Fen
verheven wezen ; maar dewijl alles zinnebeeldig bij hen was ,
gaven zij , door hunne hieroglyphen , dikwijls aanleiding tot

dwalingen .
De Magiers , bovenal die van Memphis, en lleliopolis
waren zoo geacht , en hum naam verspreidde zich zoo
ver , dat al de groote krijgslieden , de wijsgeeren en de vreemdelingen van hoogen rang , in Egy pte kwamen , em zich to

laten inwijden, ten erode de geheimen van hot priesterdom to
leeren . Doze vervolgens naar hun vaderland terugkeerende,
bediende ieder zich van zijne kennis , ten behoove van zijne
belangen , of van zijne eigenliefde , en gaf onderrigt in de leerstellingen , spelen , feesten en geheimenissen , volgens zijiie in-

zigten en gevoelens .
LYCURGUS en SOLON putteden eon gedeelte van hunne zedeleer
uit die geheimen , en ORPHEUS hot zich inwijden , ten erode
daardoor middelen to erlangen , om feesten in zijn vaderland in
to stellen , hetgeen aanleiding gaf tot de Grieksche fabelleer .
TUALES word bij hen onderwezen ;
en IIEROnoTUS plukte daar
cone schat van wijsheid . MozES , merle eon kweekeling van
de Magiers , hot licht , dat hij daar genoten had, tot zijn voor
deel gebruikendo , besteedde hot , om de Israelieten van de
Egyptiesche slavernij to verlossen , en bovenal, om de eerdienst
van den waren God to bevestigen . Men weet , hoe veel hot

hem kostte , om gehoorzaamheid bij hot yolk to verwerven,
toes hot in do woestijn was . Pooh zijno uitgebreide kundigheden , deden hem die overwinnen en zijne goddelijke last
uitvoeren .
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NAGS
Urhalve dat moot men overtuigd zijn ,

dat .

na hetgeen ale

heilige boeken zeggen , alles wat zich in den Tempel beyond , zinnebeeldig was ; ook de kandelaar met zeven armen ,

de twaalf ossen, de brooders, zoo als ook in hot Nieuwe Testa •

meat , het boek met zeven zegels, enz .
De scbrijver ALEXANDER LENOIR (zie dat Art,), zegt in zijn work overt
de mysteries verder : Hetgeen dus in den beginne had gediend, om

de gevoelens der menschen to kennen, ten chide hen des to hater to
onderwijzen en to verlichten, was nu niet moor,

dan ears voor-wendsel, om de schandelijkste drifters to verbergen . Daze wanor,
de ward algemeen ,

tot aan den tijd yeti de bekendlnaking der

Evangelisehe waarheden .

Weldra seheidde zich acne ncnigte,

door de zedeleer van hot Christendom verlicht , van hot overige

der menschen of , om in stilte de geheimen ; door hat .Evange_
lie geheiligd , to beoefenen ; dan , do vervolgingen zich ook tot

daze leerstellingen bepalende , wares de ijverige Christenen gedwongen ,

al

hunne

godsdienstige oefeningen to verzinnelij~

ken .

Toes namen zij ontleende namen aan , en bedienden zich

giers .

Maar zoodra de godsdienst niets nicer to vreezen had,

met alle mogelijke gestrengheid van de beproevingen der Ma-

toes

zij tempels

en bedienaars bezaten ,

aanbaden de Itidder

are kerk , en streef-

Vrijmetselaren den verheven God in de

den er na , God to danken voor zijne weldaden ,
ear to bewijzen door de beoefening der dcugden ;

en Hem

dan ,

do

inenschelijke zwakheid kennende, legden zij zich zelven nog gestrenge wetten op , die hen gedurig aanspoorden , om zich tegen de ondeugden to wapenen , wraartoe zij konden vervallen ;

on! de wetenschappen aan to kweeken , tar dienste van hot
menschelijke geslacht, en out alle ursine goederen to besteden,
ten behoove van reizigers en ongelukkigen .
daze laatste gevoelens

hen verpligtten ,

lafhart-ige zielen to vereenigen .

A.ls

zij

eenige

niet

net lage ,

Daarom bew garden zij hunno

proeven en maakten I onstitutien {
tier Magiers en Priesters van

Zoo zag men , dat

zich

bijna gelijkvormig aan dio

Memphis .

nieuwe proselieten rnaakten

begonnen zij

met hen de proeven der viet' hooadstoffen to doers ondergaan
44
11 .

r
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lei

cin(le

an hunnen cooed zeker to zijn

en evenwel, welkc

standvastigheid zij ook betoorid liadden , maakte men hen met
geene geheimen bekend, dewiji men zich nog niet zeker genoeg
van hunne gevoelens achtte . Wanneer zij zich in de vergaderingen vertoonden , vergenoegde men zicli met hen over do be-

proevingen to ondervragen, welke zij ondergaan hadden - terwiji
men geest en bekwaamheden beoordeelde, naar de zedelijke toepassing die zij er van hadden gemaakt .
Drie jaren gingen voorbij ,

zonder

dat zij eenige inlichtiiig
ontvingen, men droeg zelfs zorg de geringste geheimen 'voor hen
to verbergen , uit yeas hunne nieuwsgierigheid op to wekken, slecits deed men hen verstaan, dat hot genootsehap bestond
nit kundige ,
de tijd de

moedige en deugdzame mensehen ,

vorderingen

deden verdienen ,

en dat alleen

die er bij bestonGedurende dezo drie jaren , letteden de Kidders met alIc omzigtigheid op het gedrag en de gevoelens van den Aspiden .

rant, en vanneer zij van zijite wijsheid en deugd overtuigd

Wa-

men merle to dealers , die zij zoo lang verborgen hadden .

Dit

xen ,

\erd hij Medgezel , dat is : zij bogonnen met hem gehei-

wijze gebruik werd lang bewaard , maar de versehillende beroc-

ringen ,
hare

door de Vrijmetselarij ondergaan ,

laden

verbergen .
Wijs

van elkander

to scheiden ,

verpligtten dikwijls

en

zelfs ,

zich to

Be Loges warden toen minder bezocht , hat onder-.

minder uitgebreid , en weidra waxen de zinnebeelden , die

aantoonden wat do Vrijmetselarij in haren oorsprong was, onverstaanbaar voor de nieuw-ingewijden ;

latigheid zoo vex gedreven ,

eindljkwroad

dat er omstreeks hat jaar 1 74

acne scheuring onder do Vrijmetselaren plaats grasp .

,

Pit geheele stuk is echter grootendeels niet meer dan cane

redeneering ,
op bewijzen .
MAGISTER .

MAGTIG,

om

bet aangevoerde to versterken , en rust niet

Be 8e . gnarl der Duitsehe Goad- en Rozenkruizers .

ZEE

11AGTIG,

DRIEMAAL MAGTIG

sant, trois foil puissant) .

de voorzitters

(puissant, ties puis-

Met daze bewoordingen, worden
van onderscheidene hooge graders , aanesproken .

In den graacl van

Grand-Commandeur du Temple, out Souve-

i'iAG .

DIAL,

X14'

rain-Commandeer du Temple de Jerusalem (Sch . II . 27e~

gr,) heat hij zelfs a 1 m a

g t i g

(tout puissant) !!

De 8e . graad der Illuminates Orde in .B4 eren , de
7e . en laatste graad van llet klerikaal systems ; ook de 9e . en

MAGUS .

laatste graad der Goud- en Rozenkruizers .
MAHABIM , of 1Vlachobim , in uitspraak ,1{2rakobim ,

smarten) waarvan de verkiaring in de hoogere graders (S ch . R .
14e .

gr .) is ,

hij is dood,

.1{ oabon is ook de naam van

den 2den Opziener , in den Schotsehen graad , van het heilige
graf van JACOBUS VI .
IAHABONE . Moabon, Zie MAC-BENAc .

MAHARAH

Een woord in de hoogere
lie, gr .) voorkomende . Deze persoon was

(fl? , zamengeperst) .

graders (Sch .

it

vorst van Gath (1 lion . II ; 39) .

LIAISON DE SECOURS .
MAJOR .

Zie

ONDERsTEuNINesGEsTICIIv .

De Ge . graad van het Duitsche Goud- en Rozenkruis,

MALACHIAS (''2?)
`
.~ Een in de hoogere grades (Sch . R .
3 2e . g r .) voorkomend woord , zijnde de naam van, de eerste
der sages testes,

MALEAC . Een woord in de hoogere graders voorkomende,
MALTHA . Zle CLEMENS XII .
MALTHEZER RIPPERS .

(J0HANNES-Ridders) Deze, in vela hooge~
re grades der Vrijmetselarij nagevolgde Ridderorde , had hareri
oorsprong van hat , bij hat begin der kruistogten in 1 048 , to

Jeruzalem opgerigte , en aan den heiligen

JOIIANNES

gewijdo

klooster , onder de Latijnsche hemming van : Ccenobiunt llos~
pitalariorum militum S . Johannis IEerosolomitani,

Des

bestemming daarvan, was de kruisvarende Christenen to herbergen,

bijzonder om de gewonden en kranken to verplegen, en ze tegen
de ongeloovigen to beschermen .
AVESNES ,

De stichter was

GERARD VA1

nit hat geslacht der Graven van IIenegouwena Iii

de 'I 9e . eeuw was daze geestelijke Orde, die in I I I3 door Pang
II , en in 1 120 door Pans

II bekrachtigd wis
geworden , nog uitgebreid , en had aan medeleden en rijkdomPASCAL

dommen gewonnen .
IIAYMOND DUP Y,

In

1190 ,

CALIXTUS

gaf de tweeds Ordemeester,

aan de Orde cone nieuwe konsti tale, in wale
~4~

hij

haar als eerie geestolijke Orde list bestaan , to gelijk under

den naam van Ridders van last lteilige Hospitaal van St .

Jolaannes, to Jeruzalem ; tevens vormde hij haar tot eene we-

reldlijke Ridderschap, ter gewapende verdediging der Ghristelijke
kerk en tot geleiding der peigrimmen near Jeruzalem .

verdeelde de gezamenlijke medeleden in Ridders ,

Hij

walks de
wapenen masters voeren, Kapelanen, of eigenlijke geestelijken,
en in wapendragers, schildknapen en dienende Rroeders (Ser7,ij legden hunne gelofte of van kuischheid en

'venti d'armi) .
van

gehoorzaamheid ears God ,
den Dooper .

JoIIANNES

op eene zwarte kleeding .
Weinige jaren daarna ,

aan de maagd

MARIA

en aan

Hun ordetecken was ecn wit kruis
dwong de overmagt der Saracenen,

to verlaten , zij kozen list eiland
Cyprus tot hunnen zetel , warden echter in den jars 1309
de Ridders

Palestine

van dear verdreven ; zij zetteden zich toen neder op hat eiland
Jlhodus ,

in do Middellandsche zee gelegen ,

en voerden den

naam van Ridders van Rftodus , totdat zij in 4 5, door den
Turkschen Sultan

SOLIMAN

II ,

gedwongen warden , eerst haar

Jtalie to
V burs, in 1350, hat eiland

Kandia, en vervolgens near verschillende oorden van'

viugten . Eindelijk stood I eizer

%AREL

althaa toe , benevens de eilanden Gozzo en Comino , tussehen

Sicilie

en de Afrikaansclle kusten ,

ningrijk Sicil ie

,

Ridders aannalnen .
9 798 ,

waarna

als ears leers van hat ko-

zij sedan den naam van Malthezer

Dit eiland bleef de zetel der

ofschoon zij gedurig

Orde tot

warden aangetast door de Muzel

rnannen , en ten laatste vooral in 4 559 , boars de Grootmeester
LAVALETTE,

verdedigde .

hat eiland began eene geweldige,
In 1798 ward hat door

vijandelijke magi

BUONAPARTE ,

op zijnen

togt near Egypte , ingenomen, kwam in 1800 , door den vrede van Parzjs, in de handers der Engelsehen .
stip

Sedan dit tijd-

verloor de Ridderschap deals hare goederen ,

die in bet

begin der I4e . eeuw, door hat ophouden van hat bestaan der

Tempelieren , zeer vermeerderd waren geworden, nadat die ouk,
ten gevolge der kerkhervorming, door

LOTIIER

in die lenders, wear de •

ze ingang vond zeer tivaren verminderd ; doordien hare goederen in
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MAL .

geheel Europa verstrooid lagen, en de staatkundige aangelegenhedeei claarop amen grooten invloed hadden,
gebeel vernletlgd . Konlng

FREDERIH WILLEM

opgeheven
De

Ill, stichtte in I812,

Johannieter-Orde, tot een
Baljuwschap van Brandenburg .

de Pruissische

JoHANNES-Ridders

huwd zouden zijn of blijven ,
niet zouden schenden .

aandenken van hat

volgden den regal van

de Protestanten onder hen ,

en is zij thans

Van

AUGUSTINUS .

vorderden men niet dat zij ongemaar dat zij de huwelijkstrouw

De eigenlijke Ridders moesten van goe-

den, ouden addl zijn . Diegenen, walks hunne kwartieren op bet
naauwkeurigst bewijzen konden ,

heetten Ridders van regtswege

(Cavaliers di giustizia), diegenen, walks alleen door verdiensten de aanneming verkregen hadden, waren Ridders van guest
(Cavaliers di grazia) . De Orde werd in 8 tongvallen of
natien verdeeld , namelijk : Provence, Auvergne, Frankrijk,

Italie,

Arragon, Duitschland, Kastilie

De laatste scheidde zich in 1537 ,

en

F,ngeland.

bij de kerkhervorming , af.

De hoofden deter natien (Pilfers) , bekleedden de voornaamste
plaatsen in

de

Haar opperhoofd ,

Orde .

van hot heilig Hospitaal

en Gardiaan van den Heer

van St .

JOHANNES,

JEZUS clRISTUS

d e Grootmeester
to Jeruzalem,

genoemd werd,

had

vorstelijken rang , en de wereldlijke magt lag grootendeels in
zijne hadden ;

ook was hij voorzitter van het kapittel ,

dat de

onmiddelijke Orde-aangelegenheden bestuurde, en nit 8 Ballivi

Conventuali
De

JOHAN1

gewonde

bestond .

ES-Ridders waren oorspronkelijk bestemd , om de

kruisvaarders

to

pelgrims naar ,,Teruzalem .

verplegen .

Later geleidden zij do

In onze tijden beschermden zij den

handel der Europeanen , tegen de barbaren . Het beginsel van
ridderlijls a toewijding aan edele oognaerken , blear altijd hetzelfde, slechts de aanwending daarvan , wisselde naar tijdsomstandigheden af.

De landerijen der versehillende natien warden in priorschap-

pen , daze in baljuwschappen (halijen) , en die wader in bevelhebbersehappen (kornrnanderijen), verdeeld . Onder de priorsehappen, had hat Groot-Priorschap

vale Duitschland

de voor ,

keur ,

welke door den Hoog- of Duitsche Meester (opperste

Meesters der Ridderlijke

JOHANNES-Orde,

in de Duitsche landen),

die rijksvorst was , bekleed word . Onder hem stond de JOHAN
cES-Meester in Duitsch land , of de Meester der Ridderlijke
IOHANNES-Orde

land.

in

de

Mark, in Saksen . ,P'ommeren en Wend-

Gene had zijuen zetel to Mergentheinz,

doze to Hel-

HEEREN [DUITsciif]) .

Merkwaardig

ter$heim , in .Brei$gau (zie

is hot, ,

dat de Grootmeester van Maltha, in den jare 1740,

ingevolge der Bul van Paus

CLEMENS

XII , van 27 April 9 78,

de vereenigingen der Vrijmetselaren op hot strengste verbood,
en in. d 741 zes Malthezer Ridders, die zich in de Vrijmetselarij

badden laten aannemen , uit de Orde suet .
De
de

.

Br, •,

ERAUSE ,

un$tjOorkonden,

heeft in zijn belangrijk work , over
bewezen , dat hot voornaamste deel

der instellingen en gebruiken der V .

M .', , zoo als zij

thans bestaat , uit de Romeinsche $ouwgilden of komstig is . Hij
betoogt tevens , op verschillende plaatsen , dat de instellingen
en gebruiken bij de inwijding der oude Metselaars (Jkla$on .s-) ,
in verschillende bijzonderheden overeenkomen met de instetlingen en de opnemings- of inwijdingsgebruiken der MorlnikenOrden , en dezo wederom met die der daarnaar gevormde Ridder-Orden overeenstemmen . De meesto overeenkomst in de
bijzonderheden , zal men wclligt vinden in de

Johannieter-Ort

de, die, oorspronkelijk eene Orde van strijdbare, adellijke Rid-'

tiers , op de gewone wijze der kloostergeestelijken, was ingerigt .

Ma sons , door do
York in de tiende eeutiw

Doze Orde , staat met de Broedersehap der
Kuldeers , in

'ngeland , en wei to

hervornid , sedert hare stichting in eon naauw verband , en in
bepaalde historiesehe betrekking . Wanneer dus in de inwijdingss
gebruiken tier Tohannieters, eenige werkelijke overeenkomst in
bijzonderheden plaats heeft , met die dot oude Masons,
volgt daarom volstrekt niet hieruit , dat de

dau

..axons dezo din-

gen vau de eersten zouden hebben ontleend ; naar ten deelo
ziju doze gebruiken aan alle Monniken-Orders gemeen ; ten deelo
hebben ook , zoowel de Mcuions ats de , ohannieter-Ridders ,
t then aanzien , itt gemeensohappe1ijke bronnen gent . $ni-

MAN .
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MAR .

tendien is hot nogtans Inogelijk , dat, sedert de Loges begonnen
th, Ridder-Orden na to bootsen, menig bijzonder gebruik, thins

aan beide vereenigingen gemeen, van de Johannieters ontleend,

en in den nieuwen Ritu$ van beide takken der Broedersehap
in Engeland, opgenomen zij .
meesterschap vooral ,

heeft ,

Bet nieuw •Engelsehe Groot-

sedert zijn ontstaan , menige in-

stalling van de Tohannieter$ toegepast .

MAN , (De) was de 2e, grand der Duitsche vereeniging .

MANCHESTER, (GEORGE, Bertog VAN) Grootmeester der Groo-

te Loge van Engeland , van do modern Masons , van 1 Mei
1 777 , tot op hetzelfde tijdpunt in 178 2 , toes de Hertog van
Cumberland, daartoe word verkozen .

MANNHEIM . De hoofdstad van den lV eckarkreitz , in hot GrootHertogdom Baden (zie de Art . BADEN en IiAREL FREDERIK) . Al-

hoewel, naar men zegt , reeds in 1737 aldaar eene Loge zou
hebben bestaan ,

zoo ontbreken nogtans de bewijzen daarvoor .

De eerste eigenlijke Loge word alhier in 1778, onder den naam
Carl zur Einigkeit, opgerigt, welke als Moeder-Loge (zie hot
Art .

LOGE [M0EDER-]),

kort na hare geboorte, de Loges in Kai$er$lau-

tern en Landau grondvestte . De geest van hot bestuur was toen
nogtans ten aanzien der V . . . M . ., al to ongunstig, zoodat zij,
in 1785, wader to niet grog . In 1805 herleefde zij wel wader,
nam

in

1806 den naam

word daar tar plaatse ,

Carl zur Eintraclit aan ,

zelfs in 4 807 ,

en

eon Groot-Oosten van

Baden opgerigt , dat in 4 809 , in die stad , eene tweeds Loge, onder den naam Carl and Stephanie zur ilarmonie,
konstitueerde ;

maar de Groot Hertog

KAREL LODEWIJK FREDERrK ,

verbood in 1813 , alle Loge-bijeenkomsten .
MARIA'S KAPEL , (De) St . Mary's Chapel to Edinburg . In
de archieven dezer kapel bevinden zich ,

volgens

LAWRIE ,

de

notulen van de vergaderingen eerier daar opgerigte en nog be-

staande Loge , die tot 1398 opklimmen , maar uitsluitend handelen over algemeene behandeling van zaken , in de Loge ,
dock geene bijzondere inlichting geven ,

ten aanzien van de ge-

bruiken en den toestand der Broederschap .

Hot blijkt er nog-

tans uit, dat reeds in 1600, ecu medelid der Loge ; die niet be-

MAR.

1G

Jloorde tot do eigenlijke Bouwkunstenaars, en THOMAS BOSWELL, ES9' .
genaamd , opziencr (warden) geweest zij, en dat in 9 641 , ecn
indcr , die gees metsclaar van beroep was ,

Ge-

ROBERT MORAY,

neraal-Kwartiermeestcr van 11et Schotsche legcr, tot Meester dcr
Loge werd gekozen . In doze Loge werd op den 30sten Nov .

176 , de groote vergadering van 52 Schotsche Loges gehou-

den ,

1n

welke

wrLLIAIi SIV,CLAIR VAN ROSLIN ,

het erfelijk Grootmeestersehap

afstand deed van

(Zie vender het Art

sdHoTLANn) .

MARIA THER.ESIA, Keizcrin van Oostenr jk . gcboren I5 Mei

1717 , ovcrleden 29 I~oveuabr 1780 , verbood , in 4 764, alle

Vrijmctselaars cereenigingen ten strcngste in hare Staten .

Pit

berlad wend, gcboren, dapr dat dde reg . •. Meesters van Loges
had
~oweigerd haar bekend to maken, met de inwendige
inrigtTg

fen

Jkoederschap . fet was haar onbekend , dat haar

gemaal , r eRS 1 (zie dat Art , zelf V . • . M . • . was .

MARSCHALL , (HENDRIK WILLEM VON) Erf-Maarschaik van
Th uringen,

Zijn geboortejaar is onbekcnd , naar men zegt,

o~erlecd hij in 1750 . In zijne jeugd decd hij eene refs naar

Frankrijk en Engeland ,
aangenomen , on door Graaf

wend in Londen tot V . •.

DAIINLEY

,

ICI .

••

Grootmeestcr dcr Engel-

sche Groote Loge dcr modern Masons , in 1757 , tot Pro-.

vinciaal Grootmeester van den Opper-Saksischen Kreits bepOelnd . Gedurende zijn later verblijf to Versailles, in het-,
~elfde jaar, aan bet hof van

LoDEW»x

XV, wend hij to St . Ger-

main en Laye , waar hij vaak heenreisdc;, door de aanhangers
van den daar wonenden Pretendent (zIe het Art . JAICOB II , koning van Engeland) , Lord

BALMERIN

en Graaf

RILMARIWCK

be-

lezen, de Engelsche V . • . M . • . to verlaten, terwijl iij hem vonnen voor hot Clermontsclae Tempeiheeren-stelsel , welks akten
men hem in 1740, naar Duitschland overzond . Toen

flu

hn 1741 do stichters dcr Loge .drchimedes, to Altenburg,
hem verzochten om eene Engelsche Konstitutie , weigerde hij
die , maar decide hun nogtans bet Nieuw-Engelsche Rituaal,

in 'I 71 7 ingevoerd . mede , nail • welk Rituaal zij later arbeidden, en veroorloofde hun de nieuwe Loge to doen konstitueeren,
door welke ~zade~c Loge zij bcgcordcn , weslialve zij zich tort

MAR .
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de Loge .Minerva , to Leipzig wendden . In 4 749 , stichtte
hij to ,Naumburg de Loge der drie Ramer$, naar het Clermontsche stelsel , en was daardoor niet alleen de eerste die

de Duitsche V V . M M . •. met de hooge grades bekend maakte,
maar ook , als het ware , de voorlooper van den Baron voN
HUND (zie dat Art .) .
In de maand Junij 1731, had hij to iV aumburg ease zamenkomst met den Baron voN HUND, dock verklaarde nogtans toes,
dat hij ontevreden was over bet Tempelheeren stelsel , omdat

hij had ontdekt , dat dit was uitgedacht, in hat voordeel van
den Engelschen Pretendent . Van of hat jaar 4 732, trok hij
zich geheel van de Broederschap terug , en verwees de Naumburgsche Loge tot den Baron

VON HUND .

MARTIN , (LOUIS CLAUDE DE ST .) Ofcier in hat Fransehe
regiment de Foix , geb, to Amboise , op den 4 8den Januarij
4 743 , overladen to .zlunay , bij Parij$ , den 4 Aden October
1803 . Hij bewandelde als leerling van den Mystiekus MARTIN

(zie dat Art .) , en als vereerder van JAKOB BOHME, de
baan der mystieke dweeperij , door den eersten geopend , met

PASCHAL

des to beteren uitslag , naar mate zijn aangenaam verkeer en
zijne veelvuldige kundigheden, hem minder als een zonderling deden
voorkomen , dat nogtans bij zijne voorgangers , zoowel als bij

zijn leermeester , volstrekt hot geval niet was . Onder zijne ve•
le mystieke geschriften , baarde het werk : des erreura et de
la verite (Lyon 1773 in 8vo .), vooral opzien . Als ijverig
aanhanger der V . •. M . • . , welke hij voor een uitvloeisel der

Godheid hield ,

par

en met de wereld liet ontstaan (zie Hi$toire

THORY, p. 4, in de foot), maakte hij haar dienstbaar, om
voor zijne theosophiesche leerstellingen, in haar een eigen Tem-

peliersstelsel to stichten, onder den naam van Rite recti/1e.
Pit stelsel is nogtans Tear algemeen bekend , onder den naam
van dat der Martinisten (zie dat Art .) . Het bestond nit 40
graders in 2 klassen , nalnelijk : A .) in den eersten Tempel
4 . Leerling .
2 . Medgezel .

a.

Meester .

4 . Oud-Meester
3 . Uitverkorene

(anCiert i TaUre) .

(Elu) .

6 . Groot-Architekt , en
7 . Metselaar des Geheims (]JIacon dry se i'et) .
B .) In den tweeden Tempcl .
8 . Pries van Jeruza lem .
9 . Ridder uit Palestine, en

lo.

(ifomme saint) .
Lyon , in 9 778 , vereenigde zich dit
stelsel met den Fransehen tak der Strikte Ob$ervantie, en
verkreeg van toen of , den mare van weldadige Ridder: der
heili~e Stad (zie hot Art . STAR) . VOlgens TIJORY (Ante Latamorum , T. 1, p . 223) , zou ST . 111ARTIN een manuskript in
twee quarto deelen , getiteld : l'Ecossisrne reforine , hebben
KADOSCH, of heilige Man

Op hot konvent to

nagelaten .

Uitvoeriger berigten over ST . :MARTIN, benevens cone

opgave zijner geschriften door

TOURLET ,

vindt men in de Ar-

literaires , 9 804 , N° . 3 , en daaruit overgenomen in
bijblad der Halle$cfaen Allgem . Litterat . Zeitung,

chieven
hot

1804, No . 12I---922 .
Ten aanzien van zija beste work

rite),
den ,

hebben eenige Brooders ,
gezegd ,

(des erreurs et de la ve"

bekend als uitstekende geleer-

dat nooit eon schrijver de voordeelen ,

die men

door de verbeeldingskracht op zwakke geesten verkrijgt, zich
zoo zeer heeft ten nutte gemaakt , dat levellers, hypothezen ,
eigene , overgenomen' en metaphysiesche onzin, nimmer zoo on

•

beschaamd voor degelijke waarheid opgedischt en voorgesteld ,
en de lezers daarop met zooveel walgelijke trotschheid waren
verwezen ,

als door den schrijver van dat work gescbiedt .

CLAUDIus zegt hot work vertaald to hebben , zonder hot to ver-

staan .

Terwijl Br . • .

NICOLAI

bij dit alles nog voegt , dat hot

eon laaghartig , listig work is , en dat hij alto regtschapen VV .' .
MM .' .

dringend waarschuwt, zich er niet door to laten ver-

blinders en misleiden .
MARTINISTEN . (De) Eene nieuwe sekte ,
dig was met altos, vat ons de gezonde

wier leer geheel strij-

natuur- en seheihunde,

en nlct altos ; «at ons do natuurlijke gcschicdcnis zegi,

lie

MAII .
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Martinisten, hebben de verschijningen aangenomen van den Zweed,
swEDENBORG

geheeten, die, als hij zeide, engelen gezien had , en tot

hen sprak, die ons op ernstigen toon en bedaard hors verblijf,
hunne

schriften en hunne gewoonten beschreven heeft ,

eindelijk ,

naar zijn zeggen ,

met zijne eigene oogen ,

die

de won-

deren des hemels en der hel heeft gezien ! Deze Orde ontleent
baren naam van haar opperhoofd

ST . MARTIN .

De grondslag van hot systems is ,

dat de mensch een verne-

derd wezen is, gestraft met een stod'elijk ligchaam, voor inwendige fouten vatbaar ,

mast dat de goddelijke straal , daarin be-'

sloten , nog in eenen staat van grootheid ,
kan veranderen .

Eene onzigtbare wereld , eene wereld van

geesten omringt ons ,
nigheid ,

van kracht en licht

zachter inzigten van verschillende hoeda-

levers bij den mensch , zijn de getrouwe medgezellen

zijner laden , de getuigen zijner gedachten .
De mensch zou met hen kunne n verkeeren ,
omgang ,

en door dezen

de sfeer zijner kennis uitbreiden , indien zijne slecht-

heid en zijne ondeugden ,
den doers verliezen.

hem lit belangrijk geheim niet had-

De voorwerpen die wij zien, zijn zoo vele

hersenschimmige en bedriegelijke beelden ; hetgeen wij niet zien,
is wezenlijkheid .

De natuurkundige ondervindingen ,

zijn dwa-

lingen ; alles behoort tot het gebied der intellectueele wereld ;
wat last boners bestaat is geene waarheid ;

onze zinnen zijn

eeuwige bronnen van bedrog en dwaasheid . De mensch heeft
bet verbijf der heerlijkheid, verloren , en hij zal het niet weder
bekomen ,

dan wanneer hij het

weten to kennen ,

vruchtbare middelpunt zal

waar de onveranderlijke waarheid ligt .

Om

deze hooge waarheden to bereiken , moet men beter doer dan

zich tot menschen wenden ; zich met geesten onderhouden .
Al de wetenschappen ,

die de akademien bezig houden ,

zijn

ijdel , en door zich to verre van bet beginsel to verwijderen ,
hebben de waarnemers in de menschelijke ontdekkingen dwalin

•

gen begaan . De minste bewoner der denkbeeldige wereld, weet
nicer dan

BACON

of

BOERHAVE ,

mien waarop de aarde boogt, enz .

en dan al de voorgewende ge ,
In het kort, de Martinisten

hebben een hoop bovennatuurhjke denkbeoldcn aangenomen, zoo-
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MAS .

MED .

(Ft zij iii strj1 Zj11 met tie wijsgeeren ) die liet materialisine zijn
Bij liunne dweeperij zijn zij uitermate godsdicnstig,

tocge(Iaan .

en zoeken , naar zij zeggen ,

den rnensch to verlieffen .

MASON en MASONEY . Benamingen ,

welke sedert 20 jaren,

door de beste Mac . , sc1irjvers van Duit$cltiand ,

in plaats

van Vrijmetselaar en Vrijrnetselarij gebruikt vierden . Deze zijn
Engelsche woorden ,

en beleekenen eigenlijk , naar den zin der

oudste oorkonden , Meetkundige en Meetkunst . Pat bet woord
j7

iason ,

volgens den geest van alle Europesche talen ,

van de Persisehe ,

een verstandig ,

als ook

ervaren kunstenaar in het

algemeen beteekent , hiervan zijn nog in verseheidene talen,
vooral in de Duitsche ,

overblijfselen ,

char men in het woord

meat, nog den wortel er van ontdekt . De Engelsche Freemason :
onderseheidden zich daardoor (in

KRAAJSE'S

werk vindt men het

uitvoerig) , van de wezenlijke Werkmetselaars

Brickrna :ons) ,

zoo zelfs ,

als bou\vkundigen en steenlionwers ,

d" ecnvondige Metselaars

niet als zoodanig \vilden erkennen . ilet
het

eenige ,

dat

(.Bricklayers or
Mason:,

dat de Straatsburgsche

voord Mason is this

geschiedkundig edit is overgeleverd ,

en

dat aan de geschiedkundige heteekenis en eigenaardigheid van
het Mason-verbond herinnert . Het schijnt dus het beste woord
to zijn ,
neer

ne •

om aan to duiden

flu

vat men V . . M . . noemt .

Wan-r

bieruit blijkt , dat do namen Macon enMa,o-

enz . in plaats van Mason en ikTasoney onjuist zjn, den

ware het voor het tegenwoordige, vooral in gediehien en redevoeringen ,

beter ,

oin in p!aats van

Mason

en

Maconnerie,

de oude woorden Mason en Masonj, Ic gebruiken .
MASTIEK .

In de Fransche Loges de zinnebeeldige benaming van

de spijs , aan de Tafel-Loge gebruikt .
MEDA1LLE . Zie LEGPENNING .
NEDELII) (Eon werkend) eener Loge, is zoodanig Broeder, die door
zijile werkzaamheid en kontributie ,

tot het onderhoud en den

hloei eener Loge bijdraagt, en alle voorregten daarvaii geniet .
Alleen werkende medeleden, hebben stem bij de beraads1aingen , en zijn verkiesbaar tot ai1I1)tsbetrekkingen .
MEDELIDSTEEKEN . Lie LlI)i1AATSTEEKE? .

MEDCEZEL .

systema's ,

(De) Deze tweede graad der Vrijrnetselarij van alle
dient tot den overgang van Leerling tot Meester .

Een Medgezel worth liij genoemd , die zijnen tijd behoorlijk en
wettig heeft uitgediend , en hot verlangen heeft , door de aanneming van Medgezel , zich in de Vrijmetselarij to volmaken .

De verpligting of gelofte voor den Medgezellengraad, is in eenige
stelsels de volgende
» 1k zweer (beloof), in

tegenwoordigheid van den grooten
Bouwheer van hot heelal, tat ik de mij tocvertrouwde geheimen der Vrijmetselarij op geenerhande wijze zal bekend waken ; tat ik als Medgezel--Vrijmetselaar zal arbeiden, volgens hetgeen mijn pligt mij voorschrijft, beoefenen hetgeen ik als leerling

geleerd hob, en onderwerp ik mij oars al die strad'en, welke de
billijke vergelding der meineedigen zijn ."
De Medgezellengraad is later ontstaan tan de Meestergraad ,
en maakt den overgang van Leerling tot Meester nit . Van dozen
graad maakt men gebruik , om den Medgezel met de 7 wetenschappen , en met de leer der vijf kolommen-Orders , bekend to
makers .

De aanneming tot Medgezel , is hot beeld der zedelijke

vordering van den mensch ,

op de boon des levees .
Zij vocrt
hem de onderwijzeressen en troosteressen des levees , der men-

schenkennis, der schoone kunsten, der veredeling des geestes en
der gezellige echte vriendschap in den arm .

In den kathechismus van den eersten graad der Orde van

HERODO1`I ,

worden als oorzaken ,

waarom i Brooders cone Loge

uitmaken, opgegeven
10 . Omdat er vijf afdeelingen van den tijd zijn, naar welke wij

onze handelingen inrigten, als : minuten, uren, dagen, maanden en jaren .
2° . Omdat er vijf Orders in de Bouwkunde zijn, die de gebouwen

versieren, als : de Toskaansche, de Doriesche, de Joniesche,
de Korintiesche en de zamengestelde .
3". Omdat er vijf punters in hot Meesterschap zijn, welke de
Vrijmetselaren vereenigen, of vereenigen kunnen , als : hand
in hand, voet aan voet, wang aan «rang, knie aan knie en
de omarming .

Iii eenige oude Engelsclie oorkonden voert de Gezel den naam van
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Journeyman, d glooner, en op de vraag, naar de oorzaak zijy
per aanmelding ,

wordt geantwoord :

om onder de vrije lieden

(freemen , werkelijke medeleden) van hot koninklijke gild to
worden opgenomen .

Verder

diensttijd naauwkeurig

zijnen

zegt de
onderzoek

Gezel ,

dat

men

naar

gedaan , en bevonden

heeft, dat hij zijn Meester zeven jaren lang trouw gediend heeft

(served) , en in hot bezit zij van goods aanbevelingen , ten aan •
zien van zijne vlijt en nuchterheid (sobriety) .
derzoek
Cra f s

van

KRAUSE ,

heetten voorheen

(Medgezellen en gilds-Gezellen) ,

Volgens hot on•

Fellows en Fellow

alle uitgeleerde bouw-

kunstenaars die , onder de leiding des Meesters en Architekten,
gezamenlijk als vrije mannen aan den bouw arbeidden ; ook beteekende de naam Fellow (Genoot of Gezel) , in den meest al-

gemeenen zip, elk lid der Broederschap , zelfs de eereleden of
besehermers, door den Staat aangesteld, zoowel als Fellowship
(hot lidmaatschap) . Zelfs de Fellow-Craft$, waardoor, na 1717,

de Gezellen worden aangeduid ,
ters ,

in tegenoverstelling tier Moon

schijnen al de medeleden in zich to bevatten .

Onder de

Fellows konden Metselaars wezen , die zelfs hot opzigt over
eon bouw hadden gehad , on als zoodanig mogten zij Leerlingen
hebben en aannemen , ofschoon
rends, daar or slechts eon ,

diet

den naam van Meester voe •

die hot hoofd van den bouw was,

bij uitnemendheid Meester word genoemd .
MEDGEZEL .

(De Schotsche)

De 4o . graad van hot systems van

ZINNENDORF .

(De) is de 3e . graad der Vrijmetselarij in alle syste-

MEESTER ,

ma's . Volgens sommigen, is die cone herinnering aan den dood
van

HIRAM,

van

RAREL ,

Nadat

volgens anderen, is hij eon aandenken aan den flood
in 16'0 .

RAREL

II , den troop zijns vaders bestegen had, verloor

de Meestergraad zijn toenmalig doel , flat zijne aanhangers er onder
geschoven hadden ; dock worden de drie eenmaal ingevoerde graden behouden .

Volgens de tegenwoordige innerlijke inrigting

eener Loge, kunnen alleen de Meesters tot O icieren gekozen
worden .

De

Maconnieke kleeding eons Meesters ,

van den Leerling gelijk ;

is aan die

in eenige systema's , hcbben de Mees-

MEE .
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tors•alleen bet refit , om degens to dragen, en ook gedurende
den arbeid . den hoed op to houden .
De Engelsche katechismus van den Meestergraad, luidt als volgt
Broeder ! waar zijt gij geweest ?
Antes. In het westen .
Yr. Waar gaat gij heen ?
Antes . Naar het oosten .
Yr.

Yr.

Antes.
Yr.

Welke bedoeling halt gij met uwen gang naar het oosten ?
1k wilde eene Loge van Meesters opzoeken .

Gij zijt alzoo, zoo als ik vermoed, een Meester-Vrijmetselaar?

Als zoodanig ben ik onder Meesters aangenomen geworden,
Waar wend gij tot Meester aangenomen ?
4ntw . In eene Meester-Loge.
Yr. Hoe wend gij voorbereid, om tot Meester gemaakt to
.dntw.
Yr .

~vorden ?

Antes . De schoenen werden mij van de voeten getrokken ,
mime armen en de borst werden ontbloot, en alle metalen werden
mij ontnomen ; op deze wijze wend ii aan de poort des Tem-

pels gebragt.
Yr. Hoe verkreegt gij toelating?
.dntw . Door drie sterke slagen .

Yr . Wat speak men tot u van binnen ?
Antes. Wie klopt daar ?
Yr . Uw antwoord, mijn Broeder ?
Antes . Een, die zijnen tijd als opgenomen leerling en Gilde-

Medgezel wettig en eerlijk (truly) uitgediend heeft, en thans
verzoekt, dat men hem , door zijne toelating als Meester, den
hoogsten en achtbaarsten graad der Vrijmetselarij geve .
Yr. Hoe hoopt gij daartoe to komen ?

Door middel der weldaad van een P. •. W. •.
Kunt (volgens the Three Knocks, w i l t) gij mij dit wooed
geven , mijn Broeder ?
Antes . Ik kan en wil het eerwaarde (Kn . 1k wil het) .
Antes .
Yr.

Yr .

Antes .

Yr.

Wees dus zoo goed en Beef het mij . (Geef het mij dus Kn .)
T. • . K. • .
Wat voerde men met u nit?

Antes . 1k weed

(Ku . ,

eeus)

0111

de Loge rond gevaerd .
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Yr.

Waar ondervondt gij den eersten tegenstand ?

Bij den rug des Meesters .
Welke vraag rigtte hij tot u ?
Antes . Dezelfde als aan de deur .
Yr. Wat voerde hij met u nit?
Antes. Hij gebood mij tot den eersten Opziener in het westen
Antes.

Yr.

terug to gaan, om behoorlijke aanwijzing to doen .
Yr. Waarin bestond die aanwijzing? (Kn . welke gij van den
oudsten Opz . • . ontvingt .)

. 4ntw . Hij wees mij , toen i . in het westen stond , hoe ik
yoor den Meester in het oosten het behoorlijke merkteeken (guard),

of teeken eens opgenomen leerlings maken, en eene schrede op
den eersten trap des regten hocks, van eenen langwerpigen vier-

hoek (oblong square) moest maken, in die mate, dat mijn linker
voet eenen winkelhaak (square) verbeeldde. Ten tweede, hoe ik
twee schreden op denzelfden langwerpigen vierhoek zoude doen,
en het gezellenteeken maken moest . Ten derde wend mij aange
wezen, om twee schreden op denzelfden langwerpigen vierhoek
to maken, terwijl mijne knien gebogen en ontbloot, mijn ligchaam
refit op, mijne regterhand op den Bijbel uitgestrekt, en de beide

punten des passers op mijne iegter en linker borst geplaatst waxen .
Yr. Kunt gij u de gelofte herinneren ?
Antes . Met uwen bijstand, A .' . M . • . ! wil ik het beproeven.

Yr.

Antes .

Sta dan op en begin?

Ik NN, zweer, naar mijnen eigen vrijen wil en met
mijne toestemming, in tegenwoordigheid van den almagtigen God,
en van deze seer eerwaardige aan den Heiligen JOUANNES gewijde

Loge, hierdoor en hierover, dat ik fangs alle wegen de geheimen
van deze afdeeling (part) eens Meester-Metselaars zal verheimelijken

en verbergen, en nooit zal ontdekken aan eenigen Gilde-Medge •
zel, of die van een Gilde-Gezel aan een' aangenomen leerling
zal mededeelen, noch jets van deze aan het overige den wereld,
behalve in eene echte en wettige Loge van Meestei's, welke
mij, na juiste beproeving en ondervraging, als zoodanig zullen
blijken . Vender zweer ik, alle teekens en ceremonies to zullen

houden, die in eene Meester-Loge gebruikelijk zijn . Ik wil ook
alle geheimen mijnen Broederen als de mijne bewares, hoog vex •

raad en moord uitgenomen, en sulks nit mijnen eigen vrijen wil .

1k wig eenen Broeder geen onregt aandoen, noch doen overko~

tnen, mast• ik zal hem van elk gevaar, zoo vcr bet in mijne
magt staat, berigt geven .
Ook wil ik eenen Broeder dienst bewijzen, wanneer het niet
strijdig is met het welzijn mijner familie .

Verder beloof ik, dat ik geenen vertrouwelijken omgang zat
hebben met eens Broeders vrouw, zuster of dochter, ook dat ik
nimmer zal mededeelen, wat in de Loge geschied is, maar dat
ik mij naar alle wetten voegen wil . Pit alles zweer ik , met het
vast besluit, om het to houden, zonder dat er wankelmoedigheid bij
mij plants grijpt, onder geene mindere straf, dan dat mijn hg .
chaam in twee stukken gehouwen, en het eene deel naar het

noorden, en het andere deel naar het zuiden geworpen worde ;
dat men mijne ingewanden tot asch verbrande, en die asch in
de vies hemelstreken verstrooid worde, opdat het aandenken
van den trouwelooze niet meer in wezen zij en blijve .
helpe

Zoo

mij God, en ondersteune mij standvastig in deze mijne
Meester-verpligting.
Yr. Wat weed u na het afleggen van dezen eed aangewezen ?
Antes. Eene van de Meesterteekens .
Pr . Heeft dit eenen naam verkregen ?
,Antes . Ja, zeer eerwaardige !
Yr. Wilt gij mij denzelven mededeelen ?

,,antes .

J .' . (Kn . B.)
gij zijn in of van? (of or from.)
Yr .
4ntw . Van .
Yr. Waarvan , Broeder ?
Antes . Van eenen leexling, die Gildegezel geworden is,
Yr. V1rat deed hij vender?

wilt

,ilntw. Hij vatte mij met zekere greep aan .
Yr. Met welken ?
.Antes . Met dies van eenen Medgezel,
Yr. Heeft hij eenen naam ?

Antes . Ja .
Yr. Wilt gij mij dien mededeelen ?
4ntw . B .' . (Kn . J.)
Yr. Wat wend vervolgens tot u gezegd ?
Antes .
IL

Sta op, 33roeder 13 ! (En . Br . J, verhonde n Meestet)

Yr . Wat volgde hierop , I roedei' ?
Antes . Hij herinnerde mij , dat ik een der grootste mannerz

voorstelde, namelijk, onzen Meester

HIRAM,

die joist op den tijd,

toen de Tempelbouw geeindigd was, verslagen wend .
van zijnen dood wordt aldus verhaald, enz .
Yr. Heb dank, Broeder ! wat verder ?

De aard

.Antes. Teen gaf de Meester er mij kennis van , hoe

HIRAM gevonden, en op welke wijze de drie moordenaars ontdekt warm .
Yr. Hoe handelde men verder met IIRAnr ?

.1 ntw . Door middel der vij f punters van het genootschap (fellawship~.
Yr. Broeder! het schijnt, alsof men niet anders, dan door de

vijf punters des genootschap, verheven kan worden ; verklaar mij
deze toch ?
Antes. 1° . Hand in hand beteekent, dat ik voor ieder mijne
handers moet uitstrekken, om hem to helpers, wanneer het in
mijne magt is.
2 . Voet aan voet, dat ik mij niet schame, om ter dienste
van mijnen Broeder van mijnen weg of to wijken .
3°. Knie aan knie, dat, wanneer ik bid, ik mijrrs Broeders
welstand niet vergeten moet .

4°. Borst aan borst, dat ik mijns Broeders geheimen, zoowel
als de mijne, zal bewaren .

5° . Zijnen rug ondersteunen, is, dat ik eenen Broeder altijd ¢
zoo veel ik kan, rnoet helpers .

Yr. Zeg mij nu, waarom werden u bij owe aanneming alle
metalen ontnomen ?

.dntw . Omdat men bij het bouwen van sAZOmo's Tempel nosh
bijl, noch hamerslagen, noch eenige andere metalen werktuigei
hoorde .
Fr. Waarom ?
.1ntw . Opdat hid niet verontreinigd (polluted) zon worden .
Yr . Hoe is het mogelijk, dat bij zulk een groot gebouw geene

metalen werktuigen gebruikt werden ?
4lntw. Alles wend in de bergen van Libanon voorbereid, op
voertuigen vervoerd, en met behulp van houten hamers opgerigt,
yr. Waarom werden u de schoenen van . de voeten getrokken ?

,.4ntw . Omdat de plaats, waarop ik stand, toen ik Vrijmetse-

a4tt

wend, heilige groond was.

fli rbij zullen wij nog twee systema's , over den Meesterraad , van lateren tijd , laten volgen
d

Pr. Mijn waarde Br . . I hebt gij den Meestergraad?

Antw .

Men gaf mij dezen na behoorlijke voorbereiding,

rr . Waarin bestond die?

Antes . In eene drievoudige ieize, gedurende v elks men mij
Iezig hield met gedachten aan den dood .

Yr. Wat bemerktet gij bovenal in de Meester-Loge ?
Antes . Stille treurigheid .
VI,.

Wat beweenen onze Meesters ?

Antes . ADON BIRAMS dood en het verloren Meesterv~oorda
Yr. Hoe werd gij weder opgerigt ?
.4ntw. Door het nieuwe Meesterwoord .
Yr, Waarop heeft dit betrekking ?
. ntw. Op de waarheid , dat de verrotting ,an het ligchaani

aan het beste gedeelte des menschen een nieuw leven geeft .
Yr . Waar houdt gij ADO]r HIRAMS vermoording voor ?
4ntu.. Your eene zaak die eene allegoric bevat ! op het Vrij~
metselaarswoord van den eerwaardigste .
Yr. Wat verbeeldt de verbroedering der drie Cezellen?

Antes . Het verbond der dwazen en boozen tegen v ijsheid eti

deugd, dat de Yrijmetselaar j even als
tegenwerken .

ADON

nruAM deed, moet

Yrs

ADON

Welk licht verlichtte de negen Meesters ~oekende naat~
IIIRAMS graf heuvel ?

Antes . Hetzelfde licht, dat ik als leerling voor de eerste maal
xag en als Medgezel leerde kennen.
Yr . Welk zinnebeeld hebben de Meesters ?

Antes . De teekenplank .
Yr . Waartoe diem die?
..4ntw . Om de leerlingen en Medge ellen toorbeelden tot wijs*.

heid en deugd to geven .
Yn. Hoe owl zijt gij ?
Antes .

Ik blijf imtner ininderjarig~

Trijnietselarij , 'order d~
~erhevenste beginsels en leer ontwikkeld . De Meester Vrijmet .
In dezen hoogsten graad derv oude

eelaar is dus de tlitverkorene des Yerbonds i die doorgedronget*

hoort to ziju tot het innerlijke der zaak

hare leer ter haitc

4
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to nernen, en begonnen to hebben , wezenlijk daarna to lianr' -'
lei ; hem behoort de Vrijmetselarij de aangelegenheid der

geestes , des harten en d e$ levees , de zaak van den geheelen mensch to zijn (vergelijk hiermede hot Art . MEESTER [REGEREENDD .

MEESTER , (ACIITBARE) is de voorzittende en eerste 00lcier
eerier Loge , van de goede keuze van dozen , hanigt haar wet-

zijn af. Bij een onberispelijk gedrag in de prof. •, wereld,
moot hij vurigen ijver voor de Orde ,
de gaaf van
kleinood

eerie uitgebreide kennis,

welsprekendheid en menschenkennis voegen .

of zinnebeeld ,

dat de achtbare

blaauwen band om zijnen hats draagt ,

Meester aan

Het
eenen

is do passer en winkel-

haak . De plaats van den achtbaren Meester der Loge is in hot
oosten, alwaar hij den eersten hamer voert en den arbeid leidt .
Hij alteen heeft hot refit , de Loges to openen en to sluiten .
In hot Nederduitsch noemt men hem ook wet regerend
Meester ;

In bet Fransch voert hij den naam van Maitre era

in hot Hoogduitsch Moister vom Stuhl , of LoBenieister ; in hot Engelsch the Master (in the chair, of ook
ehaire ;

of the Lod8e) ;

in hot Italiaansch Maestro delta Loggia,

en in bet Latijn .Magister Cathedrae .
hoot oud-Meester ,
heeft hot refit ,

De afgetreden Meester

Eng, passed 1Vlaster .

De reg .

een gedeputeerd Meester to benoemen .

Meester
In de

Fransche Loges mag eon regerend Meester tegenwoordig niet
langer dan drie jaren in hot bestuur blijven, dock is na een'
tusschentijd, al ware bet vary eon jaar, weder verkiesbaar .
PRESTON'S

Illustrations ,

ed

In

1812 , p . 80-92, beschrijft de-

ze de plegtigheden bij bet installeeren van een' nieuwen reg . •.

M . • . atdus : Nadat, door dengeen die de arbeid leidt, van hem is
gezegd , dat hij van here weet , dat hij een man van goede

zedelzjke beginselen is, dat h.J groote kunstervaring bezit , regtschapen en hot vertrouweu waardig (true and
trusty) , en een vr°iend (lover) der geheele Broederwhap is,
zoover zij over de oppervlakte der aarde is verspreid ,
hij this niet twijfelt ,
regtschapenheid

(fdeity)

en dat

of hij zal de pligten van zijn ambt met
vervullen , doet de aftredende Meester,

of hij cone nieuw opgerigte Loge, de Orootmeester of zijn t e-

MFA: .
lepr4eerde) ,

29

den Sekretaris den volgenden h-oofdinhoud der

ouch wetten (ancient charges) voorlezcn , to vinden aldaar,

p. 81--83 , in de foot , en in

KRAUSES

Kunst •Urkunden,

Peel 2, Afd . 1, hi . 169--177 .
1 Belooft gij een regtschapen mensch to zijn, die naar het geweten handelt (a good man and true, en de zedewet streng
to gehoorzamen .

2Q . Belooft gij een vreedzaam onderdaan to zijn, en u gewillig
to schikken naar de wetten van het land, daar gij in leeft .
30 .

Belooft gij , u niet to laten wikkelen in muiterij en zamenzweringen tegen de regering, en u integendeel to zullen

onderwerpen aan de uitspraak der opperste wetgeving .
4° . Belooft gij de burgerlijke overheid de haar toekomende achting to bewijzen , vlijtig to arbeiden, een' onbevlekten levenswandel to leiden, en u jegens een ieder naar behooren to
gedt'agen .

Q.

Belooft gij de oorspronkelijke stichters en beschermers

~patro-

nen) der Orde van de iWasony, en hunne regelmatige, zoowel
opperste als ondergeschikte opvolgers , volgens hunne ambten
(stations) , in hooge eel to houden , en ook u to onderwerpen
aan de uitspraak en de besluiten uwer Broeders, in Groote
Loge vereenigd, in elk geval, dat met de konstitutien der
Orde overeenstemt .

6° . Belooft gij geheime vijandelijkheden en kibbelarij to vermijden, en u voor onmatigheid en uitspatting to hoeden .

7°, Belooft gij voorzigtig, in uwe handelwijze en gedrag, gedienstig jegens uwe Broeders, en getrouw (faithfull) jegens uwe
B

Loge to zijn .
Belooft gij echte Broeders to eeren , en daarentegen bedrie~
gels, en alien , die afwijken van het oorspronkelijke plan der

insteihog, to beschamen .
9" . Belooft gij bet algemeen welzijn der maatschappij to bevorderen, maatschappelijke deugden to beoefenen, en de kennis
van de kunst der 111asony,
strekt, to verbreiden

zoo ver uw invloed en magt

Heeft de nieuw gekozen Meester , ten opzigte deter grond-

wetten , cene toestemmende verklaring afgelegd , dan leest de
Sekretaris

nog

zes a%emeene verordeni-n en (regulations)

MM

5®

T

M

MEE.

der Groote Loge voor , van weike de eerste en meest beteeke .
pende , aldus luidt
Gij moot de grondstelling huldigen (you admit) , dat hef
niet staat in de magi vaq eenigerhande mensch of vereeniging
van menschen, in Jiet geheel der . 'agony nieuwigheden, in
to voeren .
In een antler Eng, work („r en B ., ed. 1776, p . 35, volg,)
vindt men hot volgende ; De eigensehappen , door dit ambt
gevorderd , bestaan daarin , dat de to benoemen persoon
4 . Regelmatig en volgens de voorschrif ten der wetten, verheven
zij tot den Meesterstoel,
2 . Een man van goede denkwijze en vlekkeloos in zijn bury
gerlijk seven zij , en
. In de wetter* en I onstitutien (inrigtingen) der Orde good
bekend zij ; maar hij behoort bovendien gematigd (temperate) en koelbloedig (cool) en volkomen in staat to we'
zen , de drie katechismussen met de Broeders door to gaan ;
daar hij al de vragen moot doers , en vaak genoodzaakt is,
de Broeders to helpers in bet geven van gepast antwoord .
Pit is wat in
i ngeland wordt gevorderd . Wij laten hier
de mooning der Fransche en Duitsehe schrijvers volgen . CHE111IN
]UPONTES, zegt in zijne Enclycopedie .lk7ap . •, . I . p . l4, volg .
Met de goede keuze der reg . • .
. is de eer der V . • . . •.
verbonden ; vas die keuze hangt hot goede of dat zij in de wee
told kan does . Alleen de ondervindi lg kan een denkbeeld ge .
yen van hot vcrschil , dat er bestaat tusscben cone werkplaats,
die verstandig en ode! wordt bestuurd, en cone, waar een klei,
ne dwingeland of knoeijer (tripotier) aan hot hoofd staat. De
cone is hot verblijf van vrede en vriendschap ; zij versehaft de
zoetste genietingen , en stelt zich sheen met achtingswaardige
manners in aanraking ; de andere is een hol van tweedragt,
een fonds , dat dienstbaar wordt gemaakt (exploite) door
de gemeenste baatzucht , waar de gehoimenissen der Orde,
op onwaardige wijze worden ; versmeten , enz, Eon eenige
~verkplaats dczer snort , doet nneer kwaad , dan tiers ~vet •
ljestuurde werkplaatscu goods kuune verragten . Zonder twi ,f e1
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zijn er wei nibs , die list ongeluk hebben , door fSaar opperhoofd
oriteerd to worden ,
er zijn er ,

en zwak genoeg zijn dat to dulden ; maar

wij hebben dezulke gezien , en de leering- alleen ,
die wij er uit hebben getrokken , is in staat ons to troosten ,
in hot verdriet om eene zoo treurige ontmoeting .
schrijver

(LECOUTURIER ,

reg . • .

deur: du lYlont-Thabor, door
aangehaald)

zegt :

van manners,
ren .

Een antler

M, der Loge de: CommanCHEMIN DUPONTES ;

Het is goon gewone task ,

aldaar hi . 4 90

eene vereeniging

en vooral van menschen van verdienste to bestu-

Men most eene groote mate van standva$tigheid, met

eene groote mate van gematigdheid weten to verbinden ; men

most een geest van verzoening, eene zachtaardigheid,
eene

welwillendheid bezitten, die de scherpte der

drif-

ten tempert ; eene voorzigtigheid , die onaangename redekavelingen, op gepasten tijd voorkomt of doet bedaren ;
een rij kdom van denkbeelden , een juist oordeel, gemakkelijk vloeijende welsprekendheid, silos noodig om bet
ei'enl' jke geschilpunt eener vraag en de schitterende

plaatsen eener reds op to vatten , om een redenaar op vleijende

wijze

to

beantwoorden ,

of een

bezoeker to begroeten,

en wel op eene wijze die gezocht, nosh alledaagsch zij .
lijk behoort men ,

Einde-

wanneer men voorzit , zich-zelf geheel en

al to verloochenen, en, terwijl men den eersten rang bekleed,
zijne eigene mooning op den laatsten stellen .
ROSE

(in zijne freye Bemerkungen ,

zegt ,

p. 74 :

De reg . • .

M.

GHRISTIAAN

Leipz. 9 787 ,

• . is de goods huisvader ,

8vo . )
die

zijne Metselaars door voorbeeld, liefde en onderw j: bestuurt,
leidt en voedt .
de wereld is .

Hij is voor de Loge, wat hot groote licht voor
Regtschapenheid ,

nor laden kenmerken .

ijver en trouw most elks zij-.

Hij most voor zijne Broeders vader,

vriend en leeraar wezen , en doze verschillende betrekkingen ,
op zulke schoone wijze ,
jongere Broeders ,

in elkander kunnen woven ,

dig opperhoofd , de waarde der V .
deeren .

dat zijne

doordrongen van achting voor een zoo waar-

•.

M.

•.

moeten leeren waar-

Zijne merle-Officieren en de oudere Broeders, moot hij

vereeren als trouwe he1pcr~ aan den reinen , schooners en stevi-
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gen houw van den xempel der deugd, en ze voor banners Mac . • :
arbeid beloonen door zijn vertrouwen , en door vereenigde pogingen , met hen dagelijks bet licht nader to komen .

De geleerde Br. • . RR RUSE heeft den reg . • . M, opzetteli jk

geschetst in de volgende woorden : De reg . •. M . •, is de vrij»
gekozen bestuurder eener afzonderlijke Loge, die haar moot
besturen volgens hare wetten en instellingen en wel in over
eenstemming met de opzieners . Eene moeijelijke zaak , die
echter voor den welgezinden en daartoe bekwamen Vrijmetselaar genoegelijk en beloonend is ! De bestuurder toch der Loge
kan ten nutte der vereeniging , die zich aan zijne leiding heeft
toevertrouwd , moor doers , dan bet opperhoofd van elke andere vereeniging , daar de maatschappelijke instellingen der
Loge , als eene echte gemeente-instelling , in vergelijking met
de instellingen van alle andere maatschappelijke vereenigingen ,
wezenlijke voordeelen bezit . (uitvoeriger is dit betoogd in de
Kunst-Urkunden van denzelfden schrijver, D .11, bl . 411--436) .
Zal flu ecn reg . M . • . zijue Loge vermogen to regeren , d . i .
bare werkzaamheid to leiden , ter bereiking van haar vereenigd

Mac . •. doe! , dan is het eerste vereischte , dat hij-zelf een
Meester Vrijrnetselaar zij in den geest en bet gemoed , in daad
en waarheid . Dit

Meet erscliap in de Masony

bestaat nog-

tans in twee voorname onderdeelen .

I " . Dat hij gezind zij en leve overeenkomstig bet
mentchelijk

ideaal , d,

i . dat hij er naar strove ,

in volkomen, gclijkvormige ontwikkeling van hot in-.
zigt , van bet gemoed en van den wil , in aanhoudende planmatige oefening , met schoone kunstvaardigheid
en volhardende kracht , zijne geheele menschelijke bestemming op eigeudomrrlelijk schoone wijze to vervullen ; dat
hij werke als een lid van bet rijk des menschdoms bier op
aarde in God levende en vereenigd , en dat hij met ziel
en gemoed zoodanig arbeide , dat dit rijk op aarde aangroeije en godije'
2o • En vooral ,

dat

tnetselaar zij,

h

eon

edit en trouu~ .$roeder jar ;j
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flat hij de Broedervereeniging der .M'asony steeds in geest
en hart hebbe , en poge , niet slechts als een organiesch, innig met het geheel verbondene deel, tot al het goede merle to
werken , maar zie ook het verder volmaken der vereeniging - eensdeels in de Loge , welker medelid hij is , en vervolgens in het
grooter geheel der Broederschap , indien zijne betrekkingen zoo

ver reiken , -- als het voorwerp van zijn onophoudelijk stre •
yen aan to zien , en dit alles met een verstandig inachtnemen
van den geheelen tegenwoordigen staat des menschdoms en met
weloverlegde kunst • Dat hij , voor zooverre hij daartoe inner-

lijke roeping heeft . door mood en pen de afzonderlijke Broeders en de geheele Broederschap opwekke en onderrigte , en
dit we! , zonder bij het bepalen zijner besluiten gehoor to geven aan de drijfveeren der vrees of hoop , en zoodanig , dat
hij (hoe weinig welligt ook de Broederschap zijn' goeden wil
erkenne en zijn onderrigt in acht nerve, en hoe scherp ook
het antwoord zij van de grootere , min doorziende en door

hartstogten gedreven gedeelten der Broederschap) , in weerwil
van dit alles , der Broederschap met hart en woord en daad
trouw blijve .
Slechts een Meester der Mac . • • kunst , die zoo wil en dus
leeft, kan de moeijelijke post van reg . • . M . • . in den hoogsten

graad van volkomenheid, waardigheid en werkzaamheid , zoover
die namelijk voor den individu bereikbaar is , vervullen . Wat
hot daarstellen van een hoog en trotsch zich verheffende Dom
voor een' Meester-Metselaar, in de middeleeuwen was , is de
zedelzjke bouw zijner Loge voor den Meester-Metselaar van

onzen tijd . De werkzaamheid van zijn ambt heeft betrekking

op de afzonderlijke Broeders , op hunne gemeenschappelijko
werkdadigheid, op zijne Loge, als verheven zedelijk ligchaam,
op verhevener Logevereeniging , op de geheele Broederschap,
zoowel op zich zelve als in hare veelzijdige levensbetrekkingen
in het menschdom .
De reg . • . M . • . behoort dus ; in de eerste plaats , voor e1
ken afzonderlijken Broeder de toevlugt van hot vertrouwen en
van de liefde to wezen ,

opdat hij cen iedcr met onderwijs

mad en hulp , en met den
dersteune en versterke .

troost van een minuend haste on-

der ais hot levende

hij zich nog ver-

Maar sevens behoort

middelpunt

der vereeniging , der eendragt,

der vereenigde stelselmatige werkdadigheid , vooral van de leden
zijner Loge betoonen .

Hij behoort de individus bij elke gele-

genheid , en ook alien in vergaderde Loge ,

over hot innerlijke

wezen der Vrijmetselarij en over de Mac .', kunst to leven ,
onderrigt to geven , zoowel in

hot algemeen

in Logevoor-

dragten , die hot geheel planmatig in geregelde en terugkeerende tijdkringen
derrigtingen ,
bepaalde

omvatten , ais in hot bijzonder door on-

waartoe aanleiding

mogt

worden

voorvallen en werkzaamheden,

Hij

gegeven door
moot zorgen,

dat hot gemoed der Broederen door de geheele Liturgie en
bet Rituaal opgewekt ,

verheven en versterke worde .

Die - be-

stuurder moot de gemeenschappelijke werkzaamheden der Loge
ontwerpen , doen aanvangen , ze verdeelen , aaneenschakelen , de
Brooders daartoe opleiden ;

daarbij met de beide opzieners hot

toevoorzigt houden, en hen alien tot hot gemeenschappelijk hoogste doe! des geheels leiden . Ook moot hij de voorslagen der Ofhcieren ,

en van elk afzonderlijk Lid ,

heden en verrigtingen aanhooren ,

tot doelmatige werkzaam-

hot gemeenschappelijk toetsen

van doze ter baan brengen en leiden , over alles openhartig met
de of icieren ,

en vooral met de beide opzieners beraadslagen ,

de oordeelvellingen en meeningen , de verwachtingen en wenschen , de gronden en tegengronden van alien vernemen , wikken , en hot besluit der gemeente ,

over alle onderwerpen , op
opdat zich in hot

wettelijke wijze tot stand helpen brengen ,

algemeen, en ten aanzien van elke bijzondere zaak , een ge •
meene, inderdaad maatschappelijke wil vorme ,

en dat , was er

besloten worde, met genoegen en op vruchtbare wijze mope
worden bewerkstelligd ; opdat de inzigten ,

gevoelens en pogin-

gen en hot werken van alien in den geese en hot gemoed van
hunnen

.Meester,

ais in hot middelpunt hunner gemeenschap,

pelijke kracht doordringen ,

en zich organiesch vereenigen tot

hot bezielen van hot goede en schoone .
De Meestcr moot de Loge

regeren , niet beh,eerschen , noch

bedwingen, -- regeren , -- haar bestaan leiden , -- in liefde,
vrede en vertrouwen , met verstand en oordeel, volgens refit en
billijkheid ,

met ernst en zachtheid .

De zedelijke vrijheid

zijner Broeders behoort hij nooit to verkorten ,

ners nooit , tot

verstrekken .

VOOGD

ke alles opregt en open ,

vrije man-

Hij regere en schik-

zonder leugen ,

bedrog en hui •

chelenden glimp ! Het goede moet hij alleen door het goede
daarstellen en bevorderen .

Door vertrouwen wekke hij ver-

trouwen ,

door liefde wederliefde, door goedheid wederkeerige

goedheid .

Alles ,

vat bet geheel oirbaar is , moet hem even

zoo waard en gewigtig wezen , als vat hem-zelven onmiddellijk
nuttig is,

Op dank der menschen rekene hij niet ,

alles, wat

hij

rigt,

hebbe

your en

hij

het

door

steeds

het steeds daarheen to brengen ,
Broedersehap ,

zijne Loge bedoelt en ver-

ideale beeld

voorstelling

geschiedkundige

voor oogen ,
dat de

dat geheimzinnigheid ,

dwangbestuur en blinde gehoorzaamheid ,
trouwen ,

Masony

der

en hare

en trachte

hoofdgebreken der

in de eerste plaats , in zijne Loge nit den weg

worden geruimd ,
ontheiligen ,

en bij

huichelende schijn ,
de Loge voortaan niet

bederven , verzwakken , maar dat openhartig verrefine waarheid en zedelijk vrije levensleiding het

levee der Loge heilige, beschave, sterke .
De Meester zelf werke, vooral
toe merle ;

geest verlammen ,
die alle

gelijkheid en bescheidenheid den liefde

Broeders in de echte

May on y

behoort to

vereenigen , steeds inniger en vaster moge knoopen ,
do Loge een levendig begin worde van de gezuiverde ,
haar echt, doed

er

die den Maconnieken

in de eerste plaats uit zijne Loge verdwijne,

Mac . •,

opdat echt
band ,

door zijn voorbeeld ,

dat alle rang- en titelzucht ,

opdat
aan

hergevene , en tot hooger !even ontwaakte

Vrijmetselarij .
Maar niet op zijne Loge alleen ,
standige vereeniging is ,
trekking ,

in zoo verre deze eene zelf-

heeft des Meesters ambt en pligt be-

maar ook op alle andere afzonderlijke Loges en ver-

eenigirigen van Loges ,

in zooverre die met zijne Loge in be

trekking en v wbaud stain,

liij betrachte alle afzonderlijkcr Lci

MLli .
ges

veveenigingen van

en

deze ,

als leden van de eenage Loge

des geheelen aardbols , d . i . hij erkenne ale Vrijmelselaars der
aarde als een enkel

maatschappelijk,

of liever, zedclijk per

soon , ofschoon ook thans nog niet ahe afzonderiijke Loges
reeds in

maatschappelijke

. inrigting en

zamenwerking ,

ganiesch en door maatschappelijke wetten ,
geheel zijn verbonden . De reg . • . M .

or-

tot een individueel

die dit heeft leeren inzien,

beschouwt zijne Loge altijd en in alle opzigten in den geest van de

tockomstige een en algemeene Loge op aarde , en regelt en verbetert alle betrekkingen ,

waarin zij , als geheele maatschappij ,

met andere Loges en Logevereenigingen reeds staat , of overeenkomstig de grondstellingen van zulk een inzigt , mogt treden .
Op deze wijze wordt de reg . . M .

eene verbindingsschakel van

zijne Loge , met de geheele Broederschap der aarde .
elk middel aan ,
is ,

zijne Loge ,

dat maatschappelijk wettig ,

Hij wendt

dat zedelijk rein

steeds inniger to verbinden met andere Loges.

llij doet dit ook , over hot algemeen , ten aanzien van alle Loges oiiderling ,

zoo ver zijn werkkring zich uitbreidt ,

in ge-

meenschap der schriftelijke mededeelingen en van de leden , die
de Loges onderling bij elkander vertegenwoordigen,

iNog krach-

tiger doet hij dit nogtans door ware overeenstemming van gevoelen ,

van gemoed, van den wil on van hot streven , tot ge-

noo(schappeiijke ,

vereenigde ,

planmatige werkdadigheid ,

ten

behoove van werkzaamheden en ondernemingen, die in hot doel
en de bestemming der Broederschap zijn gelegen on door hot
levee-zelf worden gevorderd ,
danige

werken

Brooder ,

zijn :

en die uitvoerbaar zijn .

Zoo-

Broederlijke ondersteuning van elken

van elke Loge ,

van elke Logevereeniging in al hot

gocde , de opvoeding der kinderen , en in de eerste plaats, der
kinderen van bet verbond , ijverige medewerking tot elke waarlijk weldadige en met den tijd overeenkomstige inrigting van
kerk en staat, en over bet algemeen van alle maatschappelijke
ivereenigingen ;

bevordering van de wetenschap en de kunst,

zoowel als van de geleerden en kunstenaars .

Bijdragen tot le-

niging vaii algemeenen nood , en hot uit den weg ruimen van
persoonlijkcn nood bij verlatcn weduwen , weezen, zieken en

gevangenen , zoo ver bet laatste met toestemming der landswetten mag geschieden ; opdat de Broederschap ten nutte van elk
mensch , en van elk ligchaam , eene raadgevende, troostende ,
helpende vriendin tonne to wezen .
reg . • .

de roeping des

vereeniging zijner Loge,

N.

Maar het verhevenste van

als zoodanig ,

dat hij

is ,

de

en zoo ver mogelijk, van geheele Lo-

gevereeningen, ja zelfs der geheele Broederschap, met lief menschdom, ten bemiddelaar diene ,

hear helpe sluiten en uitbreiden .+

De verlichte Meester is rein van den onzaligen wean ,

als ware

het geheele menschdom, en al zijne maatschappelijke vereenigingen

en werken ,

kunst ,

als ware staat en kerk ,

huwelijk en vriendschap ,

wetensehap en

en alle betrekkingen , voor

zoo verre zij zich buiten de Vrijmetselarij bevinden en dear
voortbestaan ,
kend ,

ongew2jd ,

dat ook de

profaan .

Veeleer is, het hem be-

Ma$ony eerst in en daor lief menschdom

is ontstaan , en in vereeniging daarmede de voile wijding ver-

krijgt,

als een lid dat wet verbonden is met lief gelieel

van het leven des menschdoms, dat de Masony slechts in
gelijkvorinige leven8betrekkingen

met lief gezamenlijke

nzenschdom , hear geheele levenskracht ontwikkelt , en dat zi,
ook voor hare eigendommelijke bestemming eene volkolnen en
aan gevolgen rijke werkzaamheid ken bereiken ,

door normaai

verkeer met alle menschelijke bijzondere vereenigingen . Daarom
streeft de regerende Meester er near , dat zijne Loge ,

en , zoo

veel in hem is, elke andere Loge zich op wettige wijze in den
Staat inlijve , als een maatschappelijk en zedelijk persoon (cor-.

universitas, persona juri$ moralis) ,
trouw burger ,
regt handelt ,

die door innerlijke regtvaardigheid ,

als een
zelfs dear

wear het uiterlijke regt , wet nosh dwang bezit .

Evenzoo wekt die bestuurder der Loge echten godsdienstzin
in en buiten de Broederschap op ,

bevordert ze ,

en erkent

godsdienst als de hoogste aangelegenheid van bet menschdom .
Derhalve huldigt hij in alle godsdienstige leerbegrippen en belijdenissen, en in

alle

vereenigingen van godsvereering, bet

echt godsdienstige dat met de oorspronkelijke begrippen en bet

ideaat der godsdienst overeenkomt .

Hij fast even weinig in

de maatschappelijke aangelegenheden tier godsdienstrge ligchaineii,
als in die van den Staat op eene eigenmagtige en gewelddadige
wijze ; maar hij bevordert de zedelijke vrijheid van elken eigendommelijken vorm van godsdienst , die binnen bet gebied der regtvaardigheid en van bet goede blijft, met achting en toegevend~
heid : vol eerbied voor bet heilige in bet levee des menschdoms, ondersteunt hij de hoogere ontwikkeling van den gods
dienstzin van den mensch slechts in liefde en vrede , door leer
en voorbeeld, . Wetenschap en kunst nogtans tracht de regerende Meester, zoover bet mag en kan gesehieden, zonder eene,
met bet doe! in strijd zijnde, verspilling van kraehten en uiter~
lijke middelen, op alto wijzen to vereeren en to bevorderen in
hare gewijden , dat is , de onderzoekers der wetensehap en de
kunstenaars .
Op doze wijze kan de Broedersehap der Vrijmetselaars , voor

a! met hulp der Meesters barer Loges , aan de volken en hunne
bestuurders bewijzen, dat zij al wat zuiver en echt menschelijk , a! wat waar , good. , schoon , regtvaardig --~ kortoni

al , wat in den mensch en bet menschdom goddelijlc is , hold
digt , vereert en werkdadig bevordert . Manners , die er met
good gevoig na streven , daze ideate vereischten to bezitten ,
tot regerende Meesters to kiezen , is eene der hoogstgewigtige
aangelegenheden van elke Loge , en worden do Brooders bij die
keuze , bij wijze van voorgang , geleid door hot toonbeeld
van zoodanigen bestuurder , zoo als dit zich bij verder naden-

ken , over de opgenoemde hoofdpunten, aan ieders geest opdoen , dan is or , bij den tegenwoordigen staat van de beseha'
ving der menschelijke maatschappij , naauwelijks aan to twijfe •
ten , dat niet , zelfs in bet kleiner aantal laden eener Loge ,
ten minste altijd eon Brooder zoo worden gevonden , die
voor dit ambt geschikt en bet waardig ware . Daar , waar
echter uiterl j ke beweegredenen , van weaken card ook,
de keuze van den bestuurder der Loge bepalen , daar zul~

ten er zich, ja, veal meet opdoen, die voor doze uiterlijke
bedoelingen op schitterende wijze passers, maar de waardigste
en geschiktste zullen dan doorgaans geese gelegenheid beko~
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men , hunne Loge en' de goede zaak der Vrijmetselarij zoo nuttig to worden , als hunne innerlijke roeping daartoe dringt , en
hun trouw hart het verlangt .
De oude kleeding van een regerend Meester bestond , vot-

Dens den nieuw-Engelschen Leerlings-kathechismus (Kun8tVrkunden , D . I . bl . 248) , uit blaauw, $charlaken , purper en goud, omdat het koninklijke kleuren warm, die door
de oude Koningen en Prinsen werden gedragen , en nit
welke , zoo leert ons de H . S. , de gordijn des Tempels was
zamengesteld .
MEESTER . (ad vitam) Zie IIOOGEPRIESTER .
MEESTER (EERWAARDIGE GROOT-) ALLER LOGES , ook

Meester ad vitam , en Souverein Prins der Vrijmetselarij , is
ide ~Oste grand, van het uit A'merika naar Trankr~jk overgebragte oud-Engelsche systems .
MEESTER , (De ENGELSCHE) is de 8e . grand van het Mitzraimietiesch systems to Parijs , en bestaat nit twee afdeelingen

de kleine en de groote Engelsche Meester . Ook is zij de Vie .
grand van de Uitverkorenen der Waarheid .

MEESTER, (De GEDEPUTEERDE ACHTBARE) wordt benoemd,
om bij afwezigheid van den achtbaren Meester dims plants to
vervangen .
MEESTER , (De GEWEZEN ACHTBARE) of oud-Meester, heeft

in de Loge zijne plants, aan de linkerzijdevan den achtbaren Mees .
ter . Hij draagt den passer, met de zon, aan eenen band om zijnen hats .

MEESTER . (De GROOT-) Doze titel voert bet opperhoofd der
Vrijmetselaren eens lands , en der Loges van een systems . Du
Grootmeesters der Bouwvereenigingen, werden voormaals door de
Sedert 1429 , onder de regering van
koningen benoemd .

I , koning van Schotland (zic dit Art .) , werd bet flogtans den Vrijmetselaren verg end , hunne apperhoofden zelven to
JAROB

benoemen , evenwel met verpligting, hen nit kerkelijke en addllijke personen to verkiezen , en de gekozene, aan 's konings bekrachtiging to onderwerpen .
Dit kiesregt is den Vrijmetselaren , na dien tijd , bijna attijd
toegestaan (zie de Art . ATHELSTAN, EDWIN , PATRONEN en NIEUWENGELSOIi STELSEIJ .

PRESTON

(Illustration ,

ed . 1 81g . p, 280) zegt :

om een

duidelijker begrip to verkrijgen van de konstitutie nuttige in-

rigting, door welke de Lodge of Antiquity (Oudheids-Loge)
in stand words gehouden , moeten wij

terugkeeren tot de

gebruiken en gewoonten , die onder de Metselaars , tot
op het einde der zeventiende en het begin der achttiende

(prevailed) . Do Broederschap had
toes onbepaaldo bevoegdheid , zich als Metselaars in zeker
aantal , volgens hunne graders (en hieronder behoort men
eeuw ,

heersclaend wares

niet de zoogenaamde hooge en mvstische grades to verstaan,
maar de gildegraden der gezellen , Meesters, aangenomen
Metselaars [accepted Masons, die geese Metselaars van beroep wares] , waarmede oak de Straatsburgsche verordening
overeenstemt) , met toestemming van den Werkmeester , daar,

waar een openbaar gebouw moest worden opgetrokken, bijeen
to komen , zoo vaak zij hot noodig achtten ; in die bijeenkomsten Broeders en gezellen in do Orde op to semen , en do
plegtige gebruiken der .MMasony to beoefenen . Het denkbeeld,
Meesters en opzieners van Loges , als in groote Loge vergaderd,
of den Grootmeester-zelf to benoemen , met de magt , aan
zekere Broeders geschreven oorkonden van wettelijke konstitutien
of to geven , opdat zij als Metselaars in zekere huizen , onder
hot vervullen van zekere voorwaarden , kondeu vergadernn,
was toes nog niet tot werkelijkheid gekomen . De Broedersehap
kendo geese zoodanige beperkingen . Do oude grondwetten
(charges) wares het eenige rigtsnoer ; men kende in de ver-

eeniging geese andere wet, dan welko door die grondwetten Nerd
ingescherpt, Aan do uitspraken van do Broeders in uitgebreiden zin , jaarlijks eens of tweemalen tot eene algemeene vergadering zamengekomen, wares alle Broeders onderworpen , en
de ambtsmagt des Grootmeesters strekto zich nooit vejder
Elko
nit , dan de grenzen dezer algemeene vergadering .
bijzondere vergadering of Loge stood onder do biding van hares eigenen Meester , voor hot onderwerpelijk geval gekozen ,
en liens ambtsmagt eindigde ook met zoodanige vergadering .
Werd ergens cone Loge voor een' zekeren tijd opgerigt , dan
was do verklaring der aanwezige Broeders als oorkonde eon go-

noegznam be vijs voor ht wettige barer daarstellirig, en op

deze wijze beschouwde men de zaak, nog vele jaren na bet

herstel der Vrijmetselarij , in bet zuidert van Engeland. Steunende op deae magtsvolkomenheid

(authority) , welke altijd

van de groote Loge uitging, en door geese andere beperkingen

was belemmerd , behalve door de konstitutlen der .Mason y ,
heeft de Lodge of Antiquity van oudsher gearbeid .

Daar de passer bet voornaamste werktuig is, dat then bij alle

plannen en teekeningen der meetkuiide moot gebruiken , zoo is

hij ook eene der voornaamste zinnebeelden van den Grootmeester , want deze is ook de hoogste regelaar van hot gansehe

genootschap ; onder zijne beseherming , behouden onze algemeone wetten eene bijzondere regtskracht , en warden zij door de
Broederschap naauwkeurig en algemeen opgevolgd . Het

EIIgel-

sche Grootmeesterschap , zocht zich van bet begin van

ziju

ontstaan , door eenen Grootmeester van hooge geboorte , zoo
mogelijk uit het koninklijke huffs , of uit koninklijken bloede,

zekerheid en uiterlijken luister to versehad'en . Dit is ook zeer
goed gelukt . Men heeft daartoe slechts de lijst van bet nieuw-Engelj
sche Konstitutieboek, en de jaargangen der Vrijrn, almanakken
in to zien . Door koninklijke bescherming konden de verordeningen

der Vrijmetselaren , als zoodanig , niet zoo zeer in kracht win •
nen , maar warden daardoor wettig , zoodat de Broeders , gerust
konden blijven voortwerken .

1IEESTER , (De IERSCHE) is de- 7e . graad van het Mitzraimie~
tiesch systems to

Parijs, en de Ge . van do Uitverkorenen der

waarheid . Zie ook

PBEVOT .

MEESTER IN ISRAeL , (De) ook Intendant de: Batiments, is

de 8e. graad van bet nit Amerika naar Frankrijk overge'
voerde oud-Engelsehe systems .

MEESTER DER MEESTERS , (De GROOT-) (GrandJIatre
i
des Loges symboliques) is do GIe . graad van het Mitzraimiea
tiesch systema to

Parijs .

MEESTER UIT INIEUWSGIERIGHEID . (De ENGELSCHE) Zie
bet Art .

SEKRETARIS (GEHEIM) .

MEESTER , (De
II .

QNBEKENDE Eli QNBEPAALDE) is do &8,
4G

2 2
89 en 90e . , (if Iaafste grand van liet MitzmIrnictiescb

systen

MEESTER, (oPPERuITvERKoREN) Uitverkoren, en Opper-Ult..
verkoren Meester . De benarningen der afdeelingen van den
Meestergraad , onder dit Groot-Oosten , van den 25e . dag der
2e. maand 58 19 , bestaan hebbende , en op voordragt van den

Grootmeester lNationaal,

in het Koningrijk der Nederlanden,

aangenomen , hebben , niet als nieuwe Iiooge graders , rnaar als
afdeeiingen van den Meestergraad ,

ten doe! , de verheven leer

en beginsels , daarin verkondigd , meer to ontwikkelen en duidelijk to makers . (Zie verder de Art . UITVEIUWREN 1flEESTER en
WETENSCHAPPELIJKE GIIADEN) .

MEESTEII , (Dc SCHOTSCHE) is de 4e . grand der Strikte Oh ..
ervantie , de 5e . van het systema van Z1NNENDOLIF , en de
18e . van het Mitzra'imietiesch systerna .

MEESTER , (De SCHOTSCHE GEDEPUTEERDE) is de 4e . grand
van het systema der Weldadige Kidders van do heilige Stad .

MEESTER . (UITVERKOREN) Zie hot Artikel

ULTVERICOIIEN MEESTER .

VAN 9 , (De UITVERKORENE) (IJfaUre Em de:
neuf) is de 4e . grand van hot Fransehe Rituaal , of do cerste

Ii EESTER

hooge grand daarvan , als ook der Philaicten ,

do 5e . der Mar-

tinisten , do 9e, van den Raad der keizers van Oosten en Westen , to

Parjs , do 7e . van do Uilvcrkorenen der Waarheid 1

do 1e van hot Clermontscho Hoofdkapittel , en do 7e . van het
systenia van

ZINNENDOEF .

Do Loge beet Kapittel ;

do Voorzit-

(tree
Souverain) , en do Opziener , Stolkin' : piaatsvervanger,, inter , die Koning

:pecteur genoemd .

SALOMO

voorstelt ,

wordt zeer Magtige

Be Xandidaat stelt

JOHABEN

MEESTER VAN 45 . (Oe UITVEIIKORENE)

Zie

voor .

UITVERURENR

MEESTER (Do VERZWEGEN) (MaUre secret) , is zoowe~l de 4e .
grand der

Keizers

.zlinerika naar

van Oosten en Weston, ais van bet uii

Fr nrkri k ovcrgebragte oud-Engelscho syste ma ;

en van hot Mitzramniietieseh systema .

MEESTER (Do VOLKOMEN) (Maitre parfait) , is in do meest

systema's , do naam van den cersten hoogen grand , die onmiddclijk op do 3 JoHNNEs-graden volgt . IIIJ is do 4e . grand van

bet Schotsch filosoficsch syslema in

FranArjk, en rail do tJit-

MEEK
~~rkorener

der Waarheid .

MELj

~

De 5e . van den Raad der Keizers

van Oosten en Westen, van het nit .drnerika naar Frankrij k
overgevoerdc systema , en van het Mitzraimietiesch systema .

MEESTEII , (De WIJZE) is de 4e . der hooge graders van de Azia'
tiesehe Broedereii,

MEETKUNDE of Geometric , is eene poor de Bouwlieden noodzaf

kelijke wetenschap, waardoor zij aan banners arbeid sterkte, juistheid en schoonheid kunnen geven . i)e Vrijmetselaren wenden
de grondstellingen
en arbeid aan .

der Meetkunde , ook hi hrtntie handelingen

tEI LENBURG-STRELITZ,

(IAREL

DODEWIJK FREDERIK,

Groot-Hertog van) geboren I0 October 1741, overleden 6 November 1816 .

genomen ,

Reeds vroeg werd hij in de Broederschap aan-

en bekleedde sedert 1786 de waardigheid van Pro .

Vinciale Grootmeester

vann de Engelsehe Groote Loge,

Loges in Neder-Saksen,

poor de

Hij was ook lid van de Strikte
Observantie, en voerde als zoodanig den naam van Carolus
Eques a Paulo purpureo . Tot aan zijnen flood bleef hij

een ijverig en werkzaarn lid der Vrijmetselarij .
MELANOPHOROS . De naarri van den Priester in de derde klast
se der oude Egyptiesche geheimen .

MELCHISEDEI .
MELEK ,

Zle

PRIESTEIi . (iioNINiaIiKE)

(Melech, Koning)

graders voorkomende,

Len Hebr . woord in de hooge

MELESINO , keizerlijk Russiesch Luitenant-General , ,en Griek
van geboorte , was een man van kennis , en Meld met gelijkt
gemakkelijkheid ,

op innemende ~vijze en schitterende welsprej
kendheid f Loge in pier talenE, Het naar hem genoeniide syste-'
Ana , flat buiten Ru$land , daar het in 1761 bloeide , weini
bekend geworden is , bestand uit 4 gradersi, die op de drie ao-

voigden, als : 4 .) fret donkere Gewelf ; ri .) de
Schotsche Meester- en fliddergraad , die met den gelijkcn grand
uANNES-graders

an andere stelsels overeenstemt ; 6 .) de Filozofen'graad , en 7 .)

,M'agnus sacerdos ternplariorum ; of het klerikaat~

In dent
welke geheel op xritAnls begraveni& betrekking
heeft, heehtte men bijzonder aan het getal pier Dc Voorzztt
4en

grand ,

wend

de

viermaal eerwaardige Meester

Cal on

genopmd , en

de Opzieners met de woorden : viermaal eerwaardige Eewaarders
van het donkere Gewelf ;

alle overige Uitverkoren Meesters ,

met den naam : viermaal eerwaardige Broeders aangesproken . De
Kandidaat moot vier malen zweren ,

en hierna , de vier hoe-

ken van den geopenden Bijbel kussen, en ook vier groote schre(Ten in den winkelhaak doers .

In plants van drie hamerslagen

in de lagere graders to doers ,

wordt er vier malen gescheld .

De omarming geschiedt door vier kussen . De Uitverkoren Meesters reizen door alle vier de werelddeelen 16 malen , of 4 X 4 .
Terwiji de Meester

Gabaon ,

den nieuw aangenomene het

schootsvel ombindt , zegt hij tot hem
)3

Op dit schootsvel van Uitverkoren Meester, ziet gij het, voor

den zwakke en onverlichte, zoo schrikkelijk schijnende beeld
des doods .

Reeds hebt gij u in den Meestergraad met dood en

vergankelijkheid bekend gemaakt, ja, als een regtschapen Vrijmet .
selaar hebt gij zelfs geleerd, den dood to gemoet . to gaan , zonder
dien to vreezen, nosh to wenschen .

De Iitverkoren Meesters

doers echter nog meer ; zij beminnen den dood ; dewijl deze de
cenige weg is, om tot vollnaaktheid to komen ."
De geschiedenis van het opzoeken en do begrafenis van xln~nz"s
lijk , luidt als volgt
Toen

ninAM

ABBIF

door de roekelooze handers dee drie Medge-

zellen gestorven was, beschikte
Meesters, orn den verslagen

SALOMO

RIRAM

een aantal uitgelezen

op to zoeken.

De gezamen-

Iijke Meesters hadden zwarte klcederen aangetrokken ; om diegewelke met de opzoeking belast waxen, van de overige

lien ,

Meesters to onderseheiden, had

SALOMO

hun zwart lederen schoots-

vellen gegeven, die hij-zelf op hunne kleederen bond .

0p

deze schootsvellen was een beeld der sterfelijkheid afgemaald .
1)aarop verkoos

SALOMO

negen van de bekwaamste Meesters, en

om deze tegen vijandelijken annual to beveiligen , gaf hij hun 27
soldaten van de wacht des Tempels , tot bedekking m ede .

Deze

werden de hende der Uitverkoren genoemd ; zoodat elk UitverkO-

rene drie soldaten had, die in de regterhand den dolk , en in
de linker de lantaarn hadden ; deels tot hunne zekerheid, deels
0111

ill

bet duister to zien ; want het was nacht, en joist bet

MEL.
doukerste uur van den nacht .

Zij kwamen in den voorhof en

vonden niemand . Vandaar gingen zij tot aan de dear des Tempels, en begonnen met de dear Kychar, welke tegen bet westen

lag ; vervolgens naar de tweede deur, Chalda genoemd, tegen
bet zuiden ; vender naar de oosterpoort, en eindelijk naar de
noorderpoort . Daar zij ook bier niemand vonden, zoo wilder,
zij , dewijl de morgenschemering nog niet aangevangen was p

niet tot den koning terugkeeren . Zij begaven zich daarop naar
den viermaal eerwaardigen Meester GARAON, welke de volmaakste

alley Meesters was, en begeerden van hem, dat hij hen onderrigten zoude , hoe zij zich moesten gedragen . Hierop ram hij
bun eenen eed bij de kroon des konings af, dat zij niet eerder
terug zouden komen, voor dat zij des konings bevel volvoerd
hadden. Daarop gingen zij met hem in de kamer van den voorhof, waarin de gereedschappen des Tempels bewaard werden, en
gaf hij bun schellen uit dezen, waarmede zij zich bij hunne aan-

komst aanmelden, en van alle Vrijmetselaren onderscheiden konden .
Zij gingen de poort den stall uit, die in bet westen ligt . Vandaar wendden zij zich naar alle vier deelen des lands . $ij dag
rustten zij, en bij nacht waren zij altijd bereid, om den vijand
to wederstaan. Toen zij bet geheele land doorkruist hadden, namen zij hunnen weg naar de woestijn, en kwamen aan den voet
van den berg Sinai . Daar vonden zij order eenen heuvel bet
ligchaam van ADON HIRAM . In deze streek was een bosch van

terpentijnboomen, order welker schaduwen zij zich voor de zonnehitte beveiligden. Toen zij nu bier uitgerust waren , en met

bet lijk van HIRAM naar Jeruzalem terug wilder keeren, ontdekten de soldaten in bet bosch de drie moordenaars, welke bout
kapten van de boomer des wouds . Zij grepen ze, border en
voerden
HIRAMS

hen voor de Uitverkorene Meesters, welke met
lijk volgden . Nadat de Uitverkorene Meesters in Jeruza-

lem waren aangekomen, gaf de koning deze drie ongelukkigen

aan de soldaten over, die ze in lederen zakken stopten en in

de Jordaan wierpen .
Toen flu de Uitverkoren Meesters bet bevel van den viermaal

eerwaardigen Meester GA6AON volvoerd hadden, lief SALOMO hen
niet weder tot de overige Meesters terugkeeren ; maar zij bleven
altijd als eene bijzondere wacht bij hem, zoodat zij aau zijn' per-

soon verbonden warm . Maar, even als nrRAM ABBW welk.e door
UIaAM, de koning van Tyrus, als opperste over alle VrijmetselaUlen , en tot eon vorst over den Tempel gesteld was , even zoo
wend dit flu de viermaal eerwaardige Meester GABAON, aan wieu

de Uitverkorenen bij den naam van ADONA1 moesten zweren, hem
als eenen koning getrouw to ziju ; welken eed zij bij des konings
lioofc moesten afleggen t De kroon van sAr.OMO, waarop zij zwoe-rcn, beteekent de vrijlieid, de bouw van den Tempel en het
leven van den grootsten Meester.
Zoo bevonden rich don de Uitverkorene Meesters bestendig on

den persoon van hunnen viermaal eerwaardigen Meester GABAON
wanneer hij in den Tempel grog, om den arbeid der leerlingen i
Medgezellen en Meesters in oogenschouw to nemen . Z,ij under
ochten met hem aan do deuren des Tempels de wachten, en
dienden hem tot bedekking, wanneer hij aan de arbeiders hun
loon verdeelde ' Vandaar werden zij ook, dewijl zij den arbeid
mede bezageri, de volkomenste Meesters genoemd, en hun ouder-

dom was het volkomenste, hetwelk in het petal 9 door den drievoudigenhoek weed voorgesteld . Dewijl zij flu hunnen arbeid bij
nacht met de grootste stilte volbragten, zoo verlichtten zij hunno
wcrkplaatsen met eerie lamp . Daar zij zich door zekere woorden
vary de anderen moesten onderscheiden, gaf de viermaal eerwaardige hun den geheiligden naam ADONAI, bij welken zij hunnen

eed van trouw afl.egden . Hun aantal wies aan, wend grooter, en
beliep spoedig het petal van 900, die de wacht aan de dent' des

Tempels, ,Sun genoemd, hidden , (welke ook de dear des fondanaents geheeten wend
2 Kron . XXIII : 5 -- dock welken piaat~
ziiet bekend is) . Deze warm eene bestendige, in den Tempel rondo

gaande bedekking, zoowel der arbeiders, als van het heilige
buffs . Zij gingen, nanjelijlc, vann zonsojgang tot zonsondergang
twaal maal om .
Veridaranb van diet Ta/dear.,

ifet Tableau der llitverkoren Meesters stelt eene der gewigtigste
bezigheden voor, die wij der Vrijmetselarij verschuldigd ziju . In
diet midden daarvan bevindt zich de zerk van uiudm~, de grouttc er1 voortred'elijlcste alder Vrijmetselaren .

Deze alleen is bet,

.iei wij as oxen B
.egeut vet'eete t, air oxen kaniug moeten

MEL .
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bewayen , char de Vr 9rnetselarij veij , en hct knechtschap gehcel
4) t Vaon is .
De Uitveckoreu Meesters blijven daarorn bestendig

om den persoon van hunnen viermaal eerwaardigen Meester GABAON~
en verbinden zich aan hero-alleen , als aan hunnen koning .
Boven op de zerk bevindt zich eene kroon , waarop de Uitverkorene Meesters zweren, hunne vrjjheid, die de kroon van
hun geheele werk is, op het vurigst to verdedigen, den bouw
ales Tenapels, die het voortrefl'elijkste alley gebouwen is, to volvoeren, en het levee lakes Grootmeesters tegen alle aanvallen to
verdedigen .

Vcrder ziet men er cenen dolh, welke tegen al diegenen gescherpt is, die het durven wagen, de regten der Vrijmetselarij to kreliken, en die door ons-zelven in het vervlockte
hart moot worden gestooten van al diegenen, die verraders der
Orde willen worden .
Hierop volgt eene sfeer, welker beteekenis veelvuldig is ; zij
is de voorbereiding tot het binnenste heiligdom der Orde ; deFvijl
alle vier werelddeelen ons stof tot arbeid geven ; want de weg in

alle vier deelen der wereld is voor ons gebaand ; dat is, wij moeten de kunst in alle vier werelddeelen opzoeken , tot wij ze
vinden , al zouden wij haar oak uit de graven tot aan de op •
pervlakte der aarde oproepen . De lantaarn verbiedt den Uitverkoren Meesters alien uiterlijken schijn .
Het licht diem
hun, om to zien en to zoeken ; zijn plans moet ecbter niet ver•
blindend zijn, dewijl de uiterlijke schijn nooit door den verstandige bemind wordt. De schel spoort aan , op onze hoede to

zijn, en in het bijzonder, onze Loge to bewaren, waarin zich een
deel der boofdgebeirnen onzer Orde, bijna geheel ongesluijerd, vertoont .

De drie l~nodsen, waarmede HLRAM verslagen is geworden, als
ook de berg Sinai, zijn ons uit de Meester-Loge bekend, en
herinneren ons tevens, dat, ofschoon wij van trap tot trap in
kennis stijgen, wij ons nog bestendig de eerste geheimenissen

moeten herinneren .
Dc drie zak ken wijzen de strafl'en aan, welke al diegenen ver •
dienen, die zich, zoowel tepee de Loge, als tepee hunnen Grootmeester bezondigen.
De negen sterren beteekeneii bet petal der Uitverkore Meesters,

De Lobe is als onzer alley moeder aan to zien ; want door deze ziju wij ten voorschijn gekomen ; door haar hebben wij het

liclrt ontvangen . De Grootmeester, die hat beeld van den vier:
maal eerwaardigen Gabaon is, moat als de vadcr van hat gan.
sche huffs beschouwd worden .
De 27 sclsreden , welke door den wi,nkelhaak van drie, hat

drievoudig petal van 9 verheven trappen der Vrijmetselarij uitmahen, leiden ons op den weg tot de verkrijging van ons doe! . wij

gaan, tot verrotting over, tot dat eindelijk de telende en be •
vruchtende kracht van hemelsche lichten, ons tot de zaligen tetugroept .
Ook in den len . graad is hat petal 4 heersehend . De Voor•

titter heat viermaal eerwaardige s3ouwmee$ter ; de Loge
wordt door 4 X 4 slagen op hat altaar geopend .

De vier verpligtingen van amen Schotsehen Meester worden

bij cede in dezer voege aangenomen

1k zweer bij mijn ear en bij mijn eeuwige verdoemenis :
1° . De boofdpligten der Vrijmetselarij op hat naauwkeurigste to
zullen vervullen .

2 °. De eerwaardige Loge NN . onverbreekbare trouw to bewijzen y
en hate wetten eu verordeningen, des vereiscbt, met mijn
blood to verdedigen .

3°. Het geheirn der viermaal eerwaardige Schotsche Orde, op hat
zorgvuldigst to bewaren , en
t°, Dc regten en voordeelen, welke men mij met daze Orde ge
yen zal, niet to mishtuiken, en ze zonder onmiddelijk verlof,
van wie ik ze kreeg, niernand, wie ook, merle to deelen, enz .
Ordegeschiedenis van den v j, den graad .
Schotsche Meester, of liever de Schotsche Ridden° is,
door sAno :uo-zelven ingesteld . Hot aantal dezer Rudders bestond
in den beginne slechts uit 8, later uit 16 personen . ARe,
die tot deZe hooge waardigheid wilden komen, warden zwaar
beproefd, en moesten in de zeven wetenschappen ervaren zijn .
De

Zij waren Bchatmeesters, gekozen, om de schatten in den Tem-pal, beurtelings en met opod'ering van bun eigen le-van to vet- .
dedigen .
Hunne Ordekleederen (E'phata genoemd) waren fang ; van rood
f uweel, met good geborduurd, en hunne Ordebanden rood met
groan, waarvan zij hat eene erode over den regten schouder sloe
gang var1daar, dat de Schotsche Rudders, liunne Ordebanden nog

op gelijke wijze dragen .
had, sties£ hij .

Toen

Zijn zoon

veertig jai'en geregeerd

sALOMO

RECHABEAM

volgde hem op.

Deze was

het natuurlijk tegenbeeld zijns gloriet'ijken vaders, welken deEgyp •
tenaren Koning der
jonge hovelingen,

zaligen

noemden .

en verachtte den

ving eenen onnutten strijd aan met
NEBATII

(1

RECHABEAM

volgde de

raad der Ouden .
JEROBEAM,

Hij

de zoos van

Kon . XI : 26), een inboorling van den Euphraat, van

Zereda geboortig, een lieveling en veldoverste van den Koning
SISAK

van Egypte.

RECHABEAM

Deze overreedde den Koning

SISAK,

den oorlog zou verklaren, welke hem ook,

vijfde jaar zijner regering ,

onderwierp.

JEROBEAM

dat hij
in het

veroverde

in dezen krijg, in korten tijd, alle vaste steden in Judea, en
kwam tot aan de muren van Jeruzalem .

Toen

de Schotsche

Meesters en Ridders dit zagen , legden zij under elkander den eed
af, de muren des tcmpels tot den laatsten bloeddrop to verdedigen,
en de honderd gewapende krijgsknechten, die tot bewaking van
den Tempel bestemd waren , zelve aan to voeren . Toen

JEROBEAM

zonder veel moeite, de stadsmuren bestegen had, en tot your de
muren des Tempels aanrukte, verschrikte hij, dat hij zulk eenen
grooten tegenstand ondervond ; zoodat hij, om niet al zijn yolk to
verliezen, onverrigter zake van den Tempel moest terug trekken.
Hij bezette de stad, plunderde de koninklijke schatten en de rijk .

dommen der stad . Bij deze belegering hadden acht Schotsche meesters hue levee verloren, en alzoo hunnen eed vervuld .

De over-

geblevene helft, to zwak, om den vijand langer tegenstand to
bieden, besloot, de schatten bij tijds in veiligheid to brengen .
Er waren nog meet' schatten in den Tempel, maar deze waren de
gewigtigste .
muren van

Toen

flu JEROBEAM

nogmaals met al zijne magt op de

Jeruzalems tempel aankwam, verscheen hij in den

voorhof, en brak de beide kolommen J. en ,B. her deden
de Schotsche Ridders eenen moedigen uitval, en dreven de
vijanden over de muren terug .
de gebroken kolommen ,

Toen grepen zij vies stukken van

en bragten deze in den voorhof des

tempels, achter de groote springbron, met welken water het bloed
van het geslachtte vee nit den Tempel gespoeld wend . Daar beyond
zich een verborgen gang, Jaerzen-Kedi genoemd, in welken zij
de stukken detkolommen, in de gedaante van het Andreas-kruis,
en daarop

de schatten legden .

Deze gang was grout en lang,

~0
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en verd.eelde zich in twee ai Rlen .

Dc eerie liep naar hot bosch

De Schot •
sche Kidders verkozen den laatsten, en kwamen tot aan Paran ;
Zith, en de andere naar de vlakte Lanan en ifriarassa .

vandaar tot aan de woestijn Abarima'itor, cone rotsige en onbewoonde

landstreek . Men zag bier weg, noch voetpad ; ook vond men hiergeen

spoor van menschelijke voetstappen . Alles was met eon donkey en
ondoordringbaar wood bedekt . Wilde dieren hadden doze streken

in bezit genomen . De dalen weergalrnden van burs gebrul . Hadden
zij eenen berg bestegen, zoo was onder hen eenen vreesselijken af-

grond, en tegenover eon flog schrikbarender steile rots . Reeds
verborg zich de dag ; de zwartste nacht omhulde hen, zoodat zij

elkander niet moor herkennen konden, behalve als geweldige blik •
semschichten neerschoten, op welke zoo hevige donderslagen

volgden, dat die de aarde deden schudden . Groote vergiftige
slangen

verlieten vol vrees hare holen, en sisters aan hunne

voeten . In dit gevaar, dat hen ieder oogenblik met den dood
dreigde, zonken zij ter aarde neder, en hieven hunne handers

omhoog tot den 0. • . B . • . H . • . d . • . H . • . De dag brak aan ; zij zetteden
hunne reize in die schrikkelijke woestijn voort ; hot ontzettendste onweder vergezelde hers . Zoo dwaalden zij dagen en nachten moedeloos en

krachteloos rond, zonder to weten waar zij waxen . Eindelijk he!.
derde de kernel op, en zij zagen van verre, in hot zuiden, hooge
rotsen, als eon geweldige muur met hooge torens, en door eon

groen schijnend water omgeven . De rotsen wierpen hare scha-

duw tot over de halve woestijn . Toen zij nader kwamen, zagen
zij, in hot oosten, eerie oude, lange, vervallen poort, welker
veroudcrde deurposten elk oogenblik dreigden in to vallen . Met
veel moeite kwamen zij over cone muur van zand, daarna door eon

moeras, en eindelijk over hot water . Met levensgevaar waagden zij

de poort binnen to treden . Naauwelijks waxen zij in den donkeren
gang, en hadden zestien schreden gedaan,

toen zij

den dag aan-

schouwden, welke door eerie scheur in de poort vie!, en hen op

eenen weg leidde, waar zij de schoonste en bekoorlijkste streek
der wereld ontwaar den .

Na zestien woken reizens betraden zij eon waar aardsch paradijs,

waar eerie altijddurende lento heerschte .

De bloesems en rijpe vrucbteii van eerie menigte vrucbtdragen-

('Ie booiuen, versj)reidden den aaiigciiaatn tcn gcui . Eerie zacht

MEL .
tuischende beek kronkelde zich door deze lustwarande, in welke
geen enkel zintuig ongeroerd of onbevredigd bleef .
Nadat de Ridders, van de uitgestane vermoeijenissen uitgerust

waxen, bevonden zij , na naauwkeurig onderzoek, dat deze gelukkige plaats duizend ellen lang en breed, en met hooge, steile

rotsen, als met eenen muur, omgeven was . Op eenigen afstand
werden zij een heilig bosch gewaar, met eenen ouden Tem-

per.

Boven de dear des Tempers stood bet volgende opschrift in
de Hebr . taal : Niemand nadere dezen heiligen Temper Bethsemes,

dan die een kenner en vereerder der zeven wetenschappen, en
to geljh van alle nieuwsgierigheid bevrjd is .

De Ridders namen elkander hierover eenen eed af, gingen toen

in den Temper, en legden in bet midden hunnen heiligen buit
neder, namelijk : de schat, dien zij uit Jeruzalem medegebragt
hadden . Deze bestond in eene vierhoekige elpenbeenen kiss , aan
de hoeken met goud beslagen,

met edelgesteenten ingezet, en
zelven vervaardigd . In deze lagers twee stuhken
gedegen goud, elk eenen elleboog rang en dik , welke tot de
door

HIRA1Yf

kroonen en pedestallen gebruikt werden, die aan de heide zuilen
J en B onthraken, en welke stukken goud door SALOMO zelven

vervaardigd zijnde, heilig gehouden en in bet allerheiligste nedergelegd
werden . In bet midden der kist lag bet horstschild, met twaalf
edele steenen ,

naar bet petal der twaalf stammers, dat

MOZES

liet vervaardigen , en hetwelk de Hoogepriester alle jaren eenmaal,
wanneer hij in bet heilige der heiligen kwam, op zijne hoist moest
drapers ; insgelijks eene dikke gouden plaat, waarop de Urim en
Thummim gegraveerd was . Geheel onder in de kist lagers vier gouden gedenkpenningen, waarvan op de eerste het Leerlings-, op de

tweede het Medgezellen-, op bet derde bet Meesterwoord, en op de
vierde niets geschreven was . Het oude Meesterwoord stood op
bet deksel der kist, in eenen driehoek . Ter linkerhand zagen

zij den Normam, ten regterhand eene lijkkist van zwart jaspis,

op welker deksel de volgende woorden in Arabische letters stonden : God zelf is bier de wachter . Deze lijkkist was negen jaar en
drie maanden rang voor de Schotsche Ridders een waar geheimenis,
totdat eindelijk eeu van hen bet waagde, zijne nieuwsgierigheid to
bevredigen, en daardoor bet aantal dezen Ridders verminderde ;

want, gedurende de vier wren die hij net de Yormam bezig was,
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kwam bij om . Daarom werden dan ook de Schotsche Ridders i
bij hunne aanneming, order de rol gelegd en viermaal gekleed,
tot aandenken van dezen ongetrouwen en meineedigen Ridden, die

.Erphat heette .

Eindelijk is nog aan to merken, dat de plaats, waar deze Schotsche Ridders zoo lang in rust en tevredenheid geleefd hadden, in
gelukkig Arabie gelegen, en van condom met zoo vele gevaren
omgeven

was, dat geen sterveling het waagde hen to bezoeken, totdat eindelijk het geluk de Ridders zoo gunstig was,
dat zij gelegenheid vonden , haar to verlaten, en de terugreize met de schatten weder aannamen . Na huune aan-

komst vonden zij de heilige stad en den Tempel geheel
verwoest, en in puin en asch verkeerd . Dewijl zij flu de plaats,
waar HIRAM begraveu was, kenden, en vreesden, dat zijne beenderen verbrand mogten zijn, zoo zochten zij zijne begraafplaats op,
trokken de lijkkist uit de asch op, en begroeven ze op
nieuw op eene geheime plaats, waar zij nog rust . Zij begayen

rich hierop naar alle vier werelddeelen, zochten hunne Medebroe •
dens op, vormden, naar pligt, nieuwe Loges, en breidden het
licht den Vrijmetselarij overal uit . Zij verhaalden aan hunneBroeders, welke bezwarenissen zij, op de reize met hunnen schat, had-

den ondervonden, en vermaanden hen tegelijker tijd tot trouw
cn Iwer.

T crhlaring van het Tableau den Schotsche Bidders .
Beschouw, mijn Broeder ! met een geroerd hart op dit Tableau
de albeelding van den beklagenswaarden toestand, waarin sALOMO's
Tempel, het meesterstuk onzer voorvaderen, rich bevindt . In
bet westen ziet gij de twee koperen kolommcn, die door hare

pracht de buitengewone schoonheid van dit gebouw verkondigden, flu verbroken, omgeworpen en zoodanig verwoest, dat zij
bijna onkenbaar zijn geworden . Ook van de zecen trapper, welke

tot de groote poort leidden, zijn niet meer dan vier overig, maar
evenzoo onvolkomen en verwoest, dat men ze naauwelijks beklitnmen kan . Het innerlijke des Tempels is verwoest en zeer in verval .
De Bouwmeesters door de zon den refine deugd en de maan den
onbevlekte onschuld verlicht, vonden hier ook de lijkkist scan
iili{ 4M,

die zij uit den puiiihoop trokken, waarhij zij de drip

M EL .
/inodsen ontdckten, waarmede deze zoo ongelukkige als waartlige
Grootm . • . van zijn levee beroofd was geworden . De groote B . •.
H . • . der werelden , die alle deugdzamen beloont, zegende vender

deze ijverige Bouwmeesters, door den bijstand Zijner goddelijke
wijsheid in hunne ondernemingen . Zij ontdekte&n eindelijk den

grondsteen, den talisman, ja zelfs

de

schatten

des Tempels .

Toen zij deze ontdckten, vielen zij dadelijk op de knien neder,
en vereerden, van erkentelijkheid doordrongen, den viermaal heiligen naam van dengenen , die hen in hunnen arbeid geholpen
had, en welke op het deksel was gegraveerd .
hlierop vereenigden zich de even ijverige als waardige Bouwmeesters veel inniger din to voren, door den band der vriend
schap en bragten bet ligchaam van HIRAM en den schat naar

Schotland.

Den schat plaatsten zij op een altaar, op hetweik zij

tot op den huidigen dig hue dankofFer brengen, voor de gelakkige ontdekking, die hue de Groote B .• . M . • . der werelden had
vergund .

Het lijk van HIRAM begroeven zij met alle pracht en

rigtten hem een eeuwig gedenkteeken op .
In den Filozofengraad worth veel geknield , gebeden , gezegend, gekust en gezworen, daarentegen niets gedaan of gezegd,
tat deze benaming regtvaardigen kin . Hij staat noch met den
voorgaanden , noch met den volgenden graad in eenig verband,
zoodat het duidelijk blijkt , tat die door een of inter dweepziek en femelend Br, is ondergesehoven . flet binnenste van
de kamer der wijsheid (des Tempels) heeft wit behangsel ; het
groote , op de drie trappen staande altaar in het oosten , waar
de Waardigste (de Voorzitter~ zijnen zetel heeft geplaatst , en
de kleine altaren in het westen , waar de beide

oudste Fl ..

lozofen (Opzieners) hunnen zetel hebben , en de vier kieinere
altaren der overige

Fi lozofen ,

in het zuiden en noorden,

hebben merle witte bekleedsels, en eindelijk ook de kleine tafei,
waarop het

Fi lozofen •Tableau

uitgebreid is . Op de altaren,

stain witte waskaarsen .

Het gebruik schrijft aan der Filozofen handelingen bijzon-

deren ootmoed voor ; vooreerst nadert de Waardigste , na kaielend zijn gebed verrigt to hebben ; daarna , in eenen rdi , met
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kaarsen in de handers , knielen zes Filo, ofen (velefl boven fit
fetal in eenen tweeden rei knielende , hebben geene kaarsen) ;
vervolgens legt de J aardigste ears ieder hunner de regterhand op pet hoofd, ontsteekt met de linkerhand liens kaars ,
en zegt
De groote Jarachei, de wijze Ajanoda, de almagtige Elope
toabez
,
zegene u ! sta op mijn Broeder en ga in vrede
Hierop kust elk ingezegende den Waardigste op pet voor ;
hoofd , en bet Ordeteeken dat om zijnen pals hangt . De Waardigste roept ze echter op , hem to helpers in pet openers van
de Kamer der Wijsheid, valt op de knieen , en zegt
Mijne waardige Broeders, dear gij met mij besloten hebt, de
Kamer der Wijsheid to openers ; zoo zegent mij alvorens in den,
naam van den grooten J, enz .
Met gelijke plegtigheid wordt de Kamer der Wijsheid gesloten , waarna de Waardigste voor de overige Fi lozofera neerknielt , en zegt
Mijne waardige Broeders, mogt ik in eenige opzigten to kort
zijn geschoten, dan schrijf pet aan menschelijke zwakheid toe !
Vergeeft, mint en zegent mij .
Ook de Groot-Sekretaris moet gelijke ootmoedigheid betooi
non . Nadat de Waardigste tot hem heeft gezegd
Ga been, mijn Broeder, en gelei den Uitverkoren Meester N .N,
in den naam van hem lien wij bier vereeren, naar pet reinigings .
bad en dan in de Karner der Wijsheid, w j zullen intusschen voor
u en hem bidden .
Knielt hij voor hem neder , ontvangt zijn zegen, begeeft
zich naar pet voorbereidingsvertrek , werpt ziclt voor den Ken-.
didaat op de knieen , en zegt
Mijn Broeder, mogt ik u ook ooit in eenig opzigt hebben beleedigd, dan smeek ik u vergiffenis af .

Dan doet hij den Kandidaat zijne overtollige versiersels af- .
leggen , en zegt
Wasch uwe handers, opdat gij rein en onbevlekt in de Kamer
der Wijsheid kunt verschijnen .
Hij bidt gedurende deze dead in stilte , leidt den Kandidaat

MF
ruggelings in

de Kamer

der

.
W'ijsheid en naar een

met de regterhand de daarin stekende

bij l ,

blok ,

vat

en zegt

Kniel ncder en leg uw hoofd op dit blolg, opdat gij den ouden
mensch in a moogt dooden .
Hij geeft hem dan met dg opgeheven bijl een' ligten slag
op den teals , en roept
Hij is wedergeboren .
De Waardigste en de verdere
Amen !

Filozofen

roepen driemalen

waarna de Kandidaat voor elk der 6 kicine altaren,

zijne gelofte knielend aldus aflegt :
1k zweer, en beloof bij mijnen Vrijmetselaarseed., de gehei~
men van de Kamer der Wijsheid op hot zorgvuldigste en heiligste
to bewaren ; zoo ik dezen eed niet houde, dan mege God mij aan
ziel en ligchaam strall'en ! Tot bekrachtiging van dezen eed kus
Ak de woorden mijns Verlossers ."
:En eindelijk op hot groote Altaar den volgenden eed, welken hij
ook onderteeken&n moot
)) 1k zweer bij God, den grooten J . . . . enz . hot gewigtigste geheini
van de Kamer der Wijsheid niet alleen met de grootste zorgvuldigheid to
bewaren, maar doze oak, met verlies van mijn blood, en verachting 'tarp
mijn leven, to zullen verdedigen . 1k beloof voor den Almagtiger
E . Z. , den schrikkelijken Regter der meineedigen , de hoafdpl'igten der Vrijmetselarij, met nob moor ijver, dan tot flu tae geschiedde,
vit to oefenen ; de pligten en geboden en penitentien, die mij opge

legd zijn, met blinde gelzooryaamheid to vervullen . Zoo ik laag
genoeg mogt zijn , dezen eed to verbreken , dan straffe mij de
Almagtige E . Z . met zijne hardste straffen, her tijdelijk en ginds voor
eeuwig . Mijn naam worde under Vrijmetselaren niet alleen uitgeroeid, maar diene voor alle Loges tot cenen gruwel en schdk
beeld, en alles wat leeft, haude mij voor den onwaardigsten ster~

veling! 1k roep God, den grooten d . • . , den wijzen A. •. , derv
Almagtigen

E. Z ., tot getnige aan, dat ik dezen ligcbamelijken

eed opregt en zander eenigen dwang hebbe afgelegd . Zoo waar

strafe mij God aan lijf en ziel . Um mijnen eed to bekrachti_.
gen , kus ik hot woord mijns &hoppers, en onderteekene dicr
eed met mijn blood ."
De nienwe

Filozoof wordt getooid met zijne vieevondige klee-
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2 G
ding ,
3 .)

Sehootsvel ; 2 .) den Kiel der onschuld ;
Ordeteeken , en ten 4 .) den versierden Vrijheida-

als : '1 .) het

het

hoed .

Hij kust elk van deze stukken, ontvangt van den Waar-

digste der Orde den vredekus ,

en wordt ingezegend ; waarop

de Waardigste weder een gebed doet ,

fen zacht • nazeggen .
De nieuwe

Filozoof

ontvangt

flu

dat de andere

onderrigt ,

Filozo-

daarna wordt

hem het Tableau verklaard, en doet de Waardigste hem eindelijk
de volgende vragen

Fr. Zijt gij een Filozoof ?
.Antes . 1k ben wedergeboren .
Yr. Wat is de pligt van eenen wedergeborene ?
.dntw . [Jet goede, dat mij in de Vrijmetselarij bekend is, met

verachting mijns levens voor to staan en to beschermen , en het
booze in den afgrond der hel to vervloeken .

Fr . . Welk is het goede doel der Vrijmetselarij ?
.dntw. Den gouden tijd weder to herstellen .
Yr. Welk is het slechte ?
.Antes . De verraderij een tijd lang onder den schijn der
deugd verscholen .

Yr. Door welk middel kan de gouden tijd weder hersteld

worden ?

.4ntw.

Door middel van eene ongehuichelde vreeze voor God,

door eene naauwkeurige vervulling der voorgeschrevene pligten
en door ootmoed, die het grootste kenteeken van zelfverloochefling is .

Yr.

.Antes .

Wat beteekent uwe kleeding ?
De wine hoed met den veder de versierde vrijheid, de

wine mantel het beeld der onschuld, en de groene band de hoop,

Fr. hoe oud zijt gij ?

.Antes . 1k
Van den

ben wedergeboren .

zevenden

geestelijken graad , welke in het met La •

tijnsche en Hebreeuwsche plaatsen uit den Bijbel vermengde Riy
tuaal is genoemd :

gradum Capitularem sequitur et primu:

gradus Capituli invisibilis dicitur vel

Clericatus ,

zullen wij

bet voornaamste opgeven .
In het Konklave , zoo mogelijk eene kerk of gewijde kapel,
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vordt , zo i er zich onder de 1onklavisten een priester bevindt ,
net bet lezen van eeno mis een aanvang gemaakt , of iii do
Protestantsche kerken een gebed gedaan , en de rozeriolie
(C/ri.s'ma) gezegend, tndien er geen. Priester legenwoordig is,
heft de Pioogepriester of hoogw rdige Aartspriester de Hymne
Peni sancte $piritus aan , waarna zeven rnalen op den horen van Lcrael (thofer) geblazen , en door den Hoogepriester met de Aron$-roede op den altaar geslagen wordt .
Op dezen taan zes kleine, en in het midden zeven groote iich-

ten, voor welke op een wine gordijn ltet roode Magische kruis,
nit vier Hebreeuwsche Daletha zamengesteld , in do volgendd
gedaante is geplaatst s

Bditen de .front-roede , Iigt de Openbaring van roHANNE
bpengeslagen op het altaar . De aanwezigen hebben I oorhemden aan, en zijn met een wit anoer met negen knoopen,
t an welke er drie of hanger , omgord . Over het hemd dragen
zij den mantel der Tempelheeren ; op de regterzijde het Magische kruis , van wollen band ; op de linker het gewone Tem-

pelheerenkruis, en om den hats een wit, met zwarte Daleths'
omzet kruis , hetwelk de odicieren aan eenen z varten , en de
bverige Broeders aan eenen tooden band dragon . Tegetiaver
den $obgepi~iester staat , in eeflen hock , aan zijne regterhand
een geraamte . INadat do 47ste Psalm , `vclke met de woor'den

.Plaudite genies ! (Alle y gij voiken

kbpt in de handen
aanvangt , in de Latijnsclle tail gebeden , en zeven maul in de'
handen geklapt is , begirt do Hoogepriester het volgende gee
sprek

Yr. Hoog-Eerwaardige Broeder 1 Grout-Operdteur I wat is het
Konklave ?
„dnlw . Het is eerie vereeiiiging van echte cholierc'n der oude
Wijsgeeren t wel ;e zich i ii Ia~ere tijden r Broeders van lid

gouden kruis, of kcrkelijhen genoemd hebben .

Deze zoo eer~
waardige naam is door de verachtelijkste lieden, die lage bedriegers waren , misbruikt geworden .
Vender heeft zich oak in de laatste jaren zekere ROZENKRUI5
opgedaan, die een gezelschap van zoogenaamde Duttsche rozenkruizers heeft gesticht . Deze zijn wel geene bedriegers ; maar zij
hebben even zoo weinig kennis, als de eerste van de ware
stof, of van den waren arbeid der K .• . K. • . Bindelijk is er
uog eene derde klasse van Rozenkruisers, welke wel eenige losse
theoretische begrippen der wijsheid hadden, maar nog altijd zeeri
van het doel verwijderd waren .
Yr. Wat is dus bet ware geheim van het Konklave ?
Antes . wijsheid .
Yr. Wat is wijsheid ?
Antes . De kennis van God en der gansche natuur.
Yr. Alzoo dienen de grondige begrippen der algemeene chemie
niet tot wijsheid, of staat den geleerden chemisten hiertoe de
weg open?
Antes . Algemeene chemie is nergens nuttig toe ; want chemie
is kunst, en wijsheid natuur ; en de geleerdste scheikur stenaar
kan bij ons niet eens scholier zijn .
Yr. Wat verstaat gij door kennis van God en de natuur ?
Antes . God heeft van zijnen hoogsten troop tot het middelpunt
der aarde alles naar de wetten der natuur geschapen , waardooi •
ons deze oneindige Bouwmeester een voorbeeld g~eft, hoe wij tot
den weg der wijsheid zullen komen . Hij had in eenen oogenblik
zoowel de wereld kunnen scheppen als vernietigen ; Hij heeft
naar echter natuurlijk geschapen en zal haar ook natnurlijk vernietigen, en even als Hij-zelf drieeenig is, heeft Hij ook in de
wereld eene drieeenigheid vastgesteld.
Fr. Wat schiep God in het eerste begin?
Antes . De duistere Bajert, welke nit troebel water en vuu,
bestond.
Vr. Wat geschiedde vender?
Antes . De Geest Gods zweefde over de wateren .
Vr. Wat ontstond nit dezen Geest, dien de Geest Gods op
bet water achterliet ?
4ntw. Het licht.
Fr . Wat deed de Almagtige met dat licht?

., ntw . 1E j verdeelde het in het reino em onreine. tJit het
ieine schiep Hij den hemel, en het onreine gaf Hij over aan de

vulkanische grondstof der wereld,
tot asch en aarde verkeert .

welke door de verbranding

Hierop volgen nog negen vragen en antwoorden , welke blijk
geven van gelijke wijsheid . De Hoogepriester besluit het gesprel
met den ttitroep :

n Daar alzoo het licht der wijsheid in ons woont, en de sto :f
der wijsheid uit ons komt, zoo willen wij, hoogwaardige Broeders f
oo1 toonen, tat wij tit waardig zijn.
wij willen tat licht der wisheid met onze handon bearbeialen
en naar het voorbeeld van den Heer der Heerscharen, eene klei~

lie wereld scheppen en in zijnen driemaal heiligen naam , het
Konklave der wijsheid openen,"
De daartoe behoorlijk voorbereide Kandidaat ,

gnat , na zijnd

eerste intrede , in het Ifonklave, terwijl hij bij elken der Kon-

klavisten blijft staan bedelen , en zegt ;
» Geeft eenen arme eene aalmoes ! God heeft mij verhoogd ; Hij
heeft mij vernederd ; Zijn naam zij geprezen van eeuwigheid tot
eeuwigheid! '
Waarop hij

van elkeen de kleinste count des lands bekomt

Na zijne tweede intrede wascht hij zich zeven maal de
den met rozenolie ,

hand

waarbij de Aartspriester en de Broederen

$ebreeuwsche fermulieren uitspreken .

Daarop reikt hem dd
voorbereider den Ja7nsuph, of het r'iet van den Ecce L omo;
en de veroordeeling van
steld.

voor PILATtls met hem worth voorgej
met het gelaat voorover , op Bend

CHRISTUS

'herder worth hij

f

stroomatras nedergeworpen,

om hem

to hruieigen ; na eenigi

ininuten worth hij , onder alley zwijgen, weder opgerigt en met
gewijde olie gezalfd ,

waarbij de Aartspriestcr here de handers

kruiswijze op het hoofd legs, en zegts

Spiritus sanctus sup

perveniat ti/u, ut habeas, sapientiam, xntellectnm, consilium

fortitudenem , scientiarn , pietatem et timorem Domini ! Vac1

in pace !

Nu volgt de drievotidige eed in de Latijnsche

that,

veer de Kandidaat deze niet verstaat in de Duitscher
De woorden s die den

of ws

nieuw aangenomeno nn ined€~gjc
47

3
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worcien ,

zijn :

HARRIS ,

AUMONT ,

DAVID

en Jc NATIIAN .

Nad

hct linnen kleed, «aarop een rood kruis gehecht moet zijn, van
de in het midden

der Sephiroth

(Konklavisten) staande talel

weggenomen is, spreekt de Hoogepriester hem aldtts aan
)r wij , Hoogepriesters en Tempelheeren-Bidders , hebben door
overleveringen van drie leerlingen van PYTUAGORAS en van zi o,
die ii bekelid moeten zijn, de Ilermetiesch Cabbalistiesehe wetensehap
en het geheim der goddeljke 1lagie ontvangen . De orde en de
wetten van het heilige Konklave bevelen,

onze wetenschappen

aan zeer weinigen van ons Kapittel merle to deelen, om geheirnen
van zoo veel gewigt niet to ontwijden . Daar thans ecliter het
volkomen getal (tiers Konklavisten en tiers medeleden van eer met
zitting en stem in een Konklave) voor dit Oosten niet volkomen
is, zoo hebben wij u, hoogwaardige Broeder ! die u door per-

soonlijke eigeuschappen, door uwe gehoorzaainheid en stilzwijgendheid bijzonder onderscheiden hebt, verkozen, om onder het getal
der Uitverkoren van ons Konklave, in ons onzigtbaar Kapittel
plaats to nemen, om van den hoogwaardigen Groot-l)eken en
Groot-Operateur al dat licht en al die theozophiesclie, cabbalistie-

sche en hermetiesche kennis to bekomen, waartoe gij nu in staatzijt .
Ontvang deze met de behoorlijken eerbied, en wijd ze uwe
diepzinnigste beschouwing, terwijl gij, God ., den Almagtige loft,.
die zoo veel wonderwerken in de natnur heeft daargesteld,
Weet en verneem ook hiermede, dat wij, Broederen van het

Konklave, niet alleen grootmoedige weldoeners, maar ook gestrenge
regters zijn! In naam van onze geheiligde Orde hebben wij het
refit over Teven en dood, en wanneer gij het ooit durft wagers,

onze wetten to avertred.en, zoos zou noch de bescherming, nosh
de magi der vorsten u van den dood kunnen redden . 1Viets ge-r
beurt er tocli in de wergild , dat voor onze (pperhoofden erborgen 1~an bljven, en daar hunner scherpzinnigheid nietsontgaan
kan, zoa leer eerwaardige Breeder ! uwe aangegane verpligtingen
getrouw vervullen, en u voorzigtig en gehoorzaam to gedragen .
Leer bavenal zwijger, opdat gij niet met li}I erg ziel verloren gaat ."
Nu roikt men hem het groote licht des altaars over

erg

zegt : .Eece tux munch
Het koor der Broederen bidt eene Latijnsche spreuk , en de
Groot .Opcrateur

neemt

ecne glocijende kool uit lief nevem&
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stn staande reukvat , (met hetwelke de Crootschatmeester den
A~1ctsl)l ies(er bewierookt ,

eer deze den zegen uitspreekt) , en
inaakt daarlnede driemaal het kruis op des Kandidaats tong .

Accendimus linguam foam igne spiritus sancti, et apponimus tibi sigillunz silentii perpetui, in nomine Patris, et Fuji , et Spiritus sancti . --

Al de Broeders vallen hier gezamenlijk in) .diners ! Ho$hiana in evcel$i$.
De Kandidaat ontvangt den Joodschen zegen , zoo als die
1IELCHIZEDEk tot op SALOMO werd overgeplant, dan het kruis

van

der Priesterlijke Tempelieren, den Prie$terband, een Lau •
riertak, en eindelijk den naam eens Engels , of van eenen Profeet .
Verhlaring van het eerste mystieke Tableau .

bier, hoogeerwaardige 13roeder ! Ziet gij alle geheimenissen der
gchecle Vrijrnctselarij en der K . • . K . • . , in eens to zamen getrokken . Alle graders , die gij tot hiertoe bekomen hebt, worden bij
ons het noviciaat genoemd . De symboliesche graders van Leerling,
Medgezel en Meester zijn gemaakt, om u tot hoogere geheimen
voor to bereiden, u een historiesch begrip van de Vrijmetselarij

to geven, en oils eene naauwkeurige kennis van owe denkwijze
en gedrag to verschafl'en .

De Selaotsche graad is de aanvang der heilige Riddei'schap, en
eigenlijk Let zoogenaamde lagere Diakenambt . De Uitverkoren
Breeder is het Diahenschap en eigenlijk noviciaat.
De zesde

graad is afgezonderd . Hij is een militaire graad, welke de bevrijding van het beloofde Land, uit de handers der ongeloovigen
tot onderwerp eeft en in geen verban tot den Pnestergraad staat .
De belooningen der militaire Tempelheeren zijn Kommanderijen

en ,Bal4je'n ; die der geestelijke Tempelheeren zijn de afgetrokken
wetenschappen en zoodanige wezenlijke kundigheden, die ons

gezondheid en rjhdom geven . De Ilermetiesche en Theosophiesche

knndigheden zijn voor ons des to eerwaardiger, dewijl zij ons
van de ondoordringbare eigenschappen des greeters Adona'i nader
onderrigten, en ons zijne verschillende werken, in den hemel en
op aarde, duidelijk makers .
In de Ridderorde beteekenen J .• . B . • . M. • . , Jacobus Burgundies
,1 olaius.
In de Priesterorde daarentegen hebben zij acne dtibbele

uitlegging . De flermetiesehe is Ignis, Mans , .$alneum, - MB . - •

dewijl bier de figuur der M, veranderd wordt in hot water, waar •
'van de verkeerde driehoek bet teeken der chemie is . Dit waters
bad is de stof der schepping, waaruit God de wereld en alle ge •

~chapen worms geruaakt heeft, en deze stof is hot ook, waarvan
rich de oude lVlagiers bediend hebben, om hot heilige vuur

daaruit to waken . Het is de oorsprong van alle wonderen der
natuur, hot clzaotiesche en eerste water, dat op hot naauwkeu
~igste naar hot systeem des Scheppers is gemaakt . De theozofie .

fiche vetklaring zal u later medegedeeld worden .
De ballen op de kolommen staande, zijn de magnetiesche deug~
den der upper en lagere strekea, nit welke dit eerste water getrokken is . De ruwe steep is hot minerale , lectruna, waar-'
mode wij

de volkamen metalen en edelgesteenten koken . Hij
bevat hot lichtvuur, waarvan de Profeten spraken ; 1
was de
curige wolk en de vuurzuil der . sra~lieten , hot
der opperpriesters, de vurige wagon van
ELtAS

eilige vuur

zechie'l
l en die waarop

(en bowel voer, hij was hot vuur, de rook era de damp,

waarvan de Reilige

JoHAnrrILS

in de Openbaring spreekt .

De ku .

bieke Steep is bet Alcaliesche universeel rout , betwelk alle metalen&
en edelgesteenten daar~om oplost, dewijl dit taut de wooden, de

oorsprong en de magneet van deze is . De Meestergraad spreekt
van de op HIRAMS graf gevondene akacia . Pit is do ware stof,
uit welke de wijsgeeren hunne schatten balm . Zij is hot ware
Jicht der wereld, nit welke de glorierijke

under hot beeld
.
Zij
is
de hrandende
des Verlossers, is to voorschijn gekornen
koo;l, van welke JESAIA (XLVII : 14) en EZECH1EL (X : 2) spreken,
en welke, volgens hot verborgen systema der oude wijzen en,
HIRAM,

wijsgeeren, toebereid moot worden . Eene van onze geheimzinnige
materien is dus de brandende kool, welke de Egyptiesehe Cabbala
duidelijk noemt . De tweede stof is hot gnome schuim, dat op
tier ilozofen zee zwemt . Daaruit komt hot graze rout, en van
dit rout eindelijk bet water, dat alle metalen, mineralen, edele
gesteenten en alle zamenstellingen der natuur oplost en de dagem
des nzenschen tot aan zjjn einde in de meest volmaakte gezondheid bewaart . Tot slot moaten wij zeggen, dat er drie soorten,
van Broeclers in ons Konklave zijn . De eerste, zijnde die welko
do kennis bezitteu ~, Zoowel dot° herruetiesche als magiesche Egyp-

MEM,
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tiesche

Cabbala .
Deze ziju de Aartspriester, de Groot-Diaken
en de Groot-Operateur . De tweede is die klasse, welke men de

geheimen begins mede to deelen, en deze ziju werkelijke medeleden van het Konklave . De derde ziju medeleden van eer, die
niets dan ceremonien ennen .
Verhlaring der Theosophiesche geheimen .
Het kruis der Tempeiheeren bevat de vier elementen en den

chaos.

De drie letters J . • . B. • . M . • . beteekenen Jeziroth (de derde

hemel, de zetel der planetariesehe geesten, 11/ars, Saturnus, Ju-

piter, Merhurius, Venus, de Maan en de Zen) ; Berioch (dat is
de tweede hemel, mooning der aartsengelen en hemelsche legioenen),
en Metraton (dat is de geest van den Messias , die over alles
heerseht) .

,
en a• wijzen
x
de eerste 600, de tweede 60 en

De drie Grieksche letters der Openbaring
lies getal 666 aan, namelijk :
de laatste 6 .

Deze drie zessen to zamen makers 18 , en hierin is

het getal 0 begrepen.
[Over het getal 666, Openb. van ion . XIII : 18, leest men eene
krietiesche beschouwing in de Godgeleerde B dragen voor het jaar
1841, XVde Peel, 1e Stuk, bl . 1--21 .]
Men ziet uit deze proeve , waarin het meest uitzinnige niet
is opgenomen ,

welke onzin ,

en theozofiesche graders ,
werd uitgekraamd .

door de zoogenaatnde mystiesehe

onder den naam van Vrijmetselarij,

Deze proeve zullen wij niet verder voort-.

zetten , de lezer heeft hieraan genoeg .
MEMPHIS ,
CAGLIOSTRO) .

(RITE

DE)

of Egyptiesche Ritus (zie het Art .

In dezen Ritus , door

CAGLIOSTRO

ultgedacht , wer-

den beide kunnen , onder gelijke Ritualen, toegelaten , ofschoon
bet twee afgescheiden ligehamen waren .

De graders waren

Egyptiesch Leerling,
Medgezel,
U

Meester .

In de beide eerste graders ,

door dien bedrieger daargesteld ,

knielden de Kandidaten bij elke schrede voor den reg . •. M . • . ,

dan werden zij beademd , bewierookt en verrigtte men bezweringen, was de andidaat van hot mannelijke geslacht , dan

MEM .
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leidde men NJ de aanneming tot Meester eon Jongeling of mersje

binnen , die in den staat van volmaakte onschuld moest zijn,
en duif of pupil genoemd werd .

Deze outving van den reg .' .

M . •. de magt van den mensch, voor zijnen val in zijn bezit, zijnde
die over do geesten .

Die (zeven) geesten omringen Gods troon

en besturen de planetcn .

De duif,

n hot wit gekleed ,

listen en bloemen versierd , naderde den Meester .
baden den hemel ,

met

De ledett

dat de Meester het hem geschonken ver-

mogen mogt kunnen uitoefenen . Dc

duif bad God om de guest,

to mogen handelen naar 's Meesters bevelen ,
ster to dienen tusschen dezen en de geesten .

en tot middelaarDe reg .

• . M •.

blies haar op het gclaat , onder hot uitspreken van een formutier, waarna zij werd opgesloten in den tabernakel, eene plants,
met wit behangen en van een tafeltje met Brie branden,de waskaarsen voorzien , en achter en boven den Meestertroon daargesteld .
Door een daarin aangebragt venstertje kon zij hare
hooren .

Nu bad de Meester ,

aan de duif to vertoonen .

stem does

en beval de zeven geesten zieh,

De duif hunne versehijning berigt .

hebbende, gelastte hij haar, eon der bij name door hem genoernde engelen to vragen, of de Kandidaat de vereischte hoedanigheden had, om tot Meester aangenomen to worden . Dit bevestigd
zijndc, volgden nog andere plegtigheden, en dan de aanneming .
Was de Kandidaat van

het vrouwelijke geslaelit ,

dan zatt de

handelende Meesteres voor , die dan koningin van Seheba
heette . De twaalf oudste Meesteressen wares Sibyllen . De
vrouwelijke Kandidaat knielde na hot binnenkomen seder met

al de aanwezigen , behalwe do Meesteres, die, staande, zieh God
aanbeval . Dan gaf de Meesteres eon slag met hot zwaard op
denn alta,ar, waarop alle , behalve de aannemelinge, opstonden .
Doze laatste bukte het aangezigt ter aarde, en zeide dan inb
hot 'ransch ,, den Psalm

miserere mei Deus op . Ver-

volgens deed de Meesteres op de bovenvermelde wijze den Engel verschijnen , en boslisson of men de aannemelingo den derA
den grand mogt geven . Viol die beslissing gunstig nit, can
hieven drie za~sters hot veni creator aan . De, adspirante worn:

1u tnsschcn wiorookvaten geplaatst en door euriga damps gee

MEN .
zuiverd .
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Daarop wide de Meesteresse : » bet eerste geschenk u

gegeven zijn rijkdommen ," en bliss zij haar bier eenige stukjes
bladgoud toe .

Bij doze daad wide de Ceremoniemeesteres : sic

transit gloria mundi (aldus gnat 's werelds heerlijkheid voorbij) .

Nadat dit verrigt was , drank de neophhiet van den drank

der onsterfelijkheid , knielde in bet midden der zaal ,

waarop

de pupil de aartsengelen beval, de versierselen voor de aangenomene bestemd , door hunne handers to laten gaan en to ze ,

genen .

De bevorderde word nu met bet schootsvel , den orde..

band en de handsehoenen versierd, en zette de Meesteres haar
eene rozenkroon op bet hoofd ,
afgeloopen .

MENACHEM .

(D f ~~ ,

Trooster) Len

de hooge graders (Sch . R .

MENATSCHIM .

waarmede de aannemIng was
Hebreeuwsch woord in

Sae . gr .) voorkomende .

, Bevelhebbers) Een Hebreeuwsch woord

in de hooge graders (Sch . R . 32e . g r .) voorkomende, en beteekende : de Opzigters der werklieden aan den Tempelbouw .

MENES MUSAE was de I e . graad der Afrikaansche Bouwheeren .
MERCI . (Pries VAN)

De 26e . graad van bet uit .dmerika east

Frankr k ingevoerde zoogenaamd oud-Engelsch systems .
Loge noemt zich de derde hemel .)

(De

De troonhemel , waaronder

de troop is, is van groene, witte en roode stof ; de tafel, die zich
voor den troop bevindt, is bedekt met eon tapijt van dezelfde kleu-

ren .

In plants van eenen cooker,

bedient de achtbare zich

van eenen pijl , waarmede hij op den altaar slant ; de ve~ren

van den pijl zijn rood geschilderd aan de cone , en green aan
de andere zijde ;

hot bout is wit ,

Op hot altaar is eon standbeeld ,

met eene gouden punt .

voorstellende de waarhoid

bedekt met eenen driekleurigen sluijer .
der Orde .

Dit is hot Palladium

De zeer uitinuntende Prhis is gekleed met eenen

langen mantel van drie kleuren , en draagt cone kroou op hot
hoofd met gouden punters .

De andere Zeden der Loge dragon

eon rood tablier, in welks midden eon witten en groenen drie •
book is geschilderd of geborduurd , benevens eon kordon met
de drie kleuren der Orde ,

en sautoir,

ecu regthoekigc gouden driehoek haugt .

waaraan voor juwec
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.IERCIA, in de vroegere geschiedenis, een koningrijk in

op

lirittanje,

het erode der zevende ceuw werd de kroon daarvan ge-

dragen door KENrEO .

Deze was een grout beschermer der kun-

sten en wetensehappen ,

voornamelijk der bouwkunst ,

en deed

bekwame bouwkundigen uit Frankrijk naar J3rittanje komen,

tot het bouwen van kasteelen en kerken , en ook , om de Saksers to onderrigten in de gildwetten en gebruiken , welke uit
de verwcestingen der Gothen gered waren .
hij

BENNET ,

Abt van

Wirral

In 680 benoemde

(zie BENNET) ,

tot opperhoofd

der bouwlieden .
1ERZDORF, (JOll . FRED . LODEW . THEOD .) Doktor der wijs=
geboren 18'12 .

begeerte en ietteren ,

Leipzig,

woonde vroeger to

Apollo

chievaris der Loge

Deze geleerde Broeder

waar hij Bibliathekaris en Ar

was .

Zijne geleerdheid gaf aanlei-

Minerva (zie bet Art .

ding dat de Loge

LEIPZIG) ,

hem op-

droeg hare boekerij in orde to brengen , en de werken nit to
sehieten ,

welke verkocht konden worden ,

kooping hij den katalogus opmaakte .

en van welke ver-

Later naar

Oldenburg

beroepen , als Bibliothekaris vast den Ilertog, deed bij aldaar do
ingesluimerde Loge

zum goldnen Hir$ch,

gedeputeerd Meester benoemde ,

herleven .

die hem tot Karen
Hulde doende aan

Zijne talenten , benoemden hem de Groote Loge , en de Loges

Ferdinand zum Felsen, Jioanerge$ to Hamburg, Friedrich to Kopenhagen, zur Piramide in Plauen, tot lid
van eer .

Hij is schrijver van het welgeschreven werkje :

Die

Symbole, die Gesetze, die Geschichte, der Zweck der MaP.
sonei schlie$zen keine Religion aus (Zie vender SAKSEN ell
F

UITSLUITING) .

IES IER , CANTON FREDERIK) geboren to
meer van

Konctanz,

Maart 181 i ,

in het jaar 1734 ,

Mor$burg ,

aan bet

overleden aldaar 6

was een gencesheer , die zich ,

door Zijne leer

van het dierlijk magnetisme en de daarop gegrondveste geneeswijze ,

bekend heeft gemaakt .

Hij was een ijverig aanhanger

van de mystiesche stelsels der Vrijmetselarij ,
1783, gedurende zijIl verblijf in
gezelschappen ,

die ,

Frankrijk,

en stichtte in

de harmoniesche

vcieciiigd met ceilige aan bet tnystiecistne
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verkleefde Loges, zijn leer in geheime vereenigingen mededeelden
en trachtten aan to wenden . Vooral was hot to Parij$, waar
zoowel als GAGLIOSTRO , eon' geweldigen opgang maakZelfs
MESMER drukte zich met gezochte duisterheid uit .

MESMER ,

ten .
doze duisterheid diende hem tot steun, omdat zij eons groote
diepzinnigheid in zijne wetensehap moest does veronderstellen .

De ten zijnen huize gehouden bijeenkomsten, deden denken aan
de eleusieniesehe mysteries . Om er toegelaten to worden, moest
men zich van een novieciaat onderwerpen , en moest men voor
bereid worden , alvorens over den drempel to mogen treden .
Ongewijden worden slot toegelaten, en menigeen word voor al-

tijd or buiten gesloten . Er bestonden tweederlei geheimenis .
son , groote en kleine . Hij , dies men waardig keurde , toe to
laten , word dan met veel praal ingewijd .
ESMER werkte veel
op de verbeelding en de zenuwen . Vole zijner aanhangers verzekerden overtuigd to wezen, terwiji zij slechts beguicheld wa-

res . Doch de beguicheling verdween allengs, en van dit oogenbilk taande ook MESMER's luister . Zijne laatste dagen leefde hij
eenzaam , en antwoordde hun , die hem kwamen ondervragen ,

ongaarne en weinig . MESMER was zeer laatdunkend , en kwam
tit gebrek sours op de meest belagchelijke wijze voor den dag .
Zoo zeide MESMER eons tot een geneesheer (EGG genaamd) . op
dims vraag , waarom hij steeds rivier-, en nooit bronwater tot
voetbaden lief semen , dat dit geschiedde , omdat hot rivierwa~
ter door de zon was beschenen geworden , en , ging bij voort,

water, dat door de zon beschenen is, heeft een volstrekt voordeel boven elks andere soort van water . Reeds voor twintig

jaren (liij zeide dit in 1804), hob ik de zon gemagnetiseerd,
en daardoor is zij sedert ook veel werkzamer , dan zij ooit to
wren is geweest .

Uitvoeriger berigten , omtrent hem en zija

stelsel, vindt men in hot Conversations Lexicon, Art . Magg
netismus en Mesmer, en in de opstellen : die Heilkundo
des achtzelanten .Jahrhunderts, en fiber Mesmer and Me$nzerismus , in bet Morgenblatt, 182O, N°, 71, 283 eu
284,

287, 1133 en 1138 .

268

MET .

METAAL .

(Hot) Door mctaleli verstaat men de golden , die do
Kandidaat bij zijne inwijding most offeren . Ontbloot van metalen ,

beteekent : dat de lKandidaat niet slechts geld ,

maar alto

kostbaarheden , en altos vat uiterlijke glans en waarde betreft ,
gedurende zijne inwijding heeft afgelegd .

METSELAAR . Zle

VRIJMETSELAAR

en

MASON.

METSELAAR- ADEPT , (De ecllte) is de 58c . graad van hot Mitzraimietiesch stelsel to Parijs .

METSELAAR DES GEHEIMS , (De)
graad der Martinisten .

METSELAAR

VAN

Macon du secret,

is de 7er

HERODOM (De)

is de eerste graad der
Orde van Herodom van Iii lumping .

METSELAAR ,
der

(De WARE) le vrai Macon , is do cerste grand

tweede klasse , van de Akademie tier Ware Metselaars to

Montpellier , en de eenigc hooge hermetiesehe graad der Akadernie van Avignon .

METSELAAR OP DEN REGTEN WEG ,

(De WARE) le vrai

.iWaeon daps la vole droite, is de tweede grand van hot hermetiesche stelsel van

1 ontpellier .

METSELAARSBEITEL , of ook wet enkel Belie! (IToogd .
Eng . Me chisel .

meissel,

Fr, ciseau) , is eon werktuig , dat door de

Fransche Loges op hot tableau bij de andcre is gevoegd ,
strekken moot ter bearbeiding van den ruwen steep .

vertoont de voordeelen van goede tucht en opvoeding .

en

De beitei
Hot ge-

mocd is, even als de diamant, in den oorspronkelijken toestand
oozes levens, raw . Doch even als doze, door behoorlijke bearbeiding
van hot uitwendige ,

zijne schoonheid en glans vertoont ,

zoo

brengt ook de opvoeding de verborgen hoedanigheden van liet
gemoed aan den dag, als wanneer zij hot toppunt der mensche-

lijke kennis , die van ooze verpligtingen jegens God en de menschen doet ontvouwen .

METSELAARSGROET .

(De)

Overeenkomstig do oude gebruiken

der handwerks-Metselaars , moesten voorheen ook de Vrijmetselaars , die cone Loge bezochten ,
zoodanigen groet breligen

bij bet binnen treden eon

van de zeer aclitbare Brooders era

.
Gezellen der zeer achtbare en heili e John-runes-Loge

Sedert het invoeren der diploma's, is het afvorderen van zood
danigen greet nogtans in onbruik geraakt .
In de oudste tijden hadden meest alle gilden hunne geheirnc
nissen, aan welke ieder zijne gildemakkers kon herkennen ; want

vermits het schrijven slechts bekend was aan de geleerden (gecstelij •
ken en monniken) , zoo waren ook de schriftelijke berigten bij de
ambachtslieden rliet in gebruik . Elk hunner vereenigingen vend
alzoo groeten en teekens uit ,

waardoor zich een Gezel als zoo'

danig aan zijne makkers kon bekend maken , en bewijzen f slat
hij een ambachtsrnan was , die zijn bedrijf bij het gild had geleerd ;

en deze teekens wecden zeer geheim gehouden .

In de

nieuwere tijden werd dit door de schriftelijke berigten verdrongen,

Maar hot Metsclaarsbedrijf behield die in

Duitsehland

hot langste ; ja zelfs bestaat or con onderdeel hiervan , die zich

woord-Meto'elaar$ (T#'ortmaurer)

noemen ,

en flog heden ten

dage een dergelijk geheimenis bezitten, waardoor zij zich onder ,
ling als echte woord-Metselaars bekend maken ; dock mogen do
ze hunne mondelinge groeten , noch hunne teekens, antlers dam
bij gesloten deuren modedeelen of overgeven .

Zij behoeven dus

ook geene schriftelijke bewijzen , maar bestaan , met pulp dczer
geheimenissen, in

.Engeland

en in

Duitscfiland.

Tot in de twaalfde eeuw onderseheidden zich de

J'Voordrnetselaars

alleerl daardoor ,

door middel van zekere woorden ,
kennen gaven , van de

of

teekens en gebruiken , tc

Schrif tmet$elaar$ of Brief bezitter$ ,

d . i . van zoodanige handwerkslieden ,
mededeelingen , enz .

Greet-

dat zij zich onderliag ,

wettigden ,

die zich door attesten ,

en wier gildeligehamen , even

als andere , welke zich alleen op dergelijke wijze legitirmeeren ,

in Duitsehland omstreeks tie
.Enb eland omstreeks de

en in

Eigenlijke gilden bestonden teen

vijftiende en zestiende eeuwcn ,
zeventiende eeuw zijn ontstaand
flog niet ;

maar de metselaar&

van beroep hielden zich teen bij de Arehitekten op , die hen
voordeel aanbragten .

De bouwkunst tech was in zekere mate

de eenige vrije kunst , welke teen bloeide ,

en achting ,

vrien-

den, begunstigers en bcschermcrs vend, weshalve de monniken~

970

MFT .

MEX .

bij uitsluiting , alles , ter harte namen , wat tot de bottwktinst
behoorde , zoodat zij zorgden , dat er onderwijs in die kunst
~verd gegeven , en zelven bet hoogere gedeelte der kunst leer'
den aan bun , welke zich aan den geestelijken stand wilden
wijden , of lust tot die kunst aan den dag legden . Door
de bouwkunst werden de beeldhouw- en sehilderkunst , en
verdere schoone kunsten ontwikkeld , welke alle in de Kathoy
lieke godsdienst eene magtige beschermster vonden .
lNademaal bet in de zaak zelve ligt, dat de bouwlieden toen,
op eene plaats, niet bij voortduur bezigheid konden vinden, zoo
gaven de kloosters aan hunne bouwkundigen verdere aanbevelingen ; en als ergens ears prachtig gebouw, een klooster , of
cone kerk, enz, moest worden gebouwd , werden zij daarheen
beroepen . Van lieverlede kwam bet er toe , dat dergelijke
bouwkundigen bij hoopen van bet cone land naar hot andero
nnoesten trekken ; al na zij nu bier , dan daar , groote gej
bouwen hadden daar to stellen . Die gestadige omgang met
monniken gaf ook aanleiding, dat de metselaars van beroep
zich in de Monniken-broederschappen deden aannemen, en
hunne bijeenkomsten in do kloosters hielden . Hun rondreizen nogtans , en bet verschil buns landaards was oorzaak ,
dat zij ook zekere gebruiken, graders en andere eigendommelijk=
heden instelden , ten elude de kunstgenooten in alle landen en
streken naauwer aan elkander to verbinden , en een zekeren
esprit de corps voort to brengen , die later als gildegeest do
weldadigste gevolgen voor hot geheel heeft gehad . Voor Duitsch~
land heeft bet besluit van den Rijksdag , strekkende tot bet
wegruimen der misbruiken onder de handwerksgezellen (bet
besluit is vervat in bet keizerlijk patent van X16 Aug . 1 731) ,
in § 9 alle verschil tusschen de groeters en briefbezitter8
opgeheven, en verbiedt in § 10 den nieuwen Meesters den cod
op to leggen , dat zij de heimelijkheden van hot gilde zullen
verzwijgen en aan niemand openbaren .
METSELARIJ . ZIe VRIJMETSELARIJ en MASONIJ .
MEXIKO . De Vrijmetselarij , zoo lang dit rijk onder de hear .'
schahpij van Span j e stand , daar to laude uitgesloten , ver .'

MEY .
breidde er
tlen .

Mild .

274

zich snel , nadat het rijk onaf hankelijk was gewor-

Op den 29sten September q 82i werdt de Groote Natio

nale Loge to
POINSET ,

.Mexiko

plegtig geinstalleerd door den Br . .

Minister der vereenigde Staten, in zijne hoedanigheid

Zuid~Karolina .
•O flicieren van dat nieuwe

van oud-Grootmeester der Groote Loge van
Terzelfder tied werd door de Groot
Gr .

0 .' .

welke Gr .

de gelofte in die hoedanigheid aan hem afgelegd ;
Ohicieren bestonden uit leden of ambtenaren van

het hoofdbestuur der republiek

Mexiko .

Men had aldaar als

dat elks plants , die 5Od zielen bevatte,

beginsel aangenomen ,
eene Loge zou hebben .

Onder degenen , die de Orde daar to

lands hielpen bevorderen , muntte een Katholijk Priester, ~zispi
genaamd , bovenal ult .

Van toen of kon men haar in dat rijk

als gevestigd besehouwen ,
onaf hankelijkheidsoorlog ,

ofschoon er reeds , gedurende den
versehillende Loges waren ontstaan ,

die hare Ronstitutien van de Groote Loges der vereenigde Staten hadden ontvangen .

Eerst arbeidende volgens het oud En-

gelsche stelsel , sloop er later ook het Schotsehe stelsel binnen ,
ten behoeve waarvan men een supreme con$eil vormde . Spoedig begon er de Vrijmetselarij to kwijnen ;

want de twee

staatkundige partijen kozen (1 827) de Loges tot brandpunten,

zoodat de twee Mac . •, stelsels , ook in het staatkundige, tegenover elkander stonden , en elkander beurtelings onderdrukten .
De Vrijmetselarij , zoo onvereenigbaar met staatkundige woelingen , heeft zich van dien schok nog niet hersteld .

De Orde

kwijnt er , en telt over het geheel eenige weinige Loges .
MEY ,

(VAN PER) Sekretaris van den Prins Erf-Stadhouder der

.ZVederlanden (Prins

WILLEM

V) , was Groot-Sekretaris der Groo-

te Nationals Loge der Vereenigde 1V ederlanden

,

welke hem in

den jars 1707, als Gedeputeerde, naar de Groote Loge

drei JYeltkugeln

to

Ber •l zjn

zond ,

zu den

em de gronden to ont-

wikkelen , waarom zijne Groote Loge weigerde, de hoogere graden , door deze Loge voorgeslagen , aan to nemen .
MICHAeL .

~t, wie is God gelijk .) Een Hebr, woord in
(D'r

de hooge graden (Sch . R . 28e . g r .) voorkomende .
MIDDAG (De) is de svmboliesche tijd ;

op welken eene Loge ge-

opens

wordt, om to arbPiden . Het zuiden is het incest verlieti •

to gedeelte des Tempels , de plaats voor de Meesters en Medgezellen .
IIDDELEEU'SCHE

BOUWKIJNDE . Het is zonderling , moat

niettemin eene waarheid, dot ,

terwijl de meeste takken van

kennis in de middeleeuwen in verval waren, de werkdadigo
Douwkuust in grooten bloei verkeerde .

in Europa

Hiervan zijn don ook

zeer menigvuldige bewijzen voorhanden ,

in do

Antwerpen , Arrez2o , Bamberg
Bath, Beauvais, Bern, Bordeaux, Cantorbery, Chdlons,
Chartree, Coutances, .Durham, .&eeter, Florence, .Fret'.
burg, IKeulen, Lincoln, de Westminster-Abdij to Londen,
Loon, .Mantes , Meissen , Metz , .Miraan , Munchen ;
?iantes, .Narbonne, Norwich , Orleans, Parjjs, Pisa,
Praag, Regensburg, Rheims, Rochester, Rouaan, Spierv
(Speyer) , renetie , Deepen , T'Vinche$ter, 1'V orchester
hoofdkerken van A'miens ,

York,

behalve een groot aantal , in dien tijd gebouwee, kasi

teelen , vorstelijke paleizen en raadhuizen .
Deze middeleeuwsche gebouwen zijn meestal zeer uitgebreid ,

en

van eene konstruktie ,

die blijk geeft van groote kunde

en volmaakte uitvoering , niet slechts van metselaars- en steep
houwersarbeid , maar ook door merkwaardige voortbrengselen
van beeldhouwkunst ,

keurige en goedgeteekenc o versiersels en

beerlijke glasschilderijen . De stevige, vaak met zorg bewerkte en
buitengewone stukken hardsteen zijn door werktuigen tot op eeno
verbazende hoogte gebragt . De gewelven en steenen wenteltrappen
zijn voorbeeldig uitgevoerd .
hoedanigheid ,

De baksteenen zijn van de beste

en overtreffen de voortbrengsels der meeste h

dendaagsche steenbakkerijen .
vele gebouwen bewijzen ,

statica

en

mechanics ,

Het plan en de uitvoering aan

dot de daarsteilers diepe kennis van
en tevens gevoel hebben gehad van

bet verhevene en do uitwerksels , die door bouwwerken kunnen
voortgebragt ~vorden . De beschouwer stoat bij het onderzoek
don ook verbaasd over de hechtheid der gebouwen en de goedo
keus der bouwstoffen .

De Architekten dezer gebouwen ware*

meestal geestelijken (zie het Art . METSELAARSSROET) ,

en vindt

men dit bij de sclirijvers over de bouwkunde uitvoeriger b ~

MID .
sehrcv ri .

27

Op hot voorbeeld der Rolneinsche bouwkorpor~tien

(zie liet Art .

RORPORATIE)

heime vereenigingen

hadden zich in de middeleeuwen ge~

van werklieden gevormd . Zij noernden
zich (Vrije) Metselaars , ofschoon de leden niet slechts uit Met
selaars ,

maar ook

In do

uit Steenhouwets , enz, bestonden .

dokumenten van dien tijd worden de l%Icesters Ma istri Lay

picides , of Magistri Fabricae ,

en de bouwkunstenaaars

Restores Fabricae genoemd . De leden herkenden elkander, door
zekere teekens , en warm door eon' broederlijken band aan elkander

gehecht .

(zie hot Art .

waar zij bijeen kwamen ,

De plaats ,
orn nieuwelingen aan to nemen ,
VRIJMETSELA.ARS .)

om to beraadslagen over do aangelegenhedcn der vereeniging,
of over ecnig nit to voeren work , heette Loge .

Onder zoo

danige Hoofd-Loge , of, als men wel zeide , Hoofd-Hut, stonden
versehillendo Loges of Hutten .
land

Op doze wijze werd Duitsch-

verdeeld in verschillendo Loge-afdeelingen .

kwamen

In 1459
s eesters dezer Hutten to Regerlsburg bijeen , en

de

vaardigden char , den 25sten April , eerie akte van verbroede-~

ring uit (bekrachtigd door Keizer

FERDINAND

I) , waarbij hot

aantal Hoofd-Hutten op vier word bepaald, als : to Straat$-,
burg, TVeenen , Zurich en Keulen . (zio hot Art .
Doze akte in vole
Konstitutie van

dnARTER .)

opzigten overeenkomstig met de Yorksclre

9~6 (zic de Art .

CONSTITUTIE

en

YoRK) ,

later nog verder vernicuwd en bevestigd door de Keizers
IIAAN ,

HAREL

V , enz .

word

nAxi~11-

De Hoofd-Hut to lf'eenen -~- onder

welke die van Hongarije en Stiermarken stonden --- wendde
zich in gewigtige gevallen tot die van Straatsburg .

Zij had

statuten ,

Over do

onbepaalde magt ,
die in

en deed , zonder beroep , uitspraak naar do

1 459 en I 565

Zurichsclle Hoofd-Hut vindt men
work :

worden herzien .

vole

l)ijzo nderheden in hot

De drie oudste geschiedkundige Gedenk$tukken,

enz . door

HELDMANN

(zie dat Art .) De overblijfselon do r symbolen

door de arbeiders gcbezigd . zict men nog aan eenige door helot

gebouwde kerken . Zoo bevlndt zich voor de poort van hot
doodenhuis , bij den uitgang van den Dom to TVurtzburg,
aan de eene zijde, op hot kapiteel eener kolorn, llct geheimziu
48
II .

fachin , en op de kolorn aan de andere zUd(
Boas. Op hot cinde tier zevcntiende eeuw schijnen

nige opschrift
hot woord

to hebben opgehouden .

de voorregten der Broederschap
Br,

over

VON

WIEBEXING ,

De

heeft in hot eerste deal van zijn work

de burgerlijke Bouwkunde,

de mooning geuit , dat

verscheidene Vrijmotselaars getrokken zouden zijn I1aar de Tyroolsche valleijen ,

waar men nog geheele vereenigingen vindt

van zeer bekwame steenhouwers, die tevens Inetselaars zijn ; zoo
als die dan ook bij de versterking van Koblentz , bij gebrek
aan bekwame Duitsche steenhouwers ,
groot aantal warden gebruikt .

In

met hot baste gevolg , in

Italid bestond de Broeder~

schap in onderscheidene takken . Zoo was or in 1292 eon aanzienlijke Loge of Hut to Sienna, welker Konstitutie, naar men
zegt , nog bestaat . Toen de lloafdkerk dier stall ward gebouwd,
vergaderden daar tachtig Meestors . Te Orvietta beyond Zich
nog in 1 40~ eene gelijksoortige hut , welker Meester
was .

FREYBURG

hand to

diet ,

JAN

VAN

Die werkvereenigingen gingen echter langzarrler-

en van toen verloren de voortbrengselen ook dat

air

genaardig voortreffelijke, in de uitvoering en de keuze der niaterialen .

(HET DOEL HEILIGT DE) Hot algemeen bekende

MIDDELEN .
Jezuiticsche
hot Art .
LARMIN ,

beginsel :

JEZUITEN) ,
TURRETIN ,

bladzijde getuigen ,

hot

doel heiligt

van hotwelk de schriften van canon

BUSENRAUM ,

ESCOBAR

is reeds daarom

hot de zedelijke Orde der dingen
nog to moor , als hot dool
goods is,

de middelen (zio
BEE.-

en anderen op iedere

zoo verwerpelijk , dewijl

ten eenemale omkeert , en

nets anders , dan iets ingebeeld

of aan de daad zelve cone voorgewende goede bedoe-

ling wordt toegekend .

Zoo vervolgt men ,

b . v, de zooge-

naamde Ketters , our hot welzijn der kerk , of de ear Gods,
of ook sours we! our hot zielenheil der Ketters zelve ,

vorderen .

to be..

IJdele voorwendsels , em cone onregtvaardige ,

mitsdien zedelijk slechte, daad to regtvaardigen .

en

Ilct doe! heiligt do middelon ! of zoo als de geliofkoosde leuze
en zinspreuk der Jezuitiesch-Hierarchiesche priopag ands in
eonen eenigzins anderen vorm luidt : Omnia ad maj orena
,Dei gloriana ! (alles tar grootere core Gods !)

Onder doze

benaming had eens de Parijsche bloedbruiloft plants, (den 24sten
Augustus '1 572) , benevens het bloedbad in

Tellina .

Ierland en Valle-

Zoo slagtten de Spanjaarden eenmaal de Amerikanen , de Portugezen de Indianen! Zoo kwam de buskruid-zamenzwering to Londen, en de vergiftiging van gewijde hostieen
tot stand ! Zoo warden de koningsmoorden beproefd en gepleegd!
Alles ad maj orem Dei gloriam ! Het doel heiligt de middelen !

Onder tit voorwendsei worsen oorkonden vervalscht,

of nieuwo en valsehe ontworpen ; zoo worth de bewustelooze,
zwakke toestand eens Prelaats op zijn sterfbed misbruikt ; zoo
verschoonen

LOYOLA'S

bestierden opstand ;

volgelingen iederen door hen aangelegden en

de door hun toedoen to weeg gebragto

wanorde en ondergang van Staten en huisgezinnen ; de opzette-

lijke onderdrukking van menschelijke veredeling en beschaving ;
met een woord , al hot kwaad en de onheilen, welke zij in
de wereld reeds hebben gesticht .

MIDDELPUNT PER AARDE,
LOGE .

Ten

volgende in de
pagnon, bij

Yr.

Antes .

Zie ook hot Art .

GEDAANTI

DER

opzigte van de diepte der Loge vindt men bet
instruction raisonnee du grade de Com-

BAZOT

(Manuel Ma, onn . • .}

Welke was de diepte der Loge?

Van de oppervlakte der aarde, tot aan het middelpunt.
Waarom antwoordt gij aldus ?
4121w . Om to kennen to geven, tat al de V . . M . . op de
oppervlakte der aarde slechts een eenig yolk uitmaken, die door
dezelfde wetten warden beheerd en gcliike gebruiken hebben .

Yr.

, IDDENKAMER VAN SALOMONS TEMPEL . Aldus werd het
vertrek der .Nleesters genoemd , waar de arbeiders hun loon
ontvingen .

MIDDERNACHT is de Symboliesehe tijd , waarop de werkzaamheden eerier Loge warden gesloten .

MIDDLESEX,
zoon van

(KAREL Lord SACKVILLE , hfertog vary) oudste

LIONEL

CRANFIELD

SACKYILLE ,

Hertog en

Graaf van

Dorset , was stichter van do eerste Loge in Florence .

Ire

daar aanwezige Broeders deden hers her eere , in 1755 , een
13 3

2iF

MIN .

MIG .

door

gegraveerden

LAoREI S NA'tTEIt

woorzijde zijn

borstbeeld is

pruning

met

voorgesteld ,

.Magi$ter Fl . (orentinus) .

CAROLUS SACI{VILLE ,

op

slain ,

zijde ziet men den god der stilzwijgenrdheid ,

lief

of

We'lk
schrifc

Op de keen

HARPUKRATES ,

met

eene bloem op het hoofd , en den wijsvinger der regterhand op
In den linker arm draagt hij een met bloemen en

de lippen .

vruchten gevulden hoorn vary

op eene afgebroken

overvloed ,

en last then rusten

zuil ; ter regterzijde voor zijne voeten ziet

men een kubieksteen en verschillende Mac . •,

linkerzijde het mystieke
den Thyrsus-staf van

eleusiniesche

werktuigen ; ter

kistje ,

met

de

slang,

en een punthamer, met het om-

BACCOrs

. De medaille
sehrift : Ab origine (van den aanvang of)
is afgebeeld in de Numotheca Latomorunn van Br. • . E . zACHARMS , (zie dat werk, Liv . I . No . I .
Deze vorst , even ontMIGUEL , (Don) Infant van Portugal.
aarde zoos , als slecht regent en zedeloos inensch, gaf , op den
~osten
een

April

komplot

gesmeed
ze

soUZA ,

Zijn

trouwe

van

Portugal

me'destander ,

Lissabon ,

niet bestaamie
de

versterkte

Kardinaal
dit

bevel

u=itgegeven

herded' jken brief,

yolks

aangehitst

wordt tegen do Vrij-

Hot

des

gevoig van dit alles was , dat hot yolk eenige

Konstitutioneelgezinden eerst
van proves ophing ,

martelde ,

en

toes zond'er

vorm

omdat zij, werd er gezegd, het voarkomen

van Vrijmetselaars hidden .
MILES .

in

een gelijktijdig

woede

metselaars .

toes

de

waarbij hij zeidr,
to hebben , eri dat

In deze ordonnantic zegt hij din ook , dat hij

Aartsbisschop
do

koning ontdekt

door

uitroeijen •

schrift , door
waarin

den

tegen

zon zijn

Vrijmetselaars .
wil

een bevelschrift nit ,

1824 ,

(Zie verder het Art .

PORTUGAL .)

Was de 2e . grand der innerlijke Orde van de Afrikaan-

sche Bouwheeren .
MILITAIRE LOGES .

Zie

LOGES . (AisIBULANm)

In Franltrijlr en

ngeland
d bestaan ze ook in vredestijd .
MINERVALIS ,

MINERVAALGRAAD (De) ,

der Illuminates in Beijeren •

MINOR .

Was

do

was de tweede trap

5e. grand der Duitselie Gouden-Rozenkruizers .

MIS .
IISCHKAN ,
Ambtsmagt)

q,

MIT .

de Tabernakel)

277'

Jllischtar , ('i , de

Hebreeuwsche, in de hoogere graden (Sch . R .
24e . en 3 0e . gr .) voorkomende woorden .

MITRHA (Mysteries van) . De stichter dezer mysteries onder de nude Fersen is onbekend ; voles schrijven ze aan
Art .) toe, he eerste

zORoASTER

(zie dat

er wares , gelijk men west,
dies naam - leefde voor X000 jaren ,

ZOROASTER

underscheidenen van

--

yen woonde in Egypte, welligt om deelgenoot der mysteries to
worden, en de wetenschappen to beocfenen .
NITIIRA

De mysteries van

hadden plaats op den winter-zonnestilstand .

De inwij-

ding was verdeeld in trappers of graden , die slot konden worden verkregenn
proeven,

80

dan iia hot ondergaan van zware proeven . Die
in getal , wares alle verschrikkelijk strong,

kiommen steeds its strengheid op ,
ven des Kandidaats .

en bedreigden some hot le-

Hierna wend hij gevoerd in eene spelonk,

the de wergild verbeeldde , en al de afdeelingen des hemels en
der hemelligchamen vertoonde . Men zuiverde de Kandidaat door

eene snort van doop , en drukte een teeken op zijn voorhoofd .

Ilij od'erde brood en water ; daarna hood men hem op do punt

van een' degen eene kroon, en plaatste ze op zijn hoofd ; maar
4iij wierp ze of , onder den uitroep :
Dan `vas hij soldaat .

manners die van leeuw,

» MITHRA

is mijne kroon !"

De eerste eigenlijke grand was voor de

en voor de vrouwen die van Hyena ;

dan volgden die van 2 . Leeuw, 3 . Priester of Raaf, 4 . Per$
6 . Hellos (de
zon , de Balder der Scandinaviers . en eindelijk van 7 . Vader . In

4of

Par$, 5 . Bromius (bijnaam van

den eersten der zeven graden ,
hadden ,

BACCHUS) ,

die op de planeten betrekking

zuiverde men zijne tong en handers met hanig .

In

den laatsten word hij Sperwer genoemd (die vogel was hij de
Egyptenaren aan de zon gewijd) ,
dellijk opzigt van hot opperhaofd .

en stond onder hot onmid-

Bij de inwijding in een der

graden, stak mien den Kandidaat eene slang, in de opening van
bet gewaad , op de burst ,

gelijk dit ook in de mysteries van

J3ACCHUS plaats had ; welk flier , elk jaar van huid verwisselend
en nieuwe kraehten ontvangende , een beeld der zon was , wier

kracht met elks lento zich schijnt to vernieuwen .

Ul een' an-

A78

MIT .

dorm grand maakte mere de vertooning,
Kandidaat. En wanneer

TERTULLIANUS ,

als offerde men den
JUSTINUS

verhalen , dat de Rorneinen de mysteries van

en

1VIITHRA

NIERONYMUS

in spelon-

ken vierden, en daarbij menschen en shoran offerden , zoo is
dit laatste waarschijnlijk of eene vergissing , of opzettelijk tar

seder gesteld , om er de menschen ears afschrik van in to boezemen ; dit gevoelen wordt versterkt door hat berigt van

I,A~1-

in zijn Levers van Keizer ROMMODUS , waaruit blijkt,
dat doze, toes hij de mysterlen van MITHRA bijwoonde, een man
PRIDIUS ,

met zijne eigene hand offerde,

dock haast zich deze er bij

to voegen , dat dit slechts was, eene schijnvertooning, waarb :1 gees blood ward gestort .

Men bragt den Kandidaat

geraarnten en gedeelten daarvan onder hat gezigt , ten eindc

hem een tastbaar en indrukwekkend beeld der vergankelijkheid

to vamooses , en hiertoe hebben dan oak stellig de schedels en
beenderen gediend , ~velke men bij !let openers der spelonk van
MITHRA

in ./llexandri e , vond , ell die

THEODOSIUS,

SOZOMENUS

JULIANUS

d e Afva llige ,

en anderen, deden veronderstellen en zeg-

gen , dat het de overblijfselen van menschen wares , die men

er had geofferd . Bij de inwijdings-ceremonies , die niet slechts
zinspeelden op de dubbele beweging der waste sterren en der

planeten , maar ook op de trapsgewijze zuivering der zielen ,
bij hare reize door de planeten, baste eg de Kaudidaat eene lad-

der, Tangs welke zeven poorten, en aall hat boveneinde eene achtste

wares aangebragt . De eerste poort was van loud, en door de Romeinen aan

sATURMUS

van koper, aan

geheiligd ; de tweedo . van tin, aan
JUPITER ;

VENUS ;

de vierde, van ijzer, aan

de vijfde van gemengd metaal , aan

MARS ;

de derde,,

MERKUII1US ;

de zesde, van zilver,

aan de maan ; de zevende , van g oud , aan de zon . De achtste
was die van den home! der sterren , de plaats van hot eeuwige
licht , van waar de zielen afkwamen, toes zij de aarde kwamen ho-

wonen , om zich met de stof to vermengen , en de hereeniging
met hetwelk, de zielen zich tot hoogste doe! van haar streven moos-

ton stellen . In herzie ontstaan , warden die rnysterien ook overge-

bragt naar Armeni~, Kappadocie, enz, en eindelijk ook naar

Rome, waar zij, schoon ten tijde van

roMPEJUS

ingevoerd, cerst

MIT .
onder
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begonnen to blotijen, en afwisselend door de

T1 AJANLTS

verschillende vorsten werden bestreden en verboden, of beschermd
en opgeluisterd .
laatste onder

en

KONSTANTYN

hot

HADRIANUS ;

en de volgende keizerS .

liet zich zelfs inwijden , en bekleedde er betrekkin-

KoNMODUS

gen in .

Het eerste had plaats onder

XOMMODIJS

Van nit hot Romeinsehe rijk verspreidden zij zich

Bri ttanje ,

door al de wingewesten , en vooral in hot eiland
en later ook bij de Gaulers .
Senaat verboden ,
Perzen word

In 378 werden zij door den

en de gcwijde spelonk verwoest .

Bij de

afgebeeld met hot aangezigt van eon' lecuw,

MITIIRA

en cone snort van myter of Perziesche routs op hot hoofd, omdat de zon in hare kracht is, als zij in hot teeken van den
leeuw staat .

Men vindt thans nog to

Rome onderseheidene

basrelieven, die godheid voorstellende, op eon' slier gezeten,
en diens horens vasthoudende .
to kennen geven ,

Door doze allegoric wilde men

dal de maan , welke men stieren offerde,

en welker zinnebeelden de stierhorens warm , goon ander licht
had, dan wat zij van de zon ontving .

Ook de Gaulers aanba-

den doze godheid, zoo als duidelijk blijkt nit den grafsteen van
den Opperpriester
ontdckt ,

CHYNDONAX ,

Dijon

die in 1398 nabij

word

en waarop hot volgende opschrift in twee cirkels, bij

wijze van kransen ,

stond :

In

dit graf bet ligehaam van

hot

bo$ch van

CHYNDONAX,

NITHIIA

dept

Opperpriester .

Verve jder u, goddelooze ! want de bevr ;jdende goden
lioeden 2n
ziesche

ne a$ch .

NITHRA

Op doze wijze ziet men , dal de Per ..

in naauw verband stond met den Chaldeeuwschen

en Fenieciesehen

BELUS ,

den Egyptiesehen osnus (zie dat Art .),

en diens zoon uoiius met den Moloch der Ammonieten, en eindelijk met den Balder der Scandinaviers . De Grieken en Romeinen verwarden meestal de zon met
met

DIANA ,

of de eerste ook wet met

als blijkt nit de regels van

vIIiGILIUS

en de maan

APOLLO ,

BACCIIUS

of

DIONYSUS ,

(Georgic . C.

Pos o clarissima mundi
Lumina, labentena, ewlo quw ducitis annum
Liber• et alma Cores .

I .)

zoo

Gij fielder fakkelpaar, die schittrend d'aard verlicht,
Die jaarlijks em dien bol, uw' vaster loop verrigt,
En jaargetijden vormt ; o, BACCIIUS ! moeder CERES
En nogtans was de zon geheel afgescheiden , zoowel van
BACCHUS ,

als van

gelijk men duidelijk kan opmaken

APOLLO ,

uit do basrelieven van Arundel en alldere oude gedenkstukken .
7elfs bij de

der Perzen heerscht eenige verwisseling

IIJTIIRA

tusschen deze godheid en de zon , waarover men kan naslaan
1l1emoires de l'Academie des belles lettres, Tom, XXIV

p. 38~ en T. XXXI : p. 119-4 6 , terwiji men de wijze
van aanbidding van
QUETIL DU PERRON,

De dienst van

NITHRA

omstandig beschreven vindt in

AN-

Le Zend-avesta, Paris 1771, v Tomes, 4' .

NITORA

schijnt eene snort van natuurdienst to

zijn , of althans eene vermenging van bet sabeismus (p1anetea•
dienst) , met de vuurdienst, welke laatste natuurlijk symboliesch
was . (Dit `vordt in

HYDE ,

de .Reli8, vet . Pers . C. 4-8 ,

en op verschillende plaatsen door

A.NQVETIL

bewezen) . Door de

betrekkingen met de Perzen kwamen de Inystericn van

MITHRA

« el uit hot oosten naar het westen , en bestonden nog ten
tijde van

PLOTARCIIns

(in vita Pompeji), mass men zou dwa-

len , als men den warm en oorspronkelijken toestand zou vvil-

len beoordeelen naar de wijze , waarop ze bij de westerscho
volken werden gevierd ; eveuzeer als dit het geval ware , wan-

neer men de Egyptiesehe mystericli (zie dat Art .) wilde vergelijken bij dat, wat ze in

Rome en andere plaatsen warm ,

rvaar do Isis-Priestess bedelend Tangs de straat liepen , vaak

hot Isis-beeld merle omvoerden , omdat zij Been dak hadden ,

waar zij het order konden brengen, en de inwijding ook ieder

aanboden , die hen wilde betalen,

i%Ierkwaardig blijft het altljd, dat men, bij verschillende vol-

ken der oudheid ,

laet beweenen van den d nod van den god

betreurde

de Scandinavier beklaagde

des lichts vindt . De Egyptenaar beweende osmis ; de Pers
dit bij

MITHRA ,

FRIGGA

of

FREYA ,

BALDER .

Even als

de aardlnoeder , ten opzigte van den

good haai's zoons plaats had , bewecnde ook

AFRODITE ,

dien

MIT.
van

de

en

ADONIS ,

Frygiesche godin

(Zie verder de Art .

ATTIS
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zoN

SYSTEMA ,

en

van harm zoos

dien

zOROASTr:R . ) .

(Hel) is eene der nieuwste

monsterachtige verschijnselen in de Vrijmetselarij .

In 1814 verr

breidde men in Frankrijk, dat het van overouden, Egyptieschen
oorsprong was ,

en zijn vroegeren hoofdzetel van V enetie en

de Jonische eilanden naar Parijs had verlegd , waar dan ook
op den I4en Mei een Hoofd-Kapittel werd opgerigt .

Het pu-

bliek dat voor deze nieuwe leer was gekozen , verloochende ook
bij deze gelegenheid zijn aard

Diet,

Het kon dan ook de aan-

lokselen der (negentig) verschillende graden,

bestaat ,

waaruit dit stelsel

met al de verschillende plegtigheden , ordeskleederen ,

listen en sterns (reeds in de 33 Schotsche graden zoo overtal •
rijk en verlokkend) Diet weerstaan , en geloofde het de verzekerin

gen der
scheid ,

HARAMS

(zie dat Art .), dat al de stelsels, zonder order •

slechts afgesch' urde twijgen van bun echt Maconnieken

boom warm , dat hunne eerwaardige instelling van de

oude

Egyptenaars afstamde , en dat to dien aanzien , oorkonden in
bet Chaldeeuwsch gesteld , in hunne archieven voorhanden waren ,

enz .

enz .

Het bestaat uit 90 graden ,

die in 4 afdee-

4. Symboliesche ; B . Philosophiesche, C. Mystieke , en D . Hermetiesch-Cabbalistiesche verdeeld zijn .
lingen ,

als :

De benamingen dezer graden zijn de volgende
A. Symboliesche .
3 .) Meester .
4 .) Geheime
1 .) De Leerling .
2 .) Medgezel .
.)
Meester
uit
NieuwsgierigMeester . 5 .) Volkomen Meester . 6
heid. 7 .) De Iersche Meester . 8 .) Engelsche Meester . 9 . ) Uit •

verkoi'en van 9 . t0.) Uitverkoren des Onbekenden . 11 .) Uitverkoren van 15 . 12 .) Volkomen Uitverkoren . 13 .) De Verlichte
(Illustre) . 14, 15 en 16 .) De l)rievuldigheids-Kidders . 17 .) De
Schot Panissiere. 18 .) De Schotsche Meester . 19 .) Onbeken~
de Schot der JJJ. 20.) De Groot-Schot van het heilige Graf
van J AKOl3U5 VI . 21 .) De Schot van den heiligen ANDRE As .
22 .) De kleine Aichitekt . 23 .) De Groot-Architekt . 24 .) De
Opper-Architekt (of eigenlijk Architektuur). 25, 26 en 27 .)
De volkomen Architekt . 28 .) De Engelsche volkomen Architekt . 29.) Vcrheven Schot, 30 .) De Schot van Herodom, 31 .)
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De Koninklijke I3oog .
32 .) De Ridden van de Koninklijke
hijl . 33 .) De Ridden van de Keuze (Chevalier du Choia),
Opperhoofd van de 1e . symbolieke Serie.

B . •Filozofiesche.
34 . De Groot-Ridden van de Keuze. 35 .) De Pruissische Ridden. 36 .) De Ridden van den Tempel Professes . 37 .) De Rid-

den van den Adelaar, of de volkomen Bouwmeester . 38 .) De
Ridden van den zwarten Adelaar. 39.) De Ridden van den
rooden Adelaar . 40 .) De Ridden van hot witte Oosten . 41 .)
De Ridden van hot Oosten . 42 .) De Kommandeur van hot

Oosten . 43 .) De Groot-Kommandeur van hot Oosten . 44 .) De
Ridden van den Tempel . 45 .) De Prins van Jeruzalem . 46 .)
De Ridden R . -J-. van Kilwinn . en Herod . 47 .) De Ridden van
bet Westen . 48 .) De verheven Filozoof. 49.) De eerste stil-

zwijgende Cahos . 50 .) Dc 2e, of wijze Cahos. 51 .) De Zonneridder . 52 .) De Gr . Komm. den Sterren . 53 .) De zees verbeven Filozoof . 54-57 .) Clavis Muratorum. 58 .) Echte Vrijmetselaar Adept (vrai flacon Aclopte). 59 .) De Souverein Uit-

verkorene . 60 .) De Souverein den Souvereinen . 61 .) Dc Meester den Loges. 62 .) De verheven en magtige Grootmeester den
Meesters. 63 .) De Ridden van Palestine . 64 .) De Ridden van
den witten Adelaar . 65 .) De Groot-Inspekteur, of GrootUit •
erkorene KAnoscx .

66.) 1)e Opper-Regter.

C . 1ftystiesche.

68 .) De Ridden van den Regen •
67 .) De weldadige Ridden.
boog . 69 .) De Ridden RANUKA . 70 .) De zees wijze Prins Israeliet . 71 .) De Regter van hot Opper-Tribunaal Talmudim,
72 .) De 0 japer-Konsistorieraad .
73 .) De Souvereine Prins

74 .) De Souvereine Prins HARAM .
van hot Tribunaal den 75 en 76 grader .

HASID .

75, 76.) De Prins
77.) De verheven,

Groote, algemeene Raad den Groot-Inspekteurs, Generaal-In

tendanten en Regelaars den Orde.
D . Kabbalistiesche .
78 .) De Souvereine Prins van den 78en graad .

79--86.)

De

Souvereine Prins van de Tribunalen dozen graders . 87 .) De
Konstituecrende Grootmeesters dozes graads. 88-90 .) De Op•
per-Radon van dozen ga aad .

De Mooder-bo$e is de Logo de l'Arc-cat-ciel (de Regetabuug),

MIT .
to Parjs . Er
eveningen ,

186 .3 to

In

ordefeesten bij de lento- en herfst-

zjn twee

zijnde

ontwaken en rust der natuur .

genaarnd :

JJ"lilaan
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uitgedacht en zamengestcd , breidde

hot MitzraImietieseli stelsel zich in Italic uil , terwiji liet later
ook

in Frankrjk , lerland

plant .

en

Zwit$erland

word overge .-

Pit stelsel had zich reeds in 1817 , en ook in 1821

hot Grand Orient de France .

gewend tot

ten einde door

dat Mac . - . Iigchaam erkend to worden ; dock is dit niet slechis
geweigerd, bij besluiten van 27 December 1817 (27 . 12 . 5817)
en van 27 Augustus 1 821 (27 . 6 . 5821) , maar is ook dat
systeem onder

interdict

gelegd .

Gedurende do maand Januarij

'1818 stelde dat stelsel verschillende pogingen to work , om
zich in de

2TecIerlanden

to vestigen , hetzij door bet afgeven

van certifikaten , als andcrszins .
in de Mac . .

wergild in

Belgii

In dien tijd zijn er dan ook
vole vlugschriften , zoo icr

verdediging als ter bestrijdirig van dat stelsel geschreven , ja
zelfs hebben een groot aantal leden van hot Schotschc stelsel
verlangende , om hot

Mao . - .

toppunt to bereiken , door hot

bestijgen der 57 trappen , die nog boven hunne 55 waren , dit
stelsel in den beginne met ijver aangenomen, ofschoon zij hot later weder bestreden ;

cone handelwijze ,

Iigt gebeel ontdekt zal worden .

welker reden wel niet

Het Schotsche Hoofdhestuur in

Jielgie heeft ook nimmer durven tegenspreken dat hot, bij belioorIijk geteekende missieve van 4 April 1818, BEDARRIDES, hot hoofd
des stelsels, aanvrage heeft gedaan, om gekonstitueerd to worden

als Supreme Coneil General du
werden de statuten van hot stelsel to
spreid .

Van do zijde der Schotten was men in de keuze der

niiddelen ,
sireed ,

waarmede men later hot MitzraImietiesch stelsel be-

niet zeer kiesch .

buiten hot verschul
hot in

degre. Kort daarop
Bru$el gcdrukt en ver-

87e .

Zoo had , b . v, ecn B . . , die zich

vilde houden , een afschrift ontvangen van

Belgie nog onbekend besluit van hot

France (van

geleend, onder uitdrukkclijke voorwaarde ,
gebruik van to waken ,
Jiiicrvan ,

Gr . . 0 . . de

27 December 1817) , en had hot aan ecu' Br . .

vcrd lid

flQ

van or goon ander

dan hot door to lezen . In weerwil
in dcnzelfdeu nacht iiagediukt en in

28 I

MOA .

MOD .

grooten getale verspreid , zoodat de genoemde Br . • . een afdruk
ontving , voor hij weder in list bezit van zijn oorspronkelijk
exernplaar
het

was .

Onder al list zonderlinge count hot meest uit

gedrag van den Generaal PAINS , die , bij zijne circulaire

van 10 Augustus, als Reg

• . M. • .

der Loge Les Amis R.eunis,

to Nijmegen (to vinden Annalee Maconniques, Tom . III .

pag .

368---376), verklaarde , list stelsel to verlaten ; wel-

ke Loge nogtans als onwettig en onregelmatig beschouwd
werd, zoodat zij door list Hoofdbestuur niet geregulariseerd
is geworden . De circulaire van den H .

•.

E . Grootmeester

Nationaal , van den 18 November 1818 , op de rapporten der
verschillende Groot-Dignitarissen en na gezet onderzoek to Rru$.

sel geteekend , heeft dat stelsel in list koningrijk der Neder-

landen den genadeslag gegeven . In die circulaire zegt de H .
B . Grootm . • . N . •. , met leedwezen gezien to hebben , dat

men namen van BB . •, had geplaatst op uitgegeven lijsten , als

behoorden zij tot list stelsel , terwijl dit nogtans niet het geval
was , gelijk men list even leugenachtige gerucht had trachten
to verspreiden , dat ook hij list Mitzraimietiesch stelsel was

toegedaan en daarin was irigewijd . Dat hij (de Gr . •, M . . .
Nat . .) alien arbeid in list Mitzraimietiesch stelsel als onwettig
beschouwde, en die nooit door hem erkend zoude worden . Deze
circulaire was gecontrasigneerd door den gedep . •.
Nat . voor de zuidelijkc Provincien , Prlns

DE

Grootm . • .
En of-

GAVRE .

schoon men nu ook wilds , dat dat stelsel desniettemin in

Relgie

in list geheim zou hebben voortbestaan , zoo heeft list

later daar niet veer van zich doen hooren . Dit stelsel most
nngtans niet verward worden met den Rite de 1{2ernphis , of
E yptieschen Rites, door
CAGLIOSTRO Cn

MOABON . Zie

CAGLIOSTRO

Ingesteld . (Zic de Art .

MEMPHIS .)
MAC-BENAC .

MODENA . In dit Hertogdom , in beschaving nog ver achteruit bij
de andere Italiaansche staten , ondervond de V . • .
de bitterste vervolgingen . Reeds had de Hertog

M.

FRANS

•.

steeds

1V , op

den 20sten September 1820 , een bevelschrift uitgevaardigd,
krachtens hetwelk ieder V .

M•

•, met kortere of langere

MOD .

2B~

MOL .

galeistraf en verbeurdverklaring zijncr bezittin,en moest warden

In 1824 eerie centrale en specula kommissie to Mi-

gestraft .

laan eenige personen ult de hoogste klassen, en daaronder den

Markies

D'ARCONATI

tar flood veroordeeld hebbende,

VISCONTI ,

als behoorende tot geheime genootschappen , vond de Hertog
van Modena daarin aanleiding , door bevelschrift van den 1 step
Maart

'I 824 , zijne bovengemelde ordonnantie niet slechts tegen

immi) ,

enz .

de Carbonari (zie flat Art .) ,
maar

.ddelphen (zie hat Art .

PALLA-

ook tegen de Vrijlnetselaars to hernieuwen .

In de Bulle (zie flat Art .) van Maart 1326 , door Pans LEO XII
gegeven , vond hij herhaalde aansporing , om de Vrijmetselaars
met

nieuwe straffen to dreigen , en met verdubbelde gestreng .

heid to Vervolgen .
MODERN .

ZIe

MOIIABI I .
MAC

STELSEL .

Een in de hooge graden voorkomend woord .

(lie

BENAC . )

MOIRA ,

(FRANS Baron RAWDON,

Graaf van) eon uitstekend

veldheer en staatsman , gehoren 17 4 ,
kleefd aan koning
Pries

GEORGE

en ward door dezen, op den 24sten NoDoor

VAN WALIS) ,

vember 1 790 ,

was steeds ijvehig ver-

IV, vroeger pries-regent (zie hat Art .

tot gedeputeerd Grootmeester benoemd .

zijne bemiddeling ward or in 1806 , een naauw vet•bond ge-

sloten tusschen de beide

Groote Loges van Schotland en

.Engeland.

MORER .

Zie

HAMER .

MOLART , (WILLIAM) Prior van Canterbury, ten tijde van
den Aartsbissehop

HENDRIK CHICHELEY .

VOlgens

PRESTON 'S

I1lustra-

tion8 of Masonry, zouden de bouwkorporatien, -- in weerwil

van hat verbodschrift des Engelschen Parlements ,

tegen

de

geheime bijeenkomsten van doze -- onder zijne beseherming, steeds
hebben voortbestaan , en wordt die Aartsbisschop flan ook als
Grout-Meester

der

tot 1143 vermeld .

Bouwlieden in .Engeland

van of 1413

In 1429 hidden de Bouwmeesters,

zijne beseherming , in Canterbury

eerie

onder

groote vergadering .

Doze omstandigheid wordt bevestigd in een Handschrift , flat
zich thans

flog

bevindt op de Bibliotheek to Oxford , en go-
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MOL .

ON .

is : Liberatio generalis Domini GIILIEL tI , .Priori$
ecclesiae Christi Cantuareiasis ergs fetum
snatali$ Dotiteld

mini, 14e9,

In dit door MOLART nagelaten handschrift vindt
men , dat in 1 429 aldaar eene aanzienlijke Loge zou zijn gehouden ,

en worden er

JOHN MORRIS,

THOMAS
STAPYLTON als Meester,
en
als Cu$tos de la Lodge Lathomarum, of Op-

ziener der Metselaars-Loge, benevens 1 i gilde-Gezellen (fellow
crajTt$) en 3 opgenomen Leerlingen genoemd .

IOLAY ,

(JAKOB VAN) stamde uit eene oud-adelijke familie in

de provincie Bour8ondie, in den omtrek van Besancon, hij

was de laatste (27e .) Grootmeester der Tempelieren (in 1301
tot deze waardigheid verkozen) . Zijn levee wordt ons omstandig
door

BEAUJEU

MONTACUTE ,

verhaald (Zie

TEMPELIEREN) .

CANTON BROWN , Lord T"i$count van) Grootmeester der Groote Loge van En~eland (van de Modern
Masons) in 1732 .

MONTAGUE ,

(JOHN MONTAGUE , llertog van) Grootmeester

der Groote Loge van
in 1721 .

Engeland (van de Modern Masons)

In de vergadering der Groote Loge , van den 27sten

December van dat jaar , gaf die Grootmeester aan 1 4 geleerde
Broeders de

last, het Handschrift van het door

gestelde Konstitutiebock to onderzoeken ,

ANDERSON

op-

en deze gaven , in

de vergadering van 2 i Maart 1722, verslag, dat zij dit werk,

na eenige daarin gebragte verbeteringen , goedkeurden , waarop

de Grootmeester last gaf ,
digd was , stelde
DESAGULIERS
MONTAGUE ,

het to drukken .

Toen het volein-

bet nieuwe Konstitutiebock , door
voorzien van eene opdragt aan den Hertog VArt
ANDERSON

op den 17den

Groote Loge ,

Jannarij

I723 , in handers van de

die hare goedkeuring , to voren daaraan gege-

ven, bevestigde .

Than$ overtuigden zich verstandige

(ingenious) manners uit

alle vakken en standee (faculties and stations),
en vriendschap het cement der Loge was ,
geed aangenomen to worden ,

dat liefde

en verzochten drip-

daar zij deze vreedzame Broe-

derschap stelden boven andere vereenigingen, in welke de goede ver ,
standhouding vaak werd gestoord door hartstogtelijke woordentwist,
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MON .
De

nitmuntende wijze van belleer

des Grootmeesters moN-

deed de uitstekendste onder de Brooders verlangen ,

'AGUE ,

hem die waardigheid nog een jaar op to dragon , en zij ver-

schoven daarom de

toebereidselen voar hot Groote Logefeest .

De Hertog

VAN WHARTON

(zie dat Art .) ,

sedert kort tot Broo-

den stool ,

en trok een aantal Brooders tot zich , die op dent

der aangenomen , reikhalsde nogtans , naar hot bekleeden van
21sten Junij
men .

met herb iii

I722

Stationer$-Hall bijeenkwa~

Doze Brooders deden in die vergadering , bij af`vezigheid

van eon Groot-officier , den stool bezetten door den oudsten
Meester V . • . M . • . ,

wat

die

evenzeer

niet eons de waardigheid van reg .

onregelmatig was

• . M . • . eener Loge had ; en

doze riep , zander hot in acht nemen der herkomstige plegtiglleden , met luider stem , genoemden Hertog tot Graotmeester
der VV . •. MM. • . , en JOSUA TIMSON , een hoefsmid , en WILLnlx
UAwKINS ,

metselaar ,

eon

Loge was niet in
ook benoemde

tot

Groat-opzieners nit ;

behoorlijken vorm geopend
Hertog

de

Been

die omstandigheden erkenden die

gedeputeerd

maar

de

of gesloten , en
Meester .

Onder

BB . • . , welke geene onregel-

matiglreden wilden dulden , den Hertog van
zijne waardigheid , tot eindelijk Br . • .

WHARTON

MONTAGUE

niet in

de break der

eendragt heelde , door hot bijeenroepen der Groote Loge ('17
Jan . 1723) , in welke de Hertog

VAN

WHARTON ,

belofte, gemoedelijk en trouwgezind (true and
zijn , door den Gedeputeerden Groot M . • .
tot Gr . •.

M.

•.

na gedane

faithfully to

BEAT. , Med . Dr .,

uitgeroepen, en door de fungeerende Groot-

Officieren en Officieren van 23 Loges plegtig word geinstalleerd, waarna hij Dr .
en

JOZUA TIMSON

en

DESAGULIERS

tot Gedeputeerd Gr . • .

JAROB ANDERSON

M.•. ,

tot Groot-Opzieners be .

noemde .
MONTALEAU.

ZIe

MONTAUBAN .

To

zendeling

GUYoN ,

ROETTIERS.

Montauban, in Frankrijk,

bewoog de

in 4 828 eon drietal leden van de Loge de :

./Irt$ R~'unis , hunne Vrijmetselaars diploma's in hot midden
der kerk ,

in tegenwoordigheid van de vergadering der geloovi-

gen to verbranden .
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MOO .

MON .

MONTGOMERY ,
Arundel .

Zie

(ROGIER

Graaf van

VAN)

Shrewsbury etc

GUNDULPH .

MONTMORENCY . (ANNE KAREL SIGISMUND VAIN MONTMO
RENCY , Hertog van)

Zle

LUXEMBUrIG .

MONTPELLIER , (AKADEMIE PER WARE METSELAARS VAN)

was eene vereeniging , in 4 778 daargesteld door de Groote Lo-

ge van het Graafschap Venaissin (zie

en

VENAISSIN

De graders bestonden uit zes , als ;

PERNETTI) .

1 . Waar Metselaar .

2 . Waar Metselaar op den regten Weg .
Ridder van den gouden Sleutel .

4 . Ridder van den Regenboog .
; . Ridder der Argonauten .

6 . Ridder van hot golden Vlies .
Zij beoefenden den llermetie$chen Ritu$, die ten doe! had,

een zillnebeeldig verklarend onderrigt to geven,

in de schei-

kundige gedaanteverandering der metalen, en het daarstellen van

een algemeen geneesmiddel en levens-elixer .
MOORDENAARS , (ORDE PER) of beter, OROE

PER ISMAi LIETE

VAN IIET OOSTEN ,
of ORDE DER ASSASSYNEN . Doze vereeniging
heeft harm naam van moordenaar$ ontvangen, door verkeerde

uitlegging van het woord

assassynen , tot welke verkeerde

uitlegging men is geleid door den bloeddorstigen aard der leden .

De naam assassynen is eene verbastering van het Arabiesche
woord haschi$chin, en beteekent ; kruideneters ; omdat zij de

nieuwelingen een' bedwelmenden drank gaven , vervaardigd nit
kruiden , haschi$che genaamd . Deze Orde werd , op het
erode

der elfde eeuw , gesticht door een' zendelilig der Kar-.

mathieten (zie het Art .
genaamd werd .

HASSAN ,

RAWENDI) ,

die

HASSAN-BEN-SABAH-HOMAIRI

to Khoras$on geboren , had in zijne

jeugd een vriendschapsverbond gesloten met eon' makker,
NOLMOULH ,

waarbij zij wedcrkeerig beloofden ,

to helpers en to ondersteunen .

NISAL-

elkander voort

De laatst genoemde Groot-Vie-

zier geworden zijnde , herinnerde

HASSAN
hem hot bezworen
verdrag, deze verklaarde zich bereid , er aan to voldoen , stelde

hem aan den sultan voor ,

die

IIASSAN ,

op zijne voolspraak,

MOO
tCrbeWUZCI1
HASSAN

en schatfen schonk .

op nile wijzen den

Groot geworden zijnde , wildC

Va! Z1JflS

wehloeners bewerken .

ontdekte zijne planners , en deed

MObMOULI

HASSAN

NIsAL-

mgt schanie

verjagen . Woedend om het mislukken zjner pogingen en ziJn
ve1verdiende, to zachte straf , stichtte

eynen ,

HASSAN

de Orde der a'(s-

die den sultan en zijn viezIer weidra ornbragten . hi

1090 veroverde hij de bergvesting 4iamout , nabij Jasbin
in do Provincie Irak

(Perzie), welk kasteel hij versterkte

van water en andere benoodigdhcden voorzag , zoedat het

CCII

lang beleg kon doorstaan .

Het leerstelsel der Isrnaelietert (zie het Art . RAwEN1n) was
vroeger in twee kiassen verdeld , die der Rejik (Gezelleq) en
der Da

(Ieesters) .

HASSAN

voegde er

flog

eene bij , en wel

die der Fedavi (de Gewijden, die zich opofferen) . Deze naan'i
was echter niet gelijkluidend met ingewijden ; want voor die

kiasse werden de geheimen juist met zorg geheim gehouden .
Zij vormden de lijfwacht van het algemeen Opperhoofd , wa-

rm de blinde werktuigen hunner hoofden, en steeds gewapend,
om den burs gelasten moord to volbretigeii .

Vond men cen jongeling , dien men geschikt aehtte een dci'
fedavi to worden - dit was de eerste of minste kiasse dan noodigde het algemeen Opperhoofd , of een der mindero

hoofden , hem ten eten , of tot ecu Ixzoek . 111cr werd hij
door zekeren drank bedwelmd , en in dien toestand tiaar ccii
hunner lusttuinen gebragt . Dcze tuinen, gelegen to Alamout,
in Perziii en Ma 8ziat , in Syrii , leverden alles op , vat
de zinnen kon streelen bloembedden , truchtboomen , graspr~

ken , bosebjes, priielen, mm'melende beekjes van hcidee water,

enz . Alles was zoo schilderachtig aangeiegd , en met weelderig
gemeube1d

kio8ken versierd, dat men daardor geti'offen moest

vorden . Keurige spijzen en ranker werden er in prachtig

vaatwerk toegediend door schoone ineisje . Dc mengeling van

bet gezang der vogelen , van harptoonen, zoetinidende men-

schensteminen en het murmelen der beken , maakten de be'
tooveing voikomen , zoodat de jengeling , die er hears gebragt
sverd , fla het wijken zijner eeFste beciwelming , door den
IL

4'

mel der zinnen in een' nienwen rocs kwam, waarhij hij waanck

in hot paradijs to zijn , door it viol rr aan de vrome MuzelAchtte men .

mannen toegezegd .

genot en wellust had gebaad ,

dat hij zich genoeg in zin-

dan zorgde men ,

dat hij we-

tier bedwelmd, en buiten de tuinen gebragt word .

Bij zijn

ontwaken beyond hij zich in legenwoordigheid van eon der
hoofden ,
belezen ,

die hot voorgevallene ten nutte maakte . o m hem to
dat hij een hemelsch gezigt , en een voorsmaak had

gehad van hot genot , tot loon besehoren aan hen , die hot geloof verbreidden ,

en blindo gehoorzaamheid aan hun Opper-

hoofd betoonden .

Was de weelderige opvoeding van den jon-

geling , die toegetreden was , voltooid , dan wapende risen hem,
om al degenen to moorden ,
beleedigd hadden ,

die de Orde , of hare vrienden

en op welke moorden zij , geholpen door

vermomming , met zoo veel list to work gingen ,
niet to ontgaan was,

dat hun dolk

Zij die in bet uitvoeren van hunne last

vielen, werden beschouwd als martelaars, vie do hoogste zaligheid was besehoren .
Door de inrigting der Orde had hot Opperhoofd grenslooze
magi over den geese der

fedavi.

Dc Sultan NELEK SC1AU ,

ontrust door hot aantal bergvestingen , in korten tijd door HASSAN

gebouwd, deed hem door een' O# cier aanzeggen, dire to

ontruimen .

HASSAN , die den Ofhcier good ontvangen had , lies

zich niet nit , maar bevel een

fedavi ,

zich to doorsteken , en

een ander, zich van een' toren to werpen .

Dit word dadehjk

zonder aarzelen of niorren ten uitvoer gebragt . Na wide HASSAN
tot den Of cier ,

die door ht,t gezigt der beiden lijken verplet

stond : ) Zeg uwen meester ,

vat gij hebt gezien , en dat ik

hot bevel voer over zeventigduizend evenzeer aan r ij v+erknochto
mannen ."

iNn en dan gebruikte risen andere middelen , em

magtige vijanden in bedwang to ,iouden en of to schrikken,
zonder noodeloos blood to storten .
een slaaf eons sultans om ,

Zoo koeht

zijn leger een dolk in den grond moose steken .
editor den schrik ,
nerken .

HASSAN

eeas

die, terwijl de vorst sliep , naast
De sultan liet

hij hot ontwaken daarover gevoeld ,

Kort daarop selrreef been bet Opperhoofd :

Diet

a~ vaien

MOP .

MOB .
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wij den sultan niet genegen , de dolk are in zijne borst, niet
in den grond gestoken ." Waarop de sultan zijne uitgezondert
troepen terug trok , vrede maakte en HASSAN een jaargeld toelegde .

Behalve de feclavi , was er eene klasse van lassi k , of Kan~
didaten tot de Orde , die merle een deel der wacht van het

Opperhoofd vormden . De Orde werd bestuurd door het Opperhoofd, of den Grootmeester, door de schrijvers oak wet
de Oude van den berg genoemd . Op dezen volgden de
Dailkebir , of Hoofdwervers , die de drie Provincien Dschebal,
Kouhistan en

Syrie bestuurden (welke aan het gezag der

Orde waren onderworpen)) en die een groot aantal burgerlijke en
militaire ambtenaren under zich hadden . Tegen de helft der
twaalfde eeuw had de Orde haar gezag uitgebreid over de streek,
bepaald door de grenzen van Khorassan , het Syriesche ge ,
bergte .

Musdoramus ,

den Libanon , de Ka$pie$che en
Allen onderwierp zich sidderend , of
stierf in 1 124 , en had InA-BUZURGOMID

.Middellandsche zeeen .

werd cynsbaar . HASSAN
tot zijn opvolger gekozen , als de Dal , die hem daartoe het
geschikst voorkwam ; dock werd die waardigheid spoedig erfelijk . De Orde bloeide tot 4254 . Toen vie! DJENGIS-khan',
kleinzoon ,

met zijne Mongoliers in het oosten,
onderwierp Perzie, vernietigde het khalifaat van .Aagdad , en
ook tevens de Orde der assassynen . Alamout en bijna al
MANGOI

-khan ,

de verdere sterkten vielen in zijne magt, en de leden werden
grootendeels gedood , gevangen genomen , of verstrooid . Zij
hield zich echter langer staande in Syrie, waar ze nog in

'1326 bestond .
COPSE . Eene deelgenoote eener Vrouwen4oge, Mops~Loge genaamd .
In bet koningrijk der Nederlanden bestaan zulke Loges niet ; ook
zijn zij aldaar verboden door de Groote Loge . Te TYeenen
ontstond ten jars 4 758 en 1740 eene zoodanige Vrouwen-Orde,
Zie vender de Artikels
en werd ook in ,Frankrjk erkend .
'

IACONNERIE D ADOPTION

en

YROUWEN-ORDE .

1 ORAVISCHE BROEDERS . (ORDE DER) Zie IIOSTAARDKORREL,,
CORIAH . Een woord in de hooge graders voorkomende. Naar
Gen . KXII : A , bragt ABItAIIAM zijnen zoon IZAAK op dies berg
19 i'

2

MOIL
den Ilecre ten

MOS .

ffcr , en naar

berg den Teinpel gebouwd gevcest .
MOIIIN .

(STEPHAN) Dezo

Kron . 111 : I ,

Br .' . , geboortig van

is op dcmu

Parjs ,

1x-

Amerika vait

roofde bet eerst het oud-Engelsche stelsel in
zijne oorspronkelijke ecnvoRdighcid, door het toevoegen der
bonlkleurige Fransehe hooge grader .

Toen hij in 1761 dear.

been reisde , verkreeg hij van den Con8eil de

Einpereum

ci'orient et d'occident , to Parjs , eon patent (lettre$ pa
tente$ pour constitutions) , gedagtcckcnd 7 Aug . 17 '1 ,
waarbij hem de waardigheid van Depute Grand-In8pecteur

van alle deelen der nieuwe vere1d , en de rnagt werd gegeven
nan gene zijde des oceaans, do V . . M . • . , door do rnededeefiiig,
van alle door den Con :eil erkende 2i hooge grader , to ver
bieiden ,

waarondcr ook begrepen

naar zijn welbehagen kon kiezen .
als Grand

Ei

was, dat liij de Officieren

IIij stond foci, ingcsc1irevei

parfait et ancien Maitre sublime Prince

.flacon, Chevalier et Prince sublime de toes lee Orclrev
de la Maponnerie de Perfection .

MOIIPHY .

De naam van cenen der negen Uitverkoren Meesters

welke uitgezonden werden om den versiagen Meester
to

zoeken .

BETEEB ,

MORTON ,

De namen der overigen zijn :

DGRSN ,

KEEM

(GEORGE .

STOLKIN ,

TERCY

IIAM

op

JOITABEN, ALKEBAR

en

ZEIULIL .

Graaf van) was Grootincester der GrooE

Loge van Sc/4otland, in 1791 en 1792 .

MORTON ,

(JAKOB , Graaf van) was Grootmeester der Groot
Loge van Schot1and in 1740 .

MORTON ,

(JAKOB DOUGLAS , Graaf van) was Grootmeeser
icr Groote Loge van Engeland (der Modern Masons), in 17 4'1
MOSSDORF , (F .) Koninklik-SaksiescIie ikf- en Kanse1arijSekrctaris , ge1xren den Aden Maart 1757 .
dat

hij

als student de

Akadeniic

to

Geduiende den Lijd

Jena 1ezocht

hij zich doer voorstdllen bij. d e Loge Ainalia ,. to frVeirnar .
Bij deze Loge bestond nogtans eene wet , volgens weike g€ew
studenlen mogte
verlangen

vorden aangenomen ; zoo&it men char aai

riiet kon voldoen .

Men beval help nogtaiis det
Loge Minerva zu den drel Palinen , to Leipzig, nan
zijfl

MOS .
w'ar Iiij (Ian oak (1

Oct . 9 777) word angnomen . Na zijne
in de Broederschap wijdde hij haar den warrn ;tea

iaiineniiflg
ijvcr en

de trouwste verkleefdheid .

onvermoeibare zuclit naar onderzoek ,
tot dalgene ,

Aangespoord door cone

poogdc hij in to dringen

wat de rnystieschgezinde VV . . MM . , van die
dagen , de Mac . • 1undigheden noeinden . Hij maakte ook gebruik

van do gelegenheid tot hot bezoeken van Loges , die in

verschillende stelsels arbeidden ; en under alle was er goon, dat
minder tot zijn gernoed sprak , dan dat van
zijne lastige ceremoniedienst .

onderzoek
zoowel
In

ZINNENDORF ,

met

Door lit onpartijdig en degelijk

maakte hij zich eon tarnelijk juist gevoel eigen, om

werkzaamheden als arbeiders naar waardc to schatten .

do zoogcnaarnile hooge graden heeft hij zich nooit laten

inwijdcn .

Van

meeste

(IC

dezer

versehafte

hot onderzoeken dee Manuscript-Ritualen ,
In

1780

word

Sehwerdtern ,

to

hij

hij zich ,

door

eene juiste kennis .

;eaffiliccrd bij de Loge zu den drel
Dresden , welker Sekretaris hij was van

i798 tot '1893 , en van 1805-1810 . Hij was do steller

cener cirkulaire (to vinden in hot Maureri$cIle Ta$8clsenbueli,
Berlin 1800

Ta$cIte'n1mch ,

.
I

1c maand Julij

I 69-1 74 ,

806 en

en hot neue Maurerisehe

I 807 , Fred berg 7 bi . 17A) , van

8() i , waariii hij zijne zienswijze , do vruclit

van zijn rusteloos ondcrzock naar do geschiedenis der Broedcr

schap , ontwikkelt , ten aanzien van den toestanil en do inste1

lingen flier vereeniging , en bcrigt geeft van hot afschaffen der

Schotsche graden bij die Loge , grootendeels door hem bewerkt .

Hij stood met

FESSLER

liens schriffen ult .

in briefwisseling ,

en

gaf

eenige vary

Gelijk hij ook in hot bezit was van liens

manuscript , zijndo eeoc krietiesche gesehiedenis der Orde (in 4
deelen iii folio , behalve do bijiagen) .
MossDonF narn dccl

door

aan do hoogere E'rkenninqgraden,

bij de Loge Royal York, gesticlit , zoodra die

FESSLER,

waxen iiigevoerd Iflj do Loge zu den clrei Bergen , in Fret'.
berg . Ook met den in tie V . . M . . bekendon Grootmeesler
to Harnhu

,

Br . .

Icvcxidigc bricfwisscling .

F . L,

sCimobEn ,

stood hij in islet miii

Doze Iwicfwisscling had ten gevolge,

MOS .
dat

in

MOSSDORF ,

de

1 807 , de inrigting van

zoogenaamde

Icistorischen Kenntniasstufe bij hot Hamburgsche Logenverbond ,

bestaande ,

en

waarvan

een wezenlijk gedeelte ligt

in cone onderlinge briefwisseling der verschillende verbonden (zie
hot Art .
.,gypfel

VERBOND

[WETENSCHAFPELIJH] ),

bij de Loge zum gotdnen

, to Dresden hielp groudvesten , en daarbij de post van

Archievaris en Sekretaris waarnamMet

KRAUSE

bekend gewor•

hielp hij dozen in hot uitgeven van zijn work : die drie

den ,

alte$ten Kunst-Urkunden der Freymaurer Br " erschaft,

uithoofde waarvan die beide Brooders door de Loge zu den

drei Schwerdtern ,

Dec . 1810) , voor onbepaalden tijd,

(17

buiten de Loge werden gesloten , ten gevolge -- zegt hot be-.
sluit

eenige meeningen en grondstellingen, in dat

-- van

work

vervat .

bedankte nogtans , op den 2Osten

MOSSDORF

derzelfde maand , geheel voor zijn lidmaatschap .
In 1818 gaf hij eeu work nit,

getiteld :

an denkende Treimaurer (Dresden 1818 ,
vattende ,

KRAUSE ,

stel over de .Ma$ony,

be.

en de Duitsehe vertaling van Pen

op-

mededeelingen uit hot Mac . •, leer-

uit de Encyclopaedia Londinensi$,

met aanmerkingen des vertalers .
tegenschrift
pen ,

van Br . • .

ijverige

gr .

8° .),

under anderen ,

stelsel van Br . • .

Mittheilungen

SILBER ,

Kurt hierna verscheen con
welks

en waarheidlievende

uitgave de regtscha-

Br . •,

mossDORF-zelf

be-

vorderde en ze bezorgde . Reeds in hot Art . Letterkunde hebben wij melding gemaakt van NOSSDORF's doe! , ter uitgave van
era Handbook voor geleerde VV . • • MM . • . , waartoe hij , sedert

zijne inwijding , de bouwstoffen had verzameld . Die verzameling van Mac . • , boekwerken , handschriften , aanteekeniugen en

uittreksels , heeft niet slechts, ten opzigte van haar omvang en
de zeldzaamheid van eenige stukken , haar wedergade niet ,
maar verkrijgt een nog veel grooter gewigt , door de uitgebreide
en met hot andere een geheel vormende briefwisseling , over

Mac . • .

onderwerpen ,

met

vole

in

de

V,

• . M. • .

beroemdo

Brooders .
Ten einde tit geheel niet zou worden versplinterd, waardoor de
bajzondere

waarde

van. zulk eons verzamelin$ zou zijn verloren

OS .
'w'ar hij dais ook (1

J

act . 1777) word aangcnomen .

Na zijne

nannerning in de Broederschap wijdde hij haar den warm ;tern

ijver en de trouwste verkleefdheid . Aangespoord door eene
onvermoeibare zucht naar onderzoek , poogde hij in to dringen

tot datgene , wat de rnystieschgezinde VV . • . MM . •, van die

dagen, de Ma . . • kundigheden noemden . Hij maakte ook gebruik van de gelegenheid tot hot bezoeken van Loges , die in

verschillende stelsels arbeidden ; en under alto was er goon, dat
minder tot zijn geinoed sprak , dais dat van

ZINNENDORF ,

filet

zijne lastige ceremoniedienst . Door dit onpartijdig en degetijk

onderzoek maakte hij zich eon tamelijk juist gevoel eigen, oni
zoowel werkzaaniheden als arbeiders naar waarde to schatten .

In de zoogenaamde hooge graden heeft hij zich nooit laten
inwijdcn . Van de meeste dczer versehafte hij zich , door

hot on lerzocken dcr Manuscript-Ritualen , eene juiste kennis .
In 1780 word hij geafflicerd bij de Logo
Sehwerdtern ,

to

.Dresden ,

zu

den

drei

welker Sekretaris hij was van

1708 tot 1803 , err van 1800--1810 . Hij was de stelter

eerier cirkulaire (to vinden in hot Maureriselre Tasschenbuela,

Berlin 1800 , s . 100--9 74 , en hot neue Maurerische
'a8w1tenbuch ,

1800 en 1807 , Fregberg 2

bl . 17) ) , van

de maand Julij 18()i , 'vaarin hij zijne zienswijze , de vrucht

van zijn rustcloos onderzoek naar do geschiedenis der Brooder .
schap , ontwikkelt , ten aanzicn van den toestand en do instel-

lingen flier vereeniging , en berigt geeft van hot afschaffen der
Schotsche graden bij die Loge , grootendeels door hem bewerkt .

Hij stood met

in briefwisseling , en gaf eenige vary

FESSLER

dims schriften uit . Gelijk hij ook in hot bezit was van dims
manuscript , zijnde cone krietiesche geschiedenis der Orde (in

deelen in folio , behalve de bijiagen) .

MOSSDORF narn deel aan de hoogere Erkenning sgraden ,

door FESSLER, bij de Lobe Royal York, gesticht , zoodra die

warm ingevnerd bij de Loge zu den drei Bergen , in Fred.

berg .

Ook met den in de V . • . M, •,

to .Hamburg ,

Br . •,

r.

L . SCHEWDER ,

bekenden Grootrneester

stood hij in islet

mii1

levendige bricfwisseling . Doze briefwisseling had ten gevolge,

296

MOT .

MOS .

aan

MOSSDORF

vercerd, zijn reeds bij zijn levee door hem aan de

laatstgenoemde Loge gegeven .

Wat echter moat beklaagd worden,

is, dat hat koncept tot do krietiesche geschiedenis van
de bijlagen , in 1841 ,

FESSLER,

met

tot zeer geringen prijs verkocht is aan

de Groote Loge zu den drei Weltkugetn , to Berlin.

Zijn

voornemen , tar uitgave van een Handboek voor geleerde VV . • .

MM . • . , lief bij geheel varen ,

den 2den Junij
Vrijheer

na een gesprek , dat hij , op
had
gehouden
met den Broader E . F . R. A,
1817 ,

VAN WERTIIERN .

vroeger rag . • .

Goldnen Kreuze, in Mersebura,

M . • . der Loge zum

later lid der Loge dstrea

zur griunenden Raute , in Dresden , en gedeputeerd Groot-

meester Nationaal der Lands-Loge van Saksen . Onder den naam
`an

LENNING,

schreef hij lief Freimaurer Lecicon .

OSTAARDKORREL , (DE ORDE VAN DE) die seders fang to
iiiet is gegaan , was in 9 739 , in den schoot der Evangelieselle

Broedergelneente ontstaan, Hare medeleden noemde men geestelidke Vrjjnnetselaars .
van
TrS

IARaus

7ij was gegrond op lief Evangelic

IV : 5O--5, en had ten doel, hot rijk van cnars-

door de geheele woreld to verbreiden . Het Ordeteeken was

cell gouden ring, waarin de woorden : Geen van ons leeft voor
zich-zelf warm gegraveerd , en eene bloeijende mostaardplant,
ender een gouden of zilveren kruis , net hot omschrift : Quoct

fait

ante nihil

(vat to wren niets was) . De Broeders

hicldien jaarlijks cone bijeenkomst in de Slotkapel to Gnad°enl tads,

en vierden buitendien den t yen Maart en I hen April,

1OTEWILIS, zijn even als de Nosairis en de .Druzen cone vereeniging, die zich in Syrii bevindt . Hare geheime bijeenkomsten
orden des nachts gehouden ; volgens de regtgeloovige Muzelmannen zoudefl hat zwelgpartijen zijn . Het eenige , was men
an daze drie Orders of sekten weet , s ; dat de Druzen z-ich

uiterlijk schikken naQr de oefening van alle erkende eerdienstren,

terwiji zij ondor elkander bijzondere leerstellingen hebben . De
graders van inwijding zijn monigvuldig , en de plaatsen van in-

v ijding ,, voor elken graad , in cone andere streak gelegen . Bij~

~4)ndeF

daartoe gestelde personen , bewaken de plaatsen banner

i cenkomstcn . ; elk ongewijdc, die daar br een drip t, words gedoo& .

MOt .
MOUNT-HERMER ,
van Koning

I Groot-Ohzicner der Engelsche Bouwlieden

GIFFARD) .

(ALEXANDER JAKOB) ,

MOUTON,

Zle

COUSTOS .
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(IIALPII , Lord van) was onder de regering

EDUARD

(Zie het Art .

MUN.

JAN

THOMAS BRUSLB Cu JAN

PORTUGAL .

MOZAIEKE VLOER . Zie

vLOER .

MOZES . Pit woord komt voor in den Seh, R . 29e. gr, en is het

1I . • . W . •, in den lien . Deze voortreflelijke man, door FARA&S
dochter als kind aangenomen (Ezod . II : R 0), ontving aan het
hof de meest uitstekende opvoeding , en genoot ook al de voorregten eens Egyptenaars van den hoogsten rang,

zoodat men er

gees oogenblik aan behoeft to twijfelen , dat hij in de hoogste
klassen der Egyptiesche mysteries ingewijd was .
MUNSTER ,
rium ,
heeft

(De)

afkomstig van het Latijnschc woord monastee

een klooster ; en dus zoo veel als kloosterkerk . Zna

MELTS STOKE

(B . II .)

Die llfo n s t e r van Rensborch merle
Dede si makes op van gronde,
Die noch scone staet ter stonde .

Sommigen onderscheidden

het

ook

van

klooster ,

als in

Flo,js en Blanchefloer f 1 e .
Cloesters, 274o n s t r e en Gods buns
Dede to stores die Coninc Fenus .
MAERLANT maakt het gelijk beteekenend met kerk .
one kerke
Te makene van dieren gewerke
Die . o u s t e r stout, willic u coat makes,
Tote dattene die Romeyne brakes .

De laatste schrijver gebruikt ook dit woord voor het Heilige

der Heiligen in SALOIo's Tempel , en noeint dap het Heilige de
voormonster .
Later werd het in den zip van h oo dkerk

f

gebezigd , en werd vooral gebruikt van de hoofdkerk to Straats•
burg ,

een van de oudste en schoonste gedenkteekenen der

gothiesche bouwkunst, tot welke in IOI5 do eerste steep werd

gelegd . Nadat de bouw tier kerk in 1275 volcindigd was,
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MURL

nam

ERWIN

VAN

(uit) Steinuach ,

op zich, waario hij na zijn' flood (16

toe behoorenden torcri
Februarij I318)

1 358

in

in hot Badensch gebied , eon

bouwkundige uit then tijd , den bouw van den daar-

beroemd

opgevolgd

overleden ,

Keulen ,

die ,

bij

word door zijn' zoon

word opgevolgd door
zijn

overladen in 136

JonAN .

Doze
van

JoIIANNES IIULTZ

, den langdurigen

bouw nog niet had voltooid , aangezien de voleindiging van dozen

St . Jansdag

eerst op

I459 plants had .

Dr .

DE WETTE ,

in

zijne scherpzinnige Beschouwingen over de Straatsburb sehe

.Munster (Erheiterungen, Jaarg . 1822, Aarau , klein 8 ~ .
U . 141--166) ,

noemt die eon meesterstuk der kunst ,

de

vracht van stouten mood en gloeijend geloof, hot gedenkstuk
eons grooten vervlogen tijds ,
dom en overvloed ,

waarin zich grootheid met rijk-

hot stoute met hot vlugge , verhevenheid

met vuur en bekoorlijkheid verbindt .
opzigte Dr .

STIEGLITZ ,

(Men zie ook to then

von ./tltdeutscher Baukun$t (Leipzig

4° . hi . 127 volg .) De toren is 445 voeteu hoog , en

1820 ,

wordt voor den hoogsten op den geheelen aardbol gehouden .
Over de .Hoofd-Bouwhut ,

die bij den bouw der .Munster

en uit welker inrigting men tot de verklaring kan

1)CStOnd ,

geraken van de voornaamste beelden , gebruiken en inrigtingen
tier hedendaagsche Vrijmetselaars-Broederschap, zie de Art .
PORATIE

van

en

11HDDELEEUWSCIIE

KRAUSE ,

BOUWKUNDE ,

KoR-

en de KunBt-Urkunden

Deel I . afd . 2 . bl . 361, en D . II . afd . 2 . bl,

233--251 .
MURATORI ,

(LODEWIJE ANTOO1N) eon der geleerdste en ver-

lichtste mannen van

Italie ,

geboren 1 672 to Vignola ,

in

bet Hertogdom Modena , en overleden 1 750 , stood in 1740

bloot aan de vervolgingen der geestelijkheid , die hem , door de
overcenkomst met den Italiaanschen naam

Franc/ti Muratori,

als den stichter tier Vrijmetselarij opgaf ;

maar bare lasteriugen

voodoo goon ingang bij Paus

XIV ,

BENEDIXTUS

en doze stelde

help integendeel daaromtrent door eon eigenhandigen brief gerust .
MURUSI ; (Prins ALEXANDER) , Brooder van den Wallachijschen
Hospodar van gelijken naam ,
tussehen

1770

was eon gelukzoeker , die zich

en '17 90 in hot Oostenrijksche gebied ophicld .

MUS .
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Strikte Ob$ervantie, voerdo
Eques a Caprimulgo , of a tribus Capellie,

Als lid der hooge graden van de
hij den naam

en vatte het doe! van dat systeem , het herstel der Tempeliersin goeden

Orde ,

ernst

op , zoodat

hij den Hertog

FERDINAND

van Brunswjk beloofde 50,000 man to leveren ,
zeide, in T'T'allachije bijeen to zullen brengen , ten
verloren

welke hij
erode de

bezittingen der Orde to heroveren .

MUSSIN PUSCHKIN,

Londen,

onder den

(Graaf

van)

keizerlijk Russiesch gezant to

Strikte Ob$ervantie,
.dlerander Eques ab Elephante . Ile

van de hooge graden der

lid

naam van

flier hooge graden hadden zich gevleid met de hoop , do

Ieden

Tempeiheeren-Orde
zien ,

en

eens in haar ouden glans weder hersteld to
hadden reeds den tijd to gemoet gezien,

zeer velen

konden belijden tot de Tempelieren to be~

waarop zij openlijk

hooren , en met het schoone roode kruis en de geheele rusting
der oude ridderschap voor den flag zouden komen .
zou

men het

voornemen

hebben gehad ,

de

lnderdaad

Vrijmetselarij in

flat stelsel eens to does eindigen, en, had men eens de noodigo
gelden bijeengebragt , met de Riddersehap der Tempelieren-Ordo
openlijk
ger , en
(zie
reeds
naar

het

voor den dag
niet
Art .

SCIIITBART)

van meening

Saratow

to komen .

eerst door

Om

het langdurige
to

flit

plan nog vroe-

middel

bewerkstelligen , waren

men had
HUND ,

eenigen

eene kolonie van Tempelridders

geweest ,

to voeren, waarheen teen nit

Duit$chland

kolonisten trokken , en van de Russiesehe Keizerin
bescherming

der Tontine

veto

(KATHARINA

en openlijke erkenning to verzoeken,

II)

flit voorne-

niet slechts de goedkeuring verkregen van Baron v t

maar zou ook de Graaf

i USSIN PUSCHKIN ,

vermoedelijk de

hier behandelde persoon , dien men in de Orde had ingewijd,
tot flit denkbeeld toegetreden zijn ,
ben,

en de Orde verzekerd heb-

haar alle mogelijke voordeelen to verschaffen .

wordt bevestigd door

Br . • .

flit berigt

GOUE , in zijne aanmerkingen over

4nti St, Nicai$e, waar hij zegt : » van de kolonie to
Saratow heb ook ik jets gehoord . Fen Breeder , die naauw
den

met mij verbonden was , berigtte mij eens , flat reeds eenigo
Bidders waren afgereisd , om , op kosten der Orde , als vrij-

MUS .

500

MYS .

illigers, bij do Russicsche vloot to dienen ."
Art .

(Zie vender hot

OItDES K0NsTITUTIE .)

MUSSIN PUSCHKIN-BRUCE , (BAZILIUS , Graaf van) keizerlijk
Russiesch geheimraad , kamerheer en Ridden van onderscheiden

Ordes , was sedert 1815 , Grootineester der Russiesche Groote
Loge A treat (Zie hot Art, RUSLAND .) .

MUZIEKALE BROEDERS, zijn diegenen , die door hunne muzie •
kale talenten de Loges , bijzonder bij fecstvieringen , ten diensto

staan ; zij zijn gewoonlijk Brooders van Verdiensten .
MYSTAGOOG , .Hierophant , ( De) was de Opper-Priester der
Eleusieniesche geheimen

(zie

ELLUSINICN) ,

wiens aanzien in do

toenmalige tijden bijna aan hot bovenmenschelijke grensde .

MYSTERIeN (De) der ouden warcn sours geheime feesten, tot v 1ko

men, na voorafgegane beproevingen , was voorbereid, en die ten
oogmerk hadden ,

of our

de goden to danken voor genoteno

weldaden , of our hunne genade en gunstbetooningen to verdie-

De
nen , of our hunne ongenade en straffen of to wenden .
Grieken bezigden niet sicellts die hemming van de Egyptenaren,
maar ook tevens de woorden

T A TYJ

kenende uitdrukkingen .
Dcze mysteries

warmn echter,

oude volken , als Egyptenaren ,
komsten
acrd ,

van

eon'

en bevatteden

en

, als gelijk betee-

over hot algemeen , bij do

Grieken , enz . geheime bijeen-

godsdienstigcn

en ook wetenschappelijken

cone geheime godsdienst , die verheve-

ner ,

moor gezuiverd ,

gees

ongewijde naderen , maar de ontheiliging van deze word

meene volksgodsdienst .
ook

straft .

door

de

en

vaak in strijd was met de alge-

Tot deze

maatschappelijke

mysteries mogt slot slechts

wetten

ten

Zij ontstonden in de vroegste tijden ,

zoo even met eon woord is gezegd ,

strengste

en ,

ge-

gelijk reeds

was hun doe! , door ze-

dclijke en wetenscbappelijke leer en beschaving der ingewijden,

clezen zoodanige leerbegrippen en gebruiken der godsdienst op
to helderen en
yolk

to verklaren , welker beteekenis men voor hot

gehcim wilde houden .

Zij wares daarom nuttig en we!-

dadig voor den Staat , en warcn ook noodig , omdat men bet
yolk , zolidcr a1 cmeen Iladee! , niet kon bevrijden Yan zijn bij-

MYS
zijnc

gelool ,

onwetendlicid

zijne vooroordeelen .

en

Iiescliermlen de regcriiigen die .
Dc

o1
Paarcm

Zij werden des nachts gevierd .

inge\vijden waren verpligt tot de strengste geheimbouding .

In alle mysteries hadden voorstellingen plants van eenige daden
odheid ,

der vercerde
fl-len .

of van zinspelingen op de 1ieme11igcha-

Behalve de Egyptiesehe mysteries (zie lief Art .

EGYPTE),

overgenomen van do eerstgenoemde , dock

zeer snot

waien do voornaamste : de E1eu$ieniw1le (zie lief Art .
SINIeN) ,

plaatsclijke omstandigheden gewijzigd .

Behalve de leer der een-

lief Opperwezen , do hoofdiohoud der groote myste-

heid van

ries, schijnen er (ook zelfs in de kicine mysteries) de onsterfe-.
lijkheid

ziel , en do belooning en straf in ecu toekomstig

der

Bit wordt bewezen do&r do volgende

levee to zijn verkondigd .
plaatsen uit

ISOKLtATES ,

CICERO

varen : )) Do ingewijden

en

hebben

PLATO ,

welke alle ingewijd

blijderc hoop

op

's levens

cinde en de geheele eeuwigheid . " (IsoxuATEs, Pcinegyr . Cap . 6 .)

)) 1k lieb uit de mysteries iiiet slechts de kuast geleei'd, gelukkig to levee, maar oak met vrolike hoop to slerven . "

over de TPetten, 11 . 14 .)

Ic volmaken ,
(PLATO,

en

ingewijden, tot
dos

Hot doe! der mysteries is : de ziel

die hater

in den Pliedon .)

(CICERo,

bcsternming

nader to brengen.'

Aldus drongen de mysteries, bij de

een rein , vlekkeloos levee ,

beter , geruster en gelukkiger ;

en maakten hen

onloochenbaar is het dus,

flat zij, in hunnen nines toestaiid, heerlijke en eerbiedwaardige
inslellingen waren .

Maar zij kwamen eindelijk in verval ; wantt

reeds in do 70e . tot 80e . olympiade werden in de Eleusieniesche geheirnen ,
manners ,

zonder onderscheid van stand of ouderdom,

vrouwen en kinderen aangenumen , als zij de bijdra-

gen konden betalen .

ilunerstgnkwamevlir-

letle under het algemeen ,

verden verbasterd,

bedorven , en

verloren de mysteries geheel en at bun doe! . 2 . De Perzie.whe
mysteries (zie
dat Art .) .
in

MITURA) .

5 . Dc Samotraciescite mysteries (zie
I(reta en Fry8ie, en werden

Deze stamden nit

het eerste (her landen ter eere van

deze landen
eiland

JUNTEII

gevierd .

k\varnen zij tot de Thraciers of Pelasgers,

Sarnotliracie (Sarnandraki) ,

Uit

p het

en plautten zich van

daar verder veort in Griekenland,

De lfionyaiesche kwamen tit
Thracie en Thebe, en hebben groote overeenkomst met de vori •

ge. Men vierde ze om bet andere jaar , en stelde er den over
gang van den mensch , nit den staat van ruwheid tot dien van
besellaving , voor . De vrouwen kleedden er zich met dierenhuiden , names een staf, met klimop omwonden (Tlzyrsus) ,
ter hand, trokken naar den berg Citheron , en voerden
daar , na bet verrigten van godsdienstige plegtigheden, wilde
dansen uit , die eindigden , door dat zich de priesteressen en
de ingewijden in de nabijgelegene bosschen verstrooiden . Ook
deze hadden symbolen , die grootendeels betrekking hadden op
BACCHUS of DIONYSUS , de held dezer mysteries .
Reeds ten tijde
van

EPAMINONDAS

werden zij , als nadeelig voor de zeden , in

Thebe, en later in geheel Griekenland verboden, 3 . De
4rpiesche, niet verscbillende van de Eleusieniesehe . 6 . Do
mysteries van isls , welke in Grieken land g e e n e n , maar
daarentegen in Italie 9 en vooral to Rome veel bijval vonden .
In den oorsprong was ook bet Christendom een mysterie en
hadden er inwijdingen plaats . Daarom zeide CLEMENS van Alex

andrie van die godsdienst :

» 0 , waarlijk heilige mysteries!
0 , zuiver licit ! Bij den glass der fakkels valt de sluijer
seer, die God en den hemel bedekt . Ik word heilig ; zoodra
ik hen ingewOd, De Heer-zelf is Hieropllant. Zietdaar de
feestmalen mijner mysteries ! komt en last u er in opnemen !"
Ook in de Evangelien vindt men vele bedekte spreekwijzen en
zinspelingen op de Christelijke inwijding . Veel to dien opzigte
vindt men in LUx . XIV. en MATTH . XVII . De nadenkende
vindt er menige gelijkheid met de allegoric van de omwenteling der zon . Over die inwijdingen zegt een schrijver bet
volgende : » Het schijnt zelfs wel , dat er in de vergaderingen
tier Christenen y die, althans to Rome, in onderaardsche begraaf•
plaatsen werden gehouden , lets gebeurde , dat naar een gewaand

ten oj'er brengen des Kandidaats geleek ,

in de myste-

ries des Iieidendoms bewerkstelligd ." Zie bier de redenering , die MINUTIUS EELIX aan den Heiden CICILIUS toeschrijft .
R )) Het ceremonieel , dat de Christenen in acht nernen, wanneer

MYS .

30 3

xij iemand tot hunne mysteries toelalen, is afgrijslijk . Mien
plaatst voor den aannemeling
hem den

moord to

een kind, met deeg bedekt, om

verbergen ,

dies hij zal begaan .

Op bet

hem gegeven bevel, treft hij bet slagtoffer bij herhaling met een
flies ; bet bloed vloeit naar alle zijden been , dat de aanwezigen
gretig opzuigen .

Dan deelen zij de ledematen van bet slagtof-

fer onder elkander ,

en de gezamenlijk gepleegde misdaad is te-

vens de algerneene waarborg tier geheimhouding ." "
van dit ,

en to gelooven ,
hierin ,

Wel verre

als de oningewijden , naar de letter op to semen ,
dat er een mensch ward geofferd . moat men

even als bij de mysteries van

(zie dat Art .) ,

MITIIRA

(Zie ver •

mats antlers zien ties eene allegoriesehe voorstelling .
tier bet Art .

THEOGENESIE . [INwIJDING DEl])

MYSTERY . Een Engelsch woord, dat zoowel geheimenis en geheime leer, als korporatie, gild, handwerk (ook kunst) beteekende .
De versehillende beteekenissen hebben do

.Lngelancl ,

VV.

MM.

buiten

de Engelsche werken vaak verkeerd does verstaan .

MYSTICISMUS ,

Mystiek .

De geheime leer van bet goddelijke

en van de onmiddelbare gemeenschap ties mensehen met bet
bovenaardsche. Het is de afdwaling van bet godsdienstige gevoel,
vaardoor de mensch meant bet goddelijke to kunnen bevatten en to aanschouwen,

door uitwendigen zin ,

en er naar

streeft, in eene voelbare verbindtenis to komen met de haven
zinnelijke vvereld .

Het komt voort , uit een onbeteugelde ver-

beeldingskracht en een overspannen gevoel ,

gevoedsterd door

zinnelijke , godsdienstige voorstellingen , dat vaak verbonden was
met bet ontvlieden tier wereld en bet tuchtigen ties vleesehes .
Bet mystiesche, is slechts do subjektieve vorm van besehouwing
eener vreemde , hoogere wereld , door bet verstand niet bevat .
Den mystieke wordt elk verschijnsel tot een symbool ties Eeuwigen , en daze mystiek is de poezy van een gemoed , dat van
zucht voor godsdienst ,

op buitengewone wijze ,

en daarbij levendig en prikkelbaar is .

doordrongen,

Maar even als dit bet

gavel is, als do Oodsvereering in vormen van bet begrip gedwongen wordt , zoo wordt ook de mystiek ,

door zich to be-

perken op gemeene symboolvormen, tyrauuiesch, en vernielt hear

eigen beeld .

Ilet beeld , als symbool heilig , matigt zich absolute

Christelijken

tijd.

beiligheid en uitsluitende zelfstandigheid aan . Men ziet reeds
spores van het mysticismus , in de eerste eeuwen van den
Vooral werd het nogtans bevorderd ,

door

DIONYSIUS den Areopagiet, welke in de vierde eeuw verspreid werden . In het Christendom , zegt HERDER,

de geschriften van

verbond het zich met het nieuw-platonisme, dat vele takken ter
vereeniging aanbood , en was ook buifen het platonisme , bij
alle volken en godsdiensten, eindelijk het doe! der besehouwing .

Er zijn ook zoo vele dingen , die het mystiecismus , het lievelingskind onzer werkzaamheid en traagheid , in eene grof of
zijden hulsel uitbroeit ,

en ze eindelijk de vleugels van den

.dmor aanbindt .

hemelsehen

En nogtans even onontbeerlijk

den mensch deze strekking near het voortreffelijkste en volko

menste is, zonder welke hij als eerie raps rond zou kruipell en
vergaan ,

even ledig blijft echter de ziel , als zij slechts op

vleugelen der verbeelding ,

in den zwijme! der geestdrijverij

voortzwevende , in onmetelijke woestenijen ronddwaalt ." 401

de Vrijmetselarij

heeft bare mystieke grades .

MITZRAIMIETIESCH SYSTEMA,

van den onzin ,
Art .

als ook

MONTPELLIER ,

in die grades uitgekraamd ,

(Zie bet Art .

enz .)

Een steal

zie men in bet

MELESINO .

MYSTIESCHE EN HEILIGE GETALLEN IN DE VRIJMETSELARJJ zijn :
benevens

drie , vjf, zeven en

VOLMAART ,

en ook getal

TIEN

en

LOGE ,

DRIEROEH

TWAALF .

negen

v1ER y

(zie die

Artr) f

VIERR©EY , ZESI1OE

1'EGISTER.
Hi
Bladr, .
Haag. (Den) Zie Nedertauden . 1
Hacqueti .
. ~a
Hadar
~~
Haddo. (Lord) , . . . . »
Hadiey. (Berijarnin)
. . . 2
Hain
Haiti
Hakan
Hakub
Hallelujah. . .
»
Haisband . (De)
Halsteeken . (IHet) . . .
s)
Hamaim . Zie Yveron . . •
Hamalabar
n
Hamburg
Hamilton . (Jakob) ,
7
n
Hananiah
•
Handgekiap . (Het) Zie Slag.
»
??
Handgreep . (De)
. . . .
»
Handschoenen
Hannibal
8
u
Hanover
Haram
9
u
Hare . (Hendrik)
. . . •
Harmonie-Orde . (De) .
.
Harmonische Gezelschappen .
»
Zie Mesmer
a
Harnouester. (Giaaf van)
Harodim . Zie Herodom .
•
Harokier
10
3)
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