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NAAKT . Zie ONGEKLEED .
I1APELS en SICILIe . In doze Staten heeft de Vrijmetselarij een biJ
zonder noodlot gehad . Dan eens werd zij or door de toepassing der
Pauselijke bullen en door verbodschriften (HAREL 1111751 en FERI
IV 1739, 1766 , 1781) op het strengst vervolgd, en
dan weder toegelaten (zie verder het Art . ITALIe) . De aldaar
gevormde Groote Loge zou nog in 1788 hebben bestaan . Hot
DINAND

verbodschrift van 1776 vooral werd uitgelokt door den minister
$ANUCCI , die op willekeurige wijze regeerd.e, en voor het duuri
tame zijner magt bevreesd werd, door dat hij vernam, dat velo
mannen, die den Koning nabij kwamen, Vrijmetselaars warea
geworden . Reeds begon men dit verbodschrift to vergeten ,
toen TANUCCI, vreezende dat de Vrijmetselaars weder zouden
beginnen to arbeiden , eeue list verzon i waardoor hij cen
nieuw verbodschrift van den Koning kon verkrijgen . Hij gebruikte daartoe een slecht mensch, die ingewijd was, en om
een wandaad zijn vaderland had moeten verlaten , vat niet bekend was , en die dus als taalmeestee vole lessen had , en met
veel menscben , waaronder ook Vrijmetselaars , in aanraking
kwam . Door dezen deed TANUCCI een grout aantal Napolitaansche Vrijmetselaars tlitnoodigen tot een banket , bun , zoo ge.zegd word, aangeboden door eenen Poolsehen Prins - eene
rol door TANUCCI' S vermomden kamerdienaar gespeeld
die de Vrijmetselaars zeer genegen was . De argelooze Broederg
vielen in den valstrik ; zeer velen namen de nitnoodiging
III .

I,

aan en begaven zich ter feestzaal, waar men zonder hun weten
Loge-meubelen had verborgen .
RA

ANICA,

De Grootmeester, Prins

DI CA-

die in 1773 de Broeders had aangeraden hunnen ar-

beid to staken en zich aan 's Konings, bevel to onderwerpen,
had van die uitnoodiging gehoord , zonder bet verraad to kennen, en zond de gasten een Broeder, die hun de verbodschrif .
ten herinnerde en alien arbeid verbood . Zoodra die Broeder
in de zaal was getreden, stormden de sbirren (politie-soldaten)
binnen , namen alien gevangen , en voerden hen naar den kerker . Het verdedigingsgeschrift, later door den Advokaat

LioY

(zie

dat Art .) uitgegeven, werd door den beul in bet openbaar verbrand, en lang zuchtten de ongelukkigen in den kerker . De
magt van

TANIJCCi ,

Koningin

KAROLINA

die algemeen gehaat was, door toedoen der
gefnuikt zijnde , deed zij , nog voor TANUCCI

door haar beleid nit de zaken was verwijderd, bet Edikt der
herroeping met zijne onderteekening verschijnen . Zij deed de
gekerkerde Broeders oats laan , en zorgde , dat zij hunne werkzaamheden konden hervatten . Uit dankbaarheid voor die edelmoedige bemoeijingen, gelastte het Groot-Oosten van Frankrijk,
aan zijne onderhoorige werkplaatsen, onder bet aantal verpligtte
toasten bij de banketten , een heildronk ter eere van Koningin
op to nemen . In dat rijk had zich ook onder de Fransche regering bet itzralmietiesch stelsel verbreid doch ging er
later weder to niet . Ook de Carbonari (zie dat Art .), hadden
zich in dat rijk gevestigd en verbreid . Aanvankelijk hadden zij
RAROLINA

een zuiver naenschlievend doel, maar KAROLINA, die na do
verdrijving van haren gemaal . met dezen op bet eiland Sici l i e
verblijf hield, deed hun pol itieke bedoelingen aannemen ,

en
bezigde die ten voordeele eener mogelijke herwinning van bet
koningrijk Napels, waarin de Carbonari haar door kleine vrijkorpsen en wapenen hielpen , en zich bij honderden voor FERDINAND' s zaak opofferden, nadernaal zij door IURAT's generaal, op
de wreedaardigste wijze vervolgd en gedood -- beter ware het
to zeggen, geslagt -- werden . Koningin

KAROLINA

had bun be-

loofd , na bet herstel barer dynastic , het bestuur , dat index@aad grootendeels door hunne- medewerking werd hersteld , op

NAP,
INadat eehter
de grondslagen van ware vrijheid to vesteri .
,
Sicilien
weder had
FERDINAND in 181 E , den troop der beide
beklommen, werden de gedane belofte der Koningin niet slechts
vergeten, maar ook en Vrijnietselaars, 6n Carbonari met de
grootste gestrengheid vervolgd . Loges en Venta4s werden geslo'.
ten, de papieren verbrand,

en de leden gckerkerd, hetwelk

nogtans niet konde beletten ,

dat in 1820, to

Napele

eene

door de Carbonari bewerkte omwenteling plaats had , die na
eenigen tijd werd onderdrukt .

Thans is er de V . , .

.- . ge-

heel vernietigd .
NAPIER, (FRANS, Lord) vaak ook ten onregte NEPEn genoemd,
Kolonel van een Engelsch garde-regement , was G rootmeester
der Groote Loge van Schotland, in 1789 en 1790 . Hij legde in die hoedanigheid den eersten steen tot bet nieuwe Uni- •
versiteitsgebouw to Edinburg .
NAPOLEON .

Zonder ons met zijn levensbeschrijving in to laten i

dient hier alleen datgene vermeld, wat tot hem als Vrijmetselaar betrekking heeft . Hij werd tusschen den 13 en 19 Junij,
van bet jaar 4798, to

altha,

in de Orde aangenomen, bij

gelegenheid dat hij zich als generaal

en chef

der Egyptiesche

expedietie aldaar beyond, en bet eiland zich na een beleg van
4 0 dagen aan de Franschen had overgegeven .
en weet wei l
nig van zijn

ac . • . leven , behalve dat hij , Keizer geworden,

de Orde niet zeer genegen was, hetzij hij haar vreesde, hetzij dit
veroorzaakt was door de verdeeldheden bij de Fransche VV .- .
. • . Dit bleek , onder anderen , toen bet Fransche G . •.
0.

• . een Grootmeester wilde benoemen , en daartoe de oogent

sloeg op 's Keizers brooder ,

(zie bet volgende Art .) , ten

JozEE

einde de Orde eon luisterrijk aanzien naar buiten to geven ; en
liaar to beschermen . Daartoe moest men eehter zijne toestemming hebben . De

aarschalken

ASSENA ,

Hertog van .ivoli ,

Hertog van I'a Zm y en Prins CA BAEEILES, beloofden
die toestemming to vrageu . NAPOLEON . gaf ze niet zonder moeite
en onder voorwaarde, dat CA BACERES Opzigter der Orde zou
zijn . Later nogtans toen de eendragt onder de VV .
.- . ,
ZELLER

AN,

vooral door do bemoeijingen van

CA

BACEJES,

was toegenomen ,
14

4

NAP,
err hoofdzakelijk toen hij zag, dat zijne vrees voor haar ijdci waa
geweest, en misschien ook dewijl' I ij daardoor hoopte, ten zijnen
voordeele to kunnen doer werken op den geest van de kern
der natiie, scheen hij haar veel moor genegen- to wooden , en
bevorderde haar zelfs bij bet leger ; zoodat er een tijd, was, dat
bet Fransehe keizerrijk twaa1f honderd arbeidende Loges tokie .
In 1812, bestond er bijna Keen regement, of althans geene halve brigade, waarbij zich geene Loge beyond, zijnde er alleen
bij infanterie van linie en, ligte infanterie i1~ Loges . Door doze
militaire Loges werd de V . • .

. • . overgeplant in elke , eenig-

zins voorname stad

Iroepen- garnizoen hielden ;

waar

de

en

waren er onder de inwoners een genoegzaam getol in de Orde
ingewijd , dan vormden doze, bij bet verwisselen van bet garnizoen, eene nieuwe Loge, die hare Konstit utie van hot Fransche
Groot-Oosten vraagde ,
do uit to breiden .

dat natuurlijk al weder bijdroeg de ©r-

De hoogstgepiaatste personen lieten zich on-

der zijne regering inwijden en namen deel aan de werkzaamheden ; zoo bevatte b . v . in 1815 de lijst . van Officieren van hot
Groot-Oosten ,

onder anderen,

de namen der valgende perso-

nen , alien beroemd in krijgs- en staatkunde , in wetenschap ,
letteren en kunsten . De Hertog van

tog van BivOlt

(

Hertog van .dbrantes
Generaal

(JUNOT) ,

Graaf

ERNOtIF ,

Valmy

Hertog van

Graaf

DE SEGUR,

SEBASTIANI,

Trevito
assa
GARDANE,

(

Hertog van

Hertog van Dantzig
SERRURIER,

OaTIER),

Graaf

Kolonel

Duaois, Graaf

LAPLACE ,

OREAU DR ST . IERY,

11er-

LACEPEDE,

Bassano

(

ARE') ,

ACDONALD,
)

Castiglione
(LEFEVRE),

aarschalk

Graaf
Graaf

(AUGEREAU),

Graaf JAJUBERT,

BRUNE ,

Hertog van

FRAN~01s DE NEIJFCHATEAU,

Carrara (aroNIEa),
aarschalk
Hertog, van Dalmatie (souLT),

Chantelo- gyp) ,

Graaf

REGNAUD DE-SAINT-JEAN-D'ANGELY ,

1fARFSCALCHI,

aarschalk Graaf

AN),
.de

(KELLER

DE VALENCE,

Graaf BEURNONVIRLE , Hertog van Tarente (

DU?UY ,

Graaf

Graaf

ASSENA,
)

Hertog, van

PE$IGNON,
CHAPTAL

Generaal
(Graaf van

GODEFROY DE LA TOUR D'AUVERGNE ,

Graaf

do regerende Prins van Lsemburg,
Graaf RE GAVRE , em . enz .

Later toen bet Fransche yolk niet langer in de vorige mate

door oorlogszucht geprikkeld, en bovendien door hot aanhoudend

ligten van soldaten,

rnisnoegd werd ., toen er onrust , woeling

~ontstoiid , en er sprake ging van gesmede zamenzweringen ,
berigtte men NAPOLEON, dat er eene zoodanige gevormd werd ,
in eene hem aangeduide Loge van werklieden . Incognito ging
hij er dadelijk been met DUR10C CD LAURISTON , even als hij , in
burgerkleeding ; hij woonde de werkzaamheden bij , en overtuigde zich door den loop der gehouden beraadslaging, van bet lasterlijkc der aantijging . Toen in den Staatsraad bet Art . 291 (en g .)
van bet Code Penal werd hehandeld, waarbij de verzamelingen
van meer dan twintig personen werden verboden , wilde de Graaf
URAIRE (die V . • .
. •. was), dat men in dit Art . eene opzettelijke uitzondering zou inlasschen , aangaande de Vrijmetselaars .

die veeltijds de zittingen van dat ligchaam bijwoonde,

NAPOLEON ,

bestreed dit advies, zeggende :

n

wordt de V . - -

.- . beschermd,

dan is zij niet to vreezen, door zoodanige vermelding wierd de
Orde gewettigd en dan zou ze to veel magt verkrijgen, en welligt gevaarlijk worden .

Thans hangt zij van mij of ;

°niet van War of hangers ."

ik wil

In ons land was zijn invloed miii

merkbaar, immers toen er ten jare 4 813 pogingen werden aangewend , om onze vaderlandsche Loges aan bet Groot-Oosten
van Frankrij k cynsbaar to maken, en alzoo het roemrijk bestaan onzer onaf hankelijkheid to does ophouden ,
veel uitwerking .

had dit nict

Krachtig en moedig was de tegenstand bier

geboden , en wij molten ter cere van la Charite , in bet Oosten van Amsterdam , vermelden ,

dat bare ijverige en stand-

vastige medewerking, niet weinig tot bet mislukken dier pogingen heeft bijgedragen .

Bovenal nogtans was dit to danken aan

bet beraden gedrag en de standvastigheid van Br .' .
VAN

BERGEN

(zie bet Art .

BARNAART) .

In bet geheel waren er

gedurende de Fransche overheersching negen Loges ,
G .- . 0 .- . to Part's gekonstitueerd (zie bet Art .
NAPOLEONS

eerste gemalin ,

BEAUHARNAIS,

NEDERLAND) .

en moeder van

was in 1803 to Straataburg ,

feest van de Loge let Francs Chevaliers,
van de

door bet

ARIE JOSEPHINE TASCHER DE LA PAGERIE ,

vroeger wedu w van den Generaal
BEAUHARNAIS,

BARNAART

EUGENE

bij een Adoptieingewijd als lid

aronnerie d'adoption . Zij , die de goedheid on ook

NAP.

6

bet verstand zelve was , en die de gelukster van

NAPOLEON

ge•

noemd werd, was in de Fransche 4ntilles geboren . Zij heeft
zoo vele ellende verzacht, zoo vaak de bijl en bet lood, die bet

hoofd of bet hart van gekerkerde staatsmisdadigers bedreigden,
door onvermoeide pogingen afgewend , zoo veel wonden verzacht en
geheeld , en zoo vale mislukte pogingen voor ongelukkigen (b . v . voor
den Hertog

VAN

ENGHIEN,

enz .) to werk gesteld, dat de Franschen

haar den beschermengel van Fran krij k noemden . Toen NAPOLEON,
dronken door den voorspoed zijner wapenen , de geweren zijner
soldaten wilde bezigen als hef boomen om hem tot den keizerstroon op to stuwen , was zij

die zich in ramp en voorspoed ge-

Iijk bleef - was zij bet , die bet hem ontried , hem smeekte
Nog na hare scheiding van
van zijne ontwerpen of to zien .
NAPOLEON' toen zij bet kasteel

almaison bewoonde, haalde

hij menigen raad bij zijne verstooten vrouw ,

die de bescherm-

ster bleef van geleerden en kunstenaars . Zij stierf op den 29sten
ei 1814 , algemeen bemind en geeerd .
NAPOLEON, (JOZEF) geboren to Aj accio , op Eorsika, den
en Januarij 1767, was van 1806 Koning van Napels, en
van 1808 Koning van Spanj e , terwijl hij in bet eerstgenoemde rijk werd vervangen door zijn' zwager

JOACHI

URAT .

Bij

bet eindigen der heerschappij zijns broeders, kreeg hij den titel
van Graaf van Surviliers en vestigde zich in Noord-Amerika,
waar hij eindelijk in 1844 stierf . Ten einde de hem toegedachte
waardigbeid van G rootmeester van Frankrij k to kunnen aannemen, moest hij zich nog eerst vooraf later inwijdeu, waarop
ze hem in 1803 ward opgedragen, en hem als eersten Opzigter
Prins
voegd .

CA

BACERES ,
TnORT

en tot tweeden

JOACHI

URAT

ward toege-

zegt van hem (.4cta Latom . T. I . p . 925),

dat die keus , de keuze van het hof , en niet van de Broederschap was, zoodat bet, in bet vorig Art . daaromtrent medegedeelde, wel vertooning van NAPOLEON'S zijne kan zijn geweest,
om ten minste den schijn daarvan to vermijden . JOZEF was de
zevende Fransche Grootmeester , en werd , benevens zijn Adjunkt in H14, door bet G . - . 0 .- . van zijne waardigheid
ac, levee kan
vervagen verklaard . flit is alles wat van ziju

tvorden gezegd ; want nimmer kwam hij , (nosh URAT) in de
vergaderingen van het G . •. 0 . • . , terwijl daarentegen CA BAGERES,
veel ii ver voor de Orde aan den dag legde , veer deed om de
eendragt in haar to herstellen of to bewaren , en naar het
scheen, zich veel met de Orde, zelfs in kleinigheden, bezig hield .s
NEBUKADNEZAR, Koning der Chaldeen en Babyloniers, regeerde
45 jaren lang , van 604-361 voor CHRISTUS geboorte . Onder
zijne regering bloeiden de kunsten en wetenschappen bovenmate,
bijzonder de sterrekunde , meetkunde en bouwkunde, en volgens ANDERSON, zou men toen reeds de sporen der Vrijmetselarij
vinden, dieal van NI RODS tijden in dat rijk gevestigd moet geweest zijn. .
Althans NOORTHOUK verhaalt in zijue Constitutions (uitgave van
1784 , bl . 33-35), bet volgende
De A.ssyriers hadden zich reeds bezig gehouden met de kon .
kunst sedert de tijden van NI ROD en NiNUs, voornamelijk bij bet
bouwen bunner groote stad Nineveh, tot in den tijd van Koning
PUL, voor wien de profeet JONA boete predikte, en van zijn zoon
SARDAN - PUL, van den verachtelijken en verwijfden SARDANAPULTJS,
die door zijn' broeder TIGLATII-PUL-'ASAR, en liens veldheer NABONASSAR belegerd werd, en zich met zijne bij zitten en sehatten, in
NI RODS oude paleis verbrandde, in bet 12e . jaar der regering
van JOTHA , Koning van Juda (in bet jaar der wereld 3257) .
Hierop volgde de verdeeling des rilks, onder TIGLATH-PUL-ASAR ,
die in Nineveh den troon besteeg, en NABONASSAR, die zijn zetel
in Chaldea vestigde .
NABONASSAR, ook BELESIS Of BALADON genaamd, een voortreffelijk
sterrekundige en bouwkunstenaar, grondvestte zijne nieuwe hoofdstad op de puinhoopen van een gedeelte der oude werken van
NI ROD, in de nabijheid van den toen nog bestaanden grooten,
ouden toren van Babel, en noemde haar Babylon . De grond tot
haar, wend in bet eerste jaar van NABONASSARS, of van de beroemde sterrekundige tijdrekening, gelegd ; want voor JESAIAS, die zoo .
wel Karen oorsprong vermeldt als haren ondergang voorzegt, heeft
geen schrijver eenig berigt van deze stad gegeven .
De wetenschap en kunst bloeiden niet slechts lang in oostelijk
Azie 1 tot aan de uiterste g renzen van Gost-Indie ~• maar wijJ vinden ook dat de Vrijmetselarij, reeds voor de geboorte van NEBUKADNEZAR, zich naar bet westen verbreidde. Immers de Leerlingen
van hen, welke SALO O op reis zond, ondersteund wordende door
de Vorsten der Staten, die ten westen aan 4 ssyriF paalden,
bouwden, vergrootten en verfraaiden zeer vele steden en plaatsen,
als : Boristhenes en Sinope in Pontus, Nikodemie, Prusia en
Chalcedon in Bithynie, Byzantium, thans Konstantinopel, ook
Cizicos en Lampsacus in den Hellespont, .dbdera in Thracie ;
Tarente, Regium, Rome, Ravenna, Crotona, Florence en vele
andere in Italie ; vervolgens Grenada y alaga, Kadix, enz . i n

8

NEB .
asilie en andere op de zeekust van
.Spanje,
.Iirittanje, destijds nog niet bekend was .

Gallid ; terwijl

In het jaar 740 voor CIIRISTUS, verfi aaiden de Syriers, onder
den bijstand der etselaars van SALO O, Damaskus door een trotschen (lofty) Tempel, door een koninklijk paleis en door cen openbaar altaar van bewonderenswaardige knnst .
Door bet laatste
geraakte A.cmAS, Koning van Juda, zoodanig in verrukking, dat
bij een model daarnaar liet maken, bet aan den Hoogepriester
'URIAU, to Jeruzalem zond , na zijne terugkomst, bet altaar des
Heeren uit den Tempel deed wegnemen, en bevel gaf, in plaats
daarvan, een dergelij k nieuw altaar to bouwen .
Nadat de godvruchtige JOSIAHI, Koning van Juda, die voor de
zaak van zijnen opperhcer NABAPALASSAR streed, in den slag bij
1Jladah Rimmon, door den Egyptieschen FARAO NECHO geslagen was,
nam de toestand der zaken in Juda een nadeeligen keen
; want
toen de groote NEBLTKADNEZAR, die to voren zijns vaders mederegent was geweest, genoemden NECRo overwonnen had, maakte hij
;rosrAn's zoon, JOJAKI , tot ziln vasal, en stootte na diens opstand,
hem van den troon . Eindelij k voerde hij de overigen des koninkJijken geslachts van Juda, benevens de kern van de edelen des
lands, vooral de bekwaamste van de ambachtslieden (craftsmen),
gevangen met zich mede, verwoestte bet gebeele Israelietische gebied, verbrandde en vernielde alle deftige gebouwen, en ook den
onnavolgbaren Tempel van SALO O, nadat die 416 jaren to voren
voleindigd was . Op den 7den daa der 5e . maand (,4b ; volgens onze
tijdrekening, op bet einde der maand Julij), kwam NEBUSAR-ADAN,
hoofdman van 's Kouings lijfwacht, van Babylon naar Jeruzalem ,
en nadat hij alle heilige vaten, de beide beroemde zuilen en alle
kostbaarheden had weggenomen, die in bet koninklijke paleis en
de stad to vinden waxen , verbrandde hij , naar zijns meesters bevel, zoowel den Tempel als de stad, wierp de haar omringende
xnuren, en de daarop gebouwde bolwerken, omver, en slechtte
bet geheel tot op den grond .
Toen nu NRBUKADNEZAR zijne veldtogten alle ten einde had ge .
bragt, en in bet binnenste ziins rijks in vrede leefde, rigtte hid
zijn hoofdoogmerk op bet groote plan, de voorgenomen bouwwerken to Babylon to doen uitvoeren, en plaatste daarbij , met zijne
eigene Chaldeeuwsche metselaars, al de bekwame kunstenaars (ar.
tists) uit Judea en andere gevangenen, welke door hunnen gezamenlijken arbeid, deze stad tot bet vierde van de zeven wonderen
der kunst verhieven . De beroemdste werken daarin waxen de
stads muren, de tmpel van Belus, in welken de koperen zee, de
zuilen en andere dingen stonden, die hij uit Jeruzalem had doen
wegnemen ; bet paleis, de hangende tuinen, de stroom (Ruphraat),
van welken cen arm midden door de stad vloeide, en bet kunstige meer, benevens de kanalen om then stroom to leiden . De
beerlijkheid dezer werken, overtrofl'en verreweg alles, swat voor
hem door eenigen Vorst was uitgevoerd . Deze prachtminnende
G r o o t m e e s t e r, deed ook in de vlakte van Dura een gouden
beeld van den gpd Baal, van 60 voeten boogic en zes voeten ombtelc, oprigten, dat naar de verzckerin~ vast DIODORUS, vervaardigcl

was uit 7000 drachmen goud, naar de waarde van onze mutt
berekend, f 42,000,000 bedragende .
De eden en Perzen badden, alvorens de Assyricrs en Cbaldeei-s
in den krijg overwonnen to hebben, met deze volken in de rnetselaarskunst gewedijverd in Ecbatana, Susiana, Persepolis en in
vele andere schoone steden, hoewel zij niets van zoo groote uitge .
strektheid als Nineveh en Babylon, en nets zoo volmaakt als
den Tempel en andere gebouwen van SALO O konden aantooneu .
Na NEBUKADNEZARS dood , zetteden de Joodsche gevangenen hunnen arbeid onafgebroken voort, en troostten zicli er mede , dat zij
tot aan den bepaalden tijd hunner verlossing in regelmatige Loges
vereenigd konden wezen, en aldus naderhand des to geschikter
zouden zijn, den heiligen Tempel en de stad Salem, op haar
ouden grondslag, weder op to bouwen . Dit geschiedde, op uitdrukkelijk bevel van CYRUS, naar Gods woord, waarin zilne verhefng ten troon en dat bevel verkondigd was geworden . Toen
namelijk cYnus, de overwinning op BELSHAZAR had behaald, verlegde hij bet keizerlijk verblijf naar Susiana, in Perzie, en maakte daardoor (in bet jaar der wereld 3468, en 538 jaren voor
cIirus'rus) aan bet Babylonische rijk een einde, nadat bet 209 jaren had bestaan . Hij was de Israelieten in den volsten ziii genadig, en beloofde, hen spoedig naar hun land to laten terugkeeren .
Uit welke bronnen ANDERSON dit dus genaamde historiesch
verslag hebbe geput , is ons onbekend ; waarschijnlijk heeft . bij
zich laten misleiden door eon van de honderd en cen legenden
der dus geheeten oppergraden . Wij deelden het mode om to
bewijzen , dat men reeds ten tijde van ANDERSON, de thans in
de mode zijnde hisloriesche romans wist to bewerken, die aldus
genaamd worden , omdat een grein waarheid onder de massa
veronderstelde zaken is gemengd . Doch hetzij ANDERSON zich aan
cene legende, van de ter zijner tijd nog pas geborene oppergraden, hebbe vergaapt , hetzij dit brok door hem is ingevoegd
om een geheel to hebben , en daaruit door de oppergraden is
getrokken en ten nutte gemaakt , genoeg zij het , dat die graden dit verhaal thans gebruiken , en dat overigens dat roemen
van NEBUHADNEZAR , slecht is overeen to brengen , met wat wij
in DANIEL lezen , en vooral IV : 30 en volg ., waar deze allegoriesch
zegt : dat hij zeven jaren lang in een beest was veranderd .
Over het gebruik van dit verhaal in de oppergraden, vindt men
al dadelijk inlichting in den Ridder van het Oosten (Sch . R .
4 Be . gr . , en Fr . en Holl . of Nicuwe R . Ge . gr .) .
In then graad (in den laatsten R .), in dric vertrekken arbeiden-

NEB .

10

NED.

de, verbeeldt de tweede, groene zaal, den raad van Cyrus
Koning van Babylonie, en heeft een Croon, waartoe een trap van
drie treden voest, en die bekleed is met een groen kleed met
goud omzet . Achter den troon is een transparant, verbeeldende
den droom van Cyrus, namelijk, een brullende leeuw, gereed den
vorst aan to vallen, en daarboven, in wolken, eene glorie, nit
welker midden een adelaar verschijnt, die een band of rol in den
bek heeft, waarop men de woorden leest : Schenk het yolk de
vrYheid ! (L[ibertas] D[etur] P[opulo]), welke woorden door de
Franschen vaak uitgelegd worden , door Liberte' de passage . Bo .
yen de wolken vertoonen zich NEBUKADNEZAR (i1ii), Vj"Dnoghalf
dier, e n Bal-Shezar
zijn noon, met ketenen beladen .
De binnengrond van den Raad wordt gevormd door een muur ,
die verondersteld wordt van baksteenen gebouwd to zijn, en die
met zeven torens is voorzien . Deze muur heeft slechts drie zijden,
daar de muur der zaal den vierden vormt . De noord- en zuidzij .
den zijn laag, om er gemakkelijk over to kunnen stappen, de wes'
ter muur is zoo hoog als de zaal . Voor de derde zaal, met rood
behangen, is een brug, op welker bogen de letters L . D . P .
De Voorzitter draagtn in de twecde zaal den naam van CYRUS . De
Redenaar stelt DANIEL voor . De rivier, die onder de brug loopt,
wordt Slarbuzanai genoemd.
Nimmer heeft or editor cen rivier van then naam bestaan . Bij
ESRA

(I kap . V : 3)

vindt men wet bet woord

maar dit was de naam eens ambtenaars van den Perzieschen
Vorst , en niet de naam eener rivier ; met de daar verhaalde
legende is bet niet veel beter gesteld (Zie verder
NEBUSAR-ADA

,

Veldoverste van

ZERUBABEL) .

NEBUKADNEZAR

(2 Kon . 23

8 -10), is de naam van den 2den Opziener, in de graden van
Ridder van hot Oosten en Prins van Jeruzalem .
NEDERLAND .

Ofschoon de gevonden stukken van de Loge Fre-

derik: Vreedendall (zie bet Art .

VREEDENDALL) ,

spreken van

eene Loge bet Vreedendall (Vall~e de la paix), to Amet .?rdam , geinstalleerd bij eene akte in bet Engelsch geschreoen ,
uitgegeven
cene

op den 8sten

aart 1519 , welk Auk zich met

lijst der Broederen , die or tot

beyond bij de stukken,
DENDALL

welke wij

1601 lid van waren,
onder bet Art .

VREE-

in hun geheel zullen opgeven , weet men nogtans niets

bepaalds van eenige Logewerkzaamheid voor bet jaar 1637 , in
welk jaar de Loge Frederick: Vreedendall , de Engelsche Groote
Loge als

oeder-Loge erkennende ,

to 'a Hage arbeidde .

doze warm leden : do edelhartige Pries

FREDERIK

Van

iu ivRtx , even

N ED .
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dapper veldheer als beminnenswaardig vorst , JAKOB VAN WASSENAER,
Heer van Obdam , Luitenant-Admiraal van Holland ,
LODEWYK VAN

Prins
VLA

AURITS

ING VAN

BAQHER

en

Heer van Beverweert , bastaardzoon van

NASSAU ,

en Gouverneur van Bergen op

OUDSROORN ,

JAKOB

VAN

ZOO

,

DIRK DE

Burgemeester van .rhn vterdam ,

NECK,

JOHIAN

Vice-Admiraal, beide leden van de

Amsterdamscbe regering, de laatste daarenboven oud-Burgemecster, en DIRK VELDHUYSEN, lid van de regering der stad Utrecht,
G.

LESAIGNE,

N.

VAN

DER

DUYN,

J.

VAN DER GOES, J . VAN FOREEST,

J . BENTJNCK, A . (ALBRECHT?) VAN WASSENAER , C . SLOET ,

W . VAN

BROECKRUYSEN, CHARLES DE HAUTAIN, BANS VAN RAEDSVELD, CORNELIS
VAN DER IIAER, JAN VAN LYNDEN, C . VAN DER GOES , XONNSTANTIJN
BUYGENS,
SIGIS

OLIVIER VAN RAFELIS ,

ALEXANDER VAN DER CAPPELLEN,

OND VAN BYLAND, ROBERT VAN JIEECHEREN,

enz . terwijl de Prins

op den 27 December 1657 , zijn elfjarigen zoon (later WILLE
II) als Loefton in de Orde deed inschrijven , ten einde hem op
behoorlijken ouderdom als lid der Orde aau to nemen . In
de vergadering van den 29sten Januarij 1637 , word Prins
tot Grootmeester verkozen, en tevens bet blaauw
en oranje tot kleur der Loge aangenomeu . Van then tijd of
heeft men geene bepaalde berigten van eenige Logearbeid , tot
FREDERIK HENDRIK

III word in 1690 in Engeland ingewijd), toen de Duitsche Keizer FRANS I, als GrootIIertog van Toskane, in den Haag, door den Engelschen gezant, bij den Prins van Oranje, Lord STANHOPE, Graaf van
op bet jaar 1731

(WILLE

Chesterfield, die als staatsman en als redenaar bekend is, in
bet Vrijmetselaarsverbond werd opgenomen ; dienende doze vereeniging, alleen tot dit doel . Eerst drie jaren later (Nov . 1734)

werd de eerste Loge der 18e . ceuw to 's Rage gehouden . Haar
naam was Loge du Grand-31faitre des Provinces unies et
du ressort de la Generalite, en de vergaderplaats de herberg
(hot logement ?) de Gouden Leeuw . Zij word bestuurd door
Br .- . VINCENT DE LA CHAPELLE, welken men dus als den grondlegger der nieuwere Loges in dit land kan beschouwen .

Een

half jaar later, aldaar in den nieuwen Doelen vergaderd, word
do Br .

%

J. c.

RADEII

ACIIER

tot Grootmeester verkozen, en

Holy

1,21

-NED .

in hetzelfde jaar fene tweede Loge
Do Gr .' .

. '.

RADER

ACHER

(le veritable Zele) geopend .

wend echter tusschen 9 , en 1,12

December 1735 voor hot Hof van llolland ontboden, en moest
daar op zijn woord van eer belooven , geene Loge of vergadering van Vrije

etselaren bij to wonen .

Dit had al dadelijk

ten gevolge , dat de beide Haagsche ' D , zich nog in hetzelfdo jaar sloten .

Zij werden echter in 1744 door

als Gedeputeerd Grootmeester heropend,
con zendbrief aan

FRANS

ge van den Gr . • .

LOUIS

DAGRAN,

en schreven in 1745

1, Keizer van Oostenryk .

Deze Lo-

. • . nam in 1749 den naam aan van

der-Loge der koninklijke vereeniging ,

oe-

welke door hare werk-

zaamheid , ongeacht de vervolging der geestelijkheid van den kansel en bet verbod der staatswetten , niet alleen veel tot uitbreiding
der Vrijmetselarij in Holland bijdroeg, maar ook de oorzaak was,
van bet oprigten der Groote Loge van de Vereenigde Nederlanden .
De naaste aanleiding daartoe gaf de 0 l'Union (later vereenigd
met de 0

la Royale) to 's Haq e , door bet zenden van brie-

ven en een gelastigde (Br . • .

SAUER),

aan de negen Zuster LL . ' . ,

Zele to 's Hage , la .Paix to A nsterdam , la

le veritable

Concorde to Venlo , la Royale to 's Hage, Concordia vin-

pit .4nimos, la .Bien Aimee en la Charite to 4m8terdam,
les Cceurs unis en l'lndissoluble to 's Hage . De oorspronkcl ijke akte van overeenkomst en vestiging eener Groote rationale Loge ,

is op den listen December 1756 geteekend , ter-

vijl daartoe nog zijn bijgetreden la Fidelite' to f4msterdam ,
St . Lodewyk to Nymegen en d'Orange to Rotterdam, die
alle erkend zijn als Loges fondatrice: van de Groote Loge .
Deze konstitueerde zich als zoodanig den 27 December 1736,
in den Haag, onder interinzair voorzitterschap van den Gedep .- • .
(err . ' .

. '.

L.

DAGRAN

(zie

DAGRAN ,

AERSSEN ,

BOETSELAAR) .

Zlj

bestond onder de verschillende staatkundige veranderingen ongestoord voort ., en werd door do afwisselende goevernementen geduld , zoo at niet erkend .
Doch wij zullen, den voortgang geregeld opgevende, vermelden,
dat op den 24 October 1755 in den Haag , eene Hollandsche Loge
der Vrijmctselaren ,

in tegenwoordigheici van den Grootmeester
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JOHiAN CORNELIS RADER

ACHER,

heid den Prins van

Oranje

Grootmeester

Gcneraal-Se.hatmeester van zijue boog(wILLEI IYFRISO),

JOHANNES KUENEN ,

en den Gedeputeerd

alsmede van andere ambtenaren en

voorname medeleden van dit gezelschap, werd opgerigt .
van

Hier-

weed in Arn$terdamsehe Saturdagsche Courant, van

5 November 1750", berigt gegeven, in den vorm cener tijding
uit

's Hage, van 3 November, in de volgende woorden

Den 24e . der voorleden maand is alhier op de Nieuwe Doelen
een. Hollandsche logic van het van ouds beroemde broederscbap
der Vi-ii willige etselaars opgeregt, met alle de vereischte solemniteiten , in presentie van den Grootmeester de Heer J . CORNELIS
IR .ADER ACHER, Thesaurier Generaal van Zijne Hoogh . den Heer Prins
van Oranje, en de gedeputeerde Grootmeester JOHAN KEUNEN, eix
verdere Officieren en aanzienelijke leeden ; men ontving ook versclleide nieuwe broeders in deeze Hollandsche logic .
Dit berigt verwekte bet vermoeden , dat men , onder voorNvendsel der Vrijmetselarij , een heimelijk verbond , ten nadecle
van bet huffs van Oranj a gesloten had .

Reeds to voren was

er to Amsterdam eerie Loge , meest uit Engelschen bestainde,
cpgerigt door den Br . • .

JEAN ROUSSET DE

ISSY ,

en welke Loge

vergaderde in de Stilsteeg (zuidzijde) . Kort na hare oprigting werd
zij (16 Oct . 4 753) aangevallen door eon hoop van bet razende
graauw, die bet gebouw plunderde, en alles verscheurde , verbrak en vernielde wat er werd gevonden . Pit alles had de opmerkzaamheid der regering gaande gemaakt, in die mate, dat er den
30sten November,

een besluit van do Staten van Holland en

best-Vriesland verseheen, bet bevel vervattende, dat de bevoegde regters bet bestaan van zulke Broederschappen , onder
den naam van Vrijmetselaars bekend , als zijnde eene niet toe
to laten nieuwighcid, moesten to keer gaan , en de wederspannigen daarvoor straffen , luidende dit bevelschrift (van 50 November 1733) als volgt
))De Raadpensionaris heeft ter vergadering voorgedragen uit naam
en door last van de Heeren Gecommitteerde Raden dat dezelve geremarqueert hebbende zekere periode in het Artikel van 's Graven .
hagen in de Amsterdainsche Courant van den 3e . dezer, luidende
van woord tot woord als volgt :
(Hier volgt het boven medege.
deetde berigt .)
Gemeent hebben zich to moeten doen informeeren op den inlhoud
van die Periode, en dat zij vernoomen hebbende dat de voorschree--

ven periode zoude gezet weezen op requisitie van zekere Louis nAc 1tAi
Lakenering doende hier in den Haag, dezelve aan commissarissen
gezegd heeft een lid to wezen van bet broederschap, waarvan in de
voorschreeve periode gesprooken word, en door orde van de gezamentlijke
eedebroeders dog zonder weeten van den Grootmeester
geschreven to hebben aan eenen vriend to Amsterdam : en dat hij
gevraagd hebbende over de natuur en bet oogmerk van voorschreve
broederschap, zich had gerefereerd tot de Constitutien van dezelve,
zoo als die gedrukt zijn to Londen bij WILLIA HUNTER, in bet jaar
1723, daarvan een gedrukt Exemplaar overleverende . Dat volgens
die Constitutien de bouwkunde schijut to wezen bet object of mate •
rie der zamenkomsten van voorschreeven broederschap ; maar dat,
wat ook wezen mag van de voorschreeven broederschap in Engeland,
alwaar volgens bet voorschreeven boek in, en omtrend de stad van
Londen alleen zoude weezen twintig particuliere Logies of vergaderplaatsen , hebbende elk een soort van Deeken , en Overluiden, to
zamen ressorteerende onder een gemeen hooft, welke den naam van
Grootmeester voert, en van jaar tot jaar door de gedeputeerden van
de particuliere kamers in eene generale vergadering gecontinueerd ,
of verandert word, dat de particuliere Broederschappen, welke se •
dent eenige tijd op dat excempel, en na dat model, bier to lande
zouden geformeerd weezen, zoodanig gecomposeerd zijn, dat geensints to vermoeden is dat de Bouwkunde zoude weezen, bet eenig,
of prinsipaal object van hare bijeenkomsten, en dat bovendien aftenemennis, uit de voorschreven constitutien, en uit hetgeen verder
voorgekomen is, aan haar gecommitteerden, dat er zaken door de
leeden of broeders van de confrerien verhandeld worden, welke
niet mogten geweten worden als alleen door de respective meedeleeden, welke alle onder eene zeer sterke verpligting zijn van dezelve
to secreteren, en zelfs zoo veel zij hebben kunnen ontdekken, on .
der een eed, inhoudende pcenaliteiten veel vender gaande als bet
aan iemand, als alleen aan de hooge overigheid, toekomt to statue .
yen, en welke bovendien gezegd worden zekere tekens to hebben ,
waaraan zij malkander kunnen kennen, en waardoor zij hare gedacbten kunnen aan malkander bekend makers, doende bovendien
wanneer zij vergaderd zijn de deur of ingang van bet vertrek bewa .
ren door een van hun gezelschap, met eene blote deegen in de
hand , om to beletten dat niemand vreemds binnen kome
Dat onder de voorschreven Statuten twee zijn welke zonderlinge
rellectie verdienen, volgens bet eerste van welke, perzoonen van
allerhande gezinten en gcvoelens in bet stuk van Godsdienst admissibel zijn tot de voorschreve Confrerie, mits erkennende de verpligting tot geboorzaamheid aan de zedelijke wet, en leevende als
eerlijke lieden, maai' geen Atbeisten nog libertijnen ; en volgens bet
tweede van welke de leeden van de voorschreve broederschap wel
gehouden zijn zich to gedragen, als vreedzame Onderdanen van de
burgerlijke overbeid, maar ecbter een broeder, van rebellie teegen
de Staat, doch van geen an dere misdaad, overtuigd zijnde niet mag
uit de confi-erie uitgezet worden schoon dat dezelve gehouden is
ziin rebellie to disavoueeren , en geen ombrage of grond tot acbterdenkeu to geeven aan de regering : en dat voor de rest aan War

Gecommitteei•den noopende de voorschreven broederschap, alhier
niets onordentelijks, of dat strijdig zoude weezen met de pligt van
goede onderdanen voorgekomen is, maar dat zij echter niet hebben
kunnen nalaten to remarqueren, dat regulierlijk na regten alle confrerien en collegien, als die niet gesterkt zijn met de authoriteit van
de regeering, ongeoorlooft zijn , en altijd gehouden zijn voor kweekscholen van factien en van debauche, warop ANT. ATTREU'S in zijn
boek de criminibus en andere voorname regisgeleerden kunnen nagezien worden; en dat de gecommitteerde Raden vervolgens gemeend
hebben van haar pligt to weezen aan hare Edele Grootmogende ken .
nis to geeven van al het bovenstaande ten einde om daarop to maken de reflectie en to doen de voorziening, welke dezelve zullen
vinden to behooren .
Waarop gedelibereerd zijnde is goedgevonden en verstaan, dat
aangeschreven zal worden aan President en Raden van den Hove ,
mitsgaders aan Burgermeesters en Regeerders van de respective Steden, den .Hag daaronder gerekend, dat zij met er daad doen cesseeren de voorschrevene Confrerien, welke zich geeven de naam
van Vrije etzelaars, daar dezelve bij eene pure nieuwigheid ingevoerd en opgeregt waren, en dat zij uit krachte deezes doen procederen door de respective Officieren tegen alle en een iegelijk, welke
zoude mogen bestaan niet to obtempereeren aan deeze order van
aan hem bekend gem aakt
haar Edele Grootmogende, behoorli'k
~
zijnde, zoo als zijne desobedientie aan de bevelen van de booge
overigheid zal bevonden worden to vcrdienen : en dat zij ter zijner tijd aan hare Edele Grootmogende rescribeeren, wat bij haar in
excecutie dezes zal wezen verrigt .
De

agistraat van

,4rnsterdam

vaardigde daarop, den 2den

December , eveneens een bevelschrift uit , waarbij dergelijke ongeoorloofde geheime bijeenkomsten verboden , en de deelneming,
met de straf van algemeene rustverstoorders bedreigd word (lie
C . V . D . VYVER,

Beschr . v . 4ms erdam, D. II . bl .265) . Dit

werd, op den 10den derzelfde maand, gevolgd door de regering

van Rotterdam,
zamenkomsten was
Amsterdam

waar

men waarschijnlijk eveneens

ac . - .

beginnen to houden . Niettemin ging in

eene Loge,

mannen bekend waren ,

welker medeleden als regtschapene
voort , to vergaderen .

Toen de

a-

gistraat hiervan kennis bekwam , liet hij hen gezamenlijk gevan .
gen nemen , en den daarop volgenden dag de achtb . • .
eester
en de beide Opzieners voor den Raad brengen, alwaar zij onder
eede vcrzekerden, dat de Vrijmetselaars zeer vreedzaam waren, en
bet vaderland en den vorst met onwankelbare trouw dienden ,
dat zij in de grootste eendragt leefden , huichelarij en bedrog
schuwden ,

dat hurme vereeniging riiets dan de uitoefening van

16

NE D.
menschlievende handelingen ten doel had , en dat hunne Ordo
zeer oud en hoogst vereerenswaardig was . Zij konden hunne
bijzondere gebruiken en geheimen niet aan den dag leggen , bezwoeren echter dat deze noch met goddelijke,

noch met men-

schelijke wetten streden, en dat zij zich aanboden , om eenen
der

agistraatspersonen aan to nemen , die zulks daarna insge-

lijks zoude bekrachtigen . Hierop stelde men de Brooders wederom
in vrijheid, en werd, naar men wil, de scads-Sekretaris afgezonden ,
om in de Orde aangenomen to worden . Deze gaf na zijde terugkomst
een zoo voordeelig berigt aan den Raad, dat, zoo gemeld wordt, velen
nit bet bestuur zich als Vrijmetselaren lieten aannemen .

en

ging nu voort met den arbeid , terwijl het aantal leden aan-wies , en men ten jare 1748 openlijk durfde verschijnen .
Ook do Loge in den Haag zette ongehinderd hare werkzaamheden voort, tot zij , als boven gemeld is , op den 27
December 1756 , zich konstitueerde tot Groote Nationale Loge
der Nederlanden, en definitief tot eersten Grootmeester
benoemde, den Baron VAN AERSSEN BEIJEREN, bebbende tot
Gedeputeerd Grootmeester Nationaal c . Baron VAN BOETZELAER,
en welke Groote Loge van Holland hare tweede
vergadering heeft gehouden op den 4 Ben December 1757 . In
do volgende vergadering van 6 Augustus 1758 , werd tot tweede Gr . •.

.' . Nat .

verkozen , de Br . • .

c . F.

A.

Graaf

VAN

die nogtans in de vergadering van 24 Junij 1759
als zoodanig werd vervangen door den Br .- . Prins VAN NASSAU
USSINGEN, en toes deze voor die post had bedankt, door den Br . • .
BENTINCH ,

HAREL

Baron

VAN BOETZELAER

`3e . G . • .

. • . ) . Deze Brooder, die dit

ambt 59 jaren waarnam, trad in 1769 in onderhandeling met do
G . • . L . •.

der nieuwe VV .

•.

. • . in Londen, en sloot den

25 April 1770 , met haar een konkordaat, waarin de onafhankelijkheid der Groote Loge van Nederland werd erkend ,
doch waarbij zij moest beloven , geene Loges to konstitueerdn
in Groot-Britt anj e , noch in hare bezittingen of kolonien .
Doze onafhankelijkheidsverklaring word van de zijde der Eng .
Gr. • . L . • . dan ook, ofcieel en openbaar, gegeven in het jaar 1771
Order hot bestuur van dezen Gr . • .

. - . Nat .- . hadden ve r-

schillende gewigtige gebeurtenis-sen

zoo werd op den

plants

27 sten Julij 1760 besloten , de eerste algemeene wetten der
Broederschap (gegrond

Op

ANDERSON'S

drukken ; vervolgens ontving
vvetboek
bestuur

(1770) bet nieuwe Ned .

de goedkeuring der Eng . Groote Loge .
sloot

bond niet
Avelke

Konstitutieboek) to doers

de

ook

ac .'k

Onder zijn

Groote Loge van

de

Groote Loge

van

Holland een verFrankrijk (1771), bij

dezerzijds tot reprezentant werd gekozen, de als schrij-

ver zoo gunstig bekende Br .' .

TISSOT .

Tot leedwezen ziet men j

dat ook Nederland niet vrij was gebleven van den zwijmel i
die de Broeders van andere landen had bevangen , en van de daarUit
geboren sympathie voor bet Tempeliers- en hooge graden systeem

der Strike Observantie .

Althans na dat in 4 767 , de 4e .

Groot-Opziener . Br . • . VAN DER 51EY,

aan de Berlijnsche Loges

Ivan dat stelsel was afgevaardigd, met zekere last (welke ?), sloot
men in 1780 zelfs eene alliantie met dat stelsel, door tusschenkornst van Broeder

FREDERIK,

Prins van Hes :en-Kassel, wien

men , tot loon, den titel schonk van Protektor der Orde bier to
lande , en vereeuwigde die verblinding nog door een gedenkpenning (zie bet Artikel
bet Holl . Gr . • .

No . 1) . Verder zond

LEGPENNING

0 . - . den Br .- .

SWARTS

naar het konvent van Xilhelmsbad,
1781 (zie de Art .

CONVENT) .

als afgevaardigde

dat plants had in Julij

Na dat eindelijk in 1784 bet

25jarig Grootmeesterschap van dien Br . • . , en bet 25jarig feest
van den Br . - .

VAN TEYLINGEN,

als Ged . • . Gr .

•.

.- . Nat .- .

gevierd , en in 1798 ears geheel nieuw wetboek voor de
Broederschap der .Nederlanden was vastgesteld, ward bij in bet
laatstgemelde jaar in die betrekking opgevolgd, door den vroeger
als Gedep . • . Gr . • .
VAN TEYLINGEN

. • . Nat . • , gefungeerd hebbende Br . • .

(4c . Gr .

•.

ISAAC

. • . ) . Onder bet bestuur van then Br .

werd in de vergadering der Gr . • . L .- .

van 26 Julij 1801 ,

eene gouden medaille, ter waarde van vijftig dukaten, en eene zilveren, als accessit, uitgeloofd aan de schrijvers van de twee beste antwoorden , ter wederlegging van de geschriften , in bet
licht gegeven door

ROBISON, BARRUEL ,

schrijver van bet werk het Graf van
Ill .

en den toen onbekenden

olay , loch waarvan
2

U

S,,VI 1) .
men

thans weef dat het is geschreven door

CADET

GASSJCOt1Rr ,

den bekenden Parijschen scheikundige, die toen niet tot de Orde
behoorde ,

maar later ingewijd en er een warns aanhanger van

werd, zoodat hij zelfs bij voortduur onderscheidene Ofcierspos
ten bekieed, en verklaard heeft de Orde niet gekcnd en lraar
op ongegronde wijze to hebben aangerand .
4 804 , werd het bestuur als Gr. • .
Loges , opgedragen aan Br . • .

. •.

C . G . BI LEVELD

Op den 29sten

ei

Nat . . der Nederl .

(se . G r . • .

. • .) ,

onder wiens beheer op den 5den Junij 1808 het vijftigjarig
bestaan der G . • . L . •.

van Holland gevierd wend , ap welke

gebeurtenis eene zilveren medaille is geslagen (zie het Art .
PENNING ,

LEG-

No . 2) , terwijl de uitgesproken redevoering van den

Br . • . Gr . • . Reden . • .

W . HOLTROP

door de BB . • . in druk is verschenen .

Het jaar 1808 poor de Broederschap in het algemeen belangrijk , door de inwijding van den Perzischen gezant to
Prins

ASKHERI-khan ,

Pares ,

is het voor de Nederl . BroederschaV in

bet bijzonder , doordat in ditzelfde jaar door de VV . • .
het voortreffelijke Instituut voor Blinden ,

to

ill .

•.

,

4insterdam ,

(zie dat Art .) werd gesticht . Sedert cenigen tijd pogingen aangewend zijnde de

adoptie-

aconnerie,

in

.f+rankrxjk

in

zwang, ook hier to laude in to voeren, besloot de Groote Loge
op den lOden Junij 1810 deze to verbieden . In hetzelfde jaar word
Br, •.

ISAAC BOUSQUET

tot (Gden) Gr.

. •.

Nat . • . verkoren . Ininid.

dels was Nederland in het Fransche rijk ingelijfd, en tijdelijk
nit de rij der volken gestreken . Dit was oorzaak dat de Br . •.
Jonkbeer w . P . BARNAART (zie dat Art .) , die in 1812 tot
(7den) Gr . - .
. • Nat . •. was verkozen, een zwaren strijd had to
voeren , waaruit de Nederl . Broederschap, door zijne volharding
en zijru manmoedig gedrag , als averwinnaar terugkeerde . Na
de inlijving van dit land -in het Fransche keizerrijk , wilde nu
ook het Fransche G . 0 . •. . dat de Hollandscbe Groote Loge
en Broederschap zijne oppermagt zoude er kennen en van dat
ligehaam of hankelijk zoude wezen . De Grootmeester Nat . •,
hield nogtans de onafhankelijkheid van de Holl . Groote Loge
staande , met dat gevolg, dat het Fransche G .

• . 0 . • . -- vreemd

versehijnssl hij de Fransche; heecschzucht, gestijfd door den luis .

tet van

NAPOLEONS

uitgebreide en onbepaalde magt

de nnaf-

hankelijkheid der Holl . Groote Loge faktisch erkende . Om de rnagt
dier Gr . ' . Loge to ondermijnen, en ten minste op den langen weg
de magt in handen to krijgen, bedacht het G . • . 0 . • . een ander middel, dat namelijk, van hier to lande zoo veel Loges als
inogelijk op to rigten, die natuurlijk Fransche konstitutien bekotnen hebbende ,

van dat ligchaam afhankelijk waren .

Eene

handelwijze die eene onverdedigbare inbreuk maakte op de regtsmagt van eon zusterligchaam, dat alleen de magt tot de uitgifte
van zoodanige konstitutien had . Het aantal Loges, die, zich hier
to lande door het Fransche G .- . 0 .- . deden konstitueeren bedroeg negen, waarvan de rneesten, uit keizerlijke beambten be .,
staande, bij de omwenteling en de herstelling van 's lands on
afhankelijkheid, door hare leden verlaten werden . De negen

opa

gemelde Loges waren

1 . St . Napoleon,
2 . St,

to dmsterdtint .

arie Louise, aldaar .

5 . Le Berceau du Poi de Rome , to s

Rage;

4 . La Flamboyante, to Doedrecht .
5 . L',4igle Franvais, to .dmsterdam .
aponnique, to Groningen .et Force . to Zwolle .
8 . Les Eleven de
ars et de Neptune; aan den Heldee,
6 . L'Zlnion
7 . Union

9 . Les Arms Francais Reunis, to V lissin8en .
Iliervan zijn de No . 5 en 7 nooit geInstalleerd geweest, terwijl de No . '1 , 4 en 6 in 1814 en 1813, hare konstitutien ,
door do Groote Loge van
waarbij

Frederik,
be

Holland,

hebben doen ratificeeren ,

de eerste haren naani veranderde in then van I-Pillemi
en

waarbij zij

de No . 75 i 72 en 74 v erkregen .

eersto Loge telde op bet oogenbtik wan het uitbarsten der

omwenteling 450 Wen, die echter door bet vertrek van vole
personen , tot cell betrekkelijk klein getal stnolten . De omwen
Wing hier

to lande gelukkig volbragt zijnde , kwam (5 Jan

4 814) eene deputatie van het Groot-Oosten van Nederland,
den 8oevereinen Prins (later Koniug

wlaLE

t) geluk wensehen

met zijne terugkoinst, bij welke gelegenheid de Vorst de depu2°

tatie wet weiwillendhcid outing ,
Orde belootde .

en zijac besclierming man' die

Omtrent zes weken later zond de Loge

Ooleon eveneens eene deputatie aan den Vorst .-

haar vriendelijk ,

St . Sa,

Deze oniving.

verzekerde haar op nieuws van - zijne bescher-

ming aan de Orde in bet algemeen ,

en aan de Loge in het

bijzonder, en ook dat hij niets had tegen hare , begeerte , haar
naam to veranderen, in then van JVillenz rederik: De Br . • .
THORY

.D . 1 .

begaat hier een misslag . als hij (4cta Latonzorum ,
hl . 263) berigt , dat do Soevereine Vorst to elijk den

Erfprins veroorloofde, de waardigheid aan to nernen van eersten
Voorzitter dier Loge .

In de eerstvolgende G .- . L.- . (29

4 814) , waarin de Br . • .

W . P.

BARNAART

ei

werd herkozen tot

Gr . - .

. . . *Nat . - . , besloot men aan de D D onder hasr ge-

bied ,

en ook aan do 0 0 onder cone Fransohe Konstitutie

arbeidende, aan to schrijven, hare Konstitutien to doer ratificeeren .
In Belgie, waar op bet cinde van 1813, en bet begin vary
4814, Keizerlijke kommissarissen waren gezonden,

mar die

gedeelten des lands, nog niet bezet door de geallicerde troepen,
en welke aldaar de Loges deden sluiten, leidde de V . • .

. - . een

kwijnend leven . De onrustbareude nabijheid van Frankra k ,
de onzekerheid hoe zich to gedragen ten opzigte van bet Fransche G .- . 0 .- . ,

bet verschil van denkwijze over bet invoeren

en nanhangen van hot Schotsche en andere stelsels, en ook nog
later de krijgsgebeurtenissen, kortom, alles droeg daar bij, vele
Loges in een staat van tijdelijkeir slaap to brengen, en den arbeid to
doer kwijnen, zoodat or, van de 27 in Belgie bestaande Loges,
slechts enkele bleven werden, en ook deze omsireeks bet midden vary
April geheel rnstten

Eene maand later hernamen de 0 0 voor

een tijd haren arbeid, en werden vele vreemde , vooral Russisclhe,
Pruisisohe, Zweedsche en Ragelsehe Qfficieren to Brus$el, (amend,
B-rugge en f4ntwerpen ingewijd .

In de maand

aart 1813 ,

werd Belgie met de Nederlanden vereenigd , en B

ruit bet
koningrik der Ned'erlanden gevormd. De Koning , die den
30sten d ier rnaand zijne intrede binnen Br.ussel had gedaan' ,
deed zich aldaar een rapport over dv V . • .
. •. voorleg en ,
door den (niet tot de Orde behoorende)

inister van Justitie,

INER.
Craaf

DE

I

ten gevolge van dirt rapport ,

TWENNES ;

fatere memorie van den Br . - . Baron
kretaris van Slut ,

FALCK ,

-en van -eerie

toen

inister-Se-

gaf de Konijug zijue begeerte to kenuen,,
.- . van bet rijk tot ion figchaam vereenigd

plat al de VAT . - .

mogten worden,, en beloofde hij -der Orde zijoe bescheraiing . Dit
kwam echter de Brooders der noordelijke proviuciiW cerst een
jaar,, en de Brooders der widelijkie provin&n cerst twee jaren
later ter kepis .

In de vergadering van hot Groot-Oosten van

'Vederland (noor&l . prov .) , van 50 eu 5 1
was intusscheu de Br . - . x . ri .
X. - .

Nat . - .

REEP AKE R

In diezelfde zitting wend

'lei van dat jaar,

ben ocind lot (8en) Gr.
ook voor ,bet,

cerst ge-

F-' der zuidelijke proviu&w, en ook eenige

sprokeit van de

Aenkbeelden geopperd tot eene mogelijkc vereeniging ; algemeen
meende men

echler dit punt to moeten uitstellen .

bauwhei,d moot hot welligt worden toegeschreven ,
Aefijke J

'L__j ,

velke men toen

Aan die

dat de zui-

tot eene zameasmelting bad

kunneu breogen , eigenlijk nimmer vereenigdd zija geworden met
.de noordelijke Loges . De lossc , niet offici6ele en gedceltelijke
pogijigen ., later aaugewead, waren to onbeduidend., eu kwamea
to laat ow dit to bewerken .
In de cerstvolgende zitting (2, Junij 1816) , ontving fret
Groot-Oosten eene aanuage om eene Konstitutie , ingezondea
,door de pas opgerigtte D IUniots Frederic to 's Huge, welke
'15 October weed verleend, tot welker leden

WIU.,EWI FREDERIK KAREL,

gins der iVederlanden (;pie dat Art .) , behoorde .
f ort gelcdeu to Berlyn in de Orde ingewijd ,

Die Prins

weed in dezelf-

de vergadering met algemeene stemmen verkozen tot levenslang
(9den) Or . -, . Nat . - . De Prins namm die waardigheid aan , word
in de zilting van 4 Junij als zoodanig geproklawcord , en in
die van 15 October , van betzclfde jaar,
zitting van $

JuDij

gdastalleerd .

In de

was ook de vereeniging met do zuidelijke

ter sprake gekonien .

De zuidelijke C_j 0 hadden nog

nltijd to then opzigte let stilzwijgen bcwaard, on word nu aan de
verschillende Groot-Of icieren opge(lragen, aan

hutine beh-ek-

Ikingen in Belgij mode to deelen , slat het Ned . G . - . 0 . - . a] :
Eemeen gestenid was voor eeuc vereeniging
terwi 1 men den

99

NED .
Gr . • .
ken

. • . Nat . • .
to handelen .

volmagt gaf intusschen naar gelang van taDe Prins,

op den

iden Junij door bet

Hoofd- Kapittel der oppergraden eveneens benoemd zijnde tot . le
.- . Nat .- . , en dus aan bet boofd der Broeder .

venslang .
.,
G

schap staande, beloofde zich ijverig met de belangen der Orde
bezig to houden , en is die belofte steeds nagekomen . De voorslagen van toen of aan de zuidelijke Brooders gedaan, badden een
minder goeden afloop, dan dit vroeger het geval zoude geweest ziju ,
omdat zij hunne vorderingen hooger stelden . Vandaar dan ook
dat de Gr . • .

. , , Nat . • . bij zijne cirkulaire (van 5

ei 1817),

ter uitnoodiging tot eene vereeniging, zich wijsselijk bepaalde
tot den voorslag van een gemeenschappelijk hoofdligchaam , van
de, op voet van gelijkheid to behandelen , noordelijke en zuidelijke afdeelingen des rijks , terwijl indien de zaak , van de zijde
des Gr . ' . 0 .

•. ,

als bestaand

ae . , . hoofdligchaam, welligt eene algeheele onderwer-

tijdig met kracht ware voortgezet geworden, dit,

ping had kunnen vorderen . Nadernaal somanigen in Belb is bet denkbeeld koesterden, dat men den toenmaligen Prins van Ora n, j e,
bet Grootmeesterschap voor de zuidelijke provincien moest opdragen, zoo ging dit de Prins to keer, , door zijne missieve
d e 0 I'Esperanee to Brussel (7

a an.

ci 1817), van welke hij

lid was, bij welke hij verklaarde, die waardigheid, werd ze hem
opgedragen , niet aan to nemen . Intusschen wares or door .
eerie Belgische kommissie konceptstatuten

oor .B. elgie vcrvaar-

digd, ten gevolge waarvan, eene Groote Loge voor de zuidelijke provincien , op den 24 Junij 1817, bijeen werd geroepen,
die zich op then dag konstitueerd', en met algemeene stemmen ,

Prins

DI . • . Nat . • . ,

FREDE1Ui1

der Nederrlanden tot levenslang Gr . • .

voor do zuidelijke Gr . • . L . • . verkoos ,

waardoor

dus hot bestuur der geheele Nederlandsche Broedersehap in zijue handers werd vereenigd .

De eerste verrigting van den Gr . •.

N . -, Nat .', in die boedanigheid , was , bij rondschrijven van
50 Augustus 1817 ,
werpen van statuten,

eerie kommissie to benoemen tot het outooder welke de beide Gr . - . D -I des

rijkss in een gezamenlijk hoofdbestuu .r vereenig d zouden worden r
bestaande die

kommnissie Wt de

%. • ..

I iron

FAUX

Gedepo .

Cr .

s

. • . Nat . • . der noordelijke provineien, Prins

•

DE

GAVRE ,

Gedep . • , Grootmeester NTatioiiaal voor de zuidelijke provincien ,
Baron

IIONNOREZ .
WALTER ,

D' YVOY , KINKER ,

ALAISE ,

VOLLENHOVEN

en

welke kommissie in vier zittingen hare taak ten einde

bragt, zoodat daaruit ten voile blijkt, dat de veelvuldige pogingen der zoogenaarnde Schotsche Loges,
en onafgedaan

to houden,

den to krijgen ,

ten

om alles to weerstreven

elude zelve de

magt

in ban-

en eindelijk ook die aangewend bij de Prinsen

van Oranj e en der Nederlanden, rnislukt waren .
ceptstatuten werden in

Belgie

Deze kon-

door bijna al de Loges, en door

bet noord-iNederlandsche G . - . 0 . - . met 7 7 tegen 20 stemmen
aangenomen .
schap,

Bij die statuten werd bepaald dat de Broeder-

bestuurd door de noordelijke en zuidelijke Gr .

•.

Loges

van Bestuur, een gemeenschappelijk hoofdbestuur zoude hebben
in het Groot-Oosten, bestaande uit de GG . •.
beide

GG .

•.

Dignitarissen

LL .- . van Bestuur en uit 28 reg . • .

der

eesters,

voor de helft van noordelijke en voor de helft van zuidelijke
Loges . De Voorzitter zou de Gr .

•.

.

- . Nat .* . wezen . Dit

,G . • . 0 . • . , des vereisrcht , door den Grootmeester Nationaai
zamengeroepen, zou beurtelings to

's Rage en to Brussel ver-

Saderen . (De bijeenkomst heeft echter simmer plaats gehad .) Uit
bet G . ' . 0 . • . zou cen hoogen raad gekozen worden , bestaande
uit den G . • .

.•

. Nat .

Opz . •. , 1 G . • . Reden .' ., 1
G . •. Sekr . • . , I G . • . Thes . • . , 1 G . • . Zegelbew . • . en 4 G . • .
Onderz .' . De regtsmagt van de noordelijke G . • . L . • . van Bestuur zou zich uitstrekken over Noord-Braband, Gelderland,
•.

1 2 G. • .

Holland, Zeeland, Utrecht, T"riesland, Overly ssel ,
Gr•o ningen, Dr.enthe en Oost-lndie.

De zuidelijke zou de

toverige provincien (ook bet Groot-Hertogdom

ale West- Indi.en

under haar gebied hebben . --

Luxembu rg) en
De West-Indies

hebben zich nogtans nooit aan het haar toebedeelde staatsbestuur
willen onderwerpen, en zijn tot op den huidigen dag order bet aloude G . • . 0 . • . gebleven . Ten gevolge van bet aannemen der statu.Gr L .- . van Bestuur op
.'
ten, werd dan ook de zuidelijke
den 1'1 den April 1818 geinstalleerd, in den Temnpel der L . - .
i'Eaperance to

..Brussel,

welke gebeurtenis door cene mew

daille is vereeuwipl !zie let Art :

LEGPETNINING,

N",

)

terwiji

WED .
bet Ned .

Gr . • .

0. - -

in do zittiog van 10

ei 1818, voh,

gens do bekrachtigde statuten , den naam aannam van
Gr . • .

L . - . van Best iuur voor de noordelijke provincien . Iu

dienzelfdcu tijd (April 1818), trachtte men in

Pelgie den

itzraimietieschen Ritus in to voeren , dat echtor door den

G. -.

.'. NO . - , tijdig werd gekeerd (Zie bet Art .

NIETIESCRE

ITZRAI-

RITUS) .

Hetzelfde Saar 181$ was getuige van cone gewiglige gebeurte .
nis , namelijk bet vinden van hot Charter van Keulen (xie bet
Art . CHARTER) , en van andere stukken en voorwerpen (die bet
Art .

VREEDENDAL),

waarvan de G . - .

.- . .-,
Natkennis ga f

pan de Loges , bij cirkulaire van 13 Junij 1818 , waarbij do
Loges werden verzocbt in hare verschillende archieven nasporingen to doen, naar oude stukken, betreffende de Orde, en hare
pandacht werd gevestigd op bet gevondeu Charter, waarvan bniten de
vertaling van de kommissie (in hot Art .
nog cone werd vervaardigd door Br . • .

CHARTER

vermeld), ook

VOS AER,

Tot hot jaar

1819 genaderd zijade, in welk jaar de voorstelleu zijn gedaan
tot instelling der afdeelingen van den

eestergraad, moeten wij

zeggen , dat wij , van do geschiedenis der Orde in Nederland
sprekende, alleen handelen van de eigenlijke V . ' .

. • . of de
zoogenaamde blaauwe graden, zoodat wvij voor de afdeelingcn van
den

. ', G . ' . en do Oppergraden, verwijzen naar de Art .
LUITVERKOREN 33EESTEP, en de Art . HOOGE GRADEN en OPPERGRADEN .
J)e in working gebragte hartstogt van sommigen verloor dit zoo
zeer uit bet oog, dat men in de vergadering der Gr . ' . L . ' .
van Bestpur, in 1820 en in eeniae volgende vergaderingen , de
zaak der afdeelingen met alle geweld in de Gr . ' . L . • . bebandeld wilde hebben , en de aanhangers der afdeelingen met uitsluiting , enz . wilde straffen (gelijk men dit breeder vermeld
vindt in de

.nnales .1{lraconniquee , T. V . p . 136---14 ,

en meer plaatsen) . ' en heeft hot alleen cant de beradep , zich-

eelf gelijkblijvende en op wet en orde steunende houding van
den Gr .' .

.' . Nat . • .

to dankeu ,

dat men de uitzinnigheid

niet begiog, ovet hoogere afdeelingen to handeien, in eene vergadering , die slechts bevoegd was kennis to nenlen van zaken,
do drie ectz to graden beta•cffende . Teen in denzclfden 44 code

N ED .

)

., J
C

berziening der Ritualen van de drie grades was voorgesteld, en de
zaak was gesteld in handeu eener kornn -iissie , werd die hcrzicning vertraagd

en tegengewerkt .

dat dezelfde hartstoglelijkheid,

Eeuigen

van

zijti

meenitig

die reeds zoo veel kwaads had

gebrouwen , en nu in die herziening eerie strekking meende to
zien, die graden in overeenstemming to brengen met de afdee •.
iingen ,

daar niet

vreemd

156--254 .) De Gr . • .

L.

•.

aau was .

(Ann . 11a,c . T., V . P .

maakle er echter een

eludeaan, door to

verklareu , dat zij hot koncept-l ituaal aanuam . In hctzelfde
Par had er ook een vreemd voorval plaats , dat geboren werd
quit de exceptioneele pozitie waarin zich de vesting
bevindt .

Luxemburg

en zag toen nameiijlc aldaar en dots binnen het

rijk --- eerie Loge, door en onder ,een vreemd (Pruissiscli) G .- .
0 . - . oprigten, die nogtans geene andere personen tot leden toeiiet, dan die tot bet bondsieger behoorderi . Bij den tegenstand
in Belgie tegen de Nederduitsche taal, nu aldaar zoo stork be ,
oefend, werden natuurlijk alle Loges in het Pransch gehouden ,
en slechts in 1825 zag men een paar males in Gend,

Loge

bouden en reception doen in de landtaal, waartoe de naaste
aanleiding was gelegen in de aanwezigbeid van den Br . - T.

J.

AJAFSKI,

welke zich aldaar beyond ; doze poging vond

cchter geene navolging . Aldra vonden de VV . - . AI

. - . , in do

zuidelijke zoowel als in de noordelijhe proviuciou , gelegenheid ,
den Gr . • .

. • . Nat . • . hunne Br . • . hulde toe to brengen .

Prins in 1823 gehuwd zijpde met Prinscs

LOVIZE

Ire

van Pruissen,

deed met zijne gemalin zijne plegtige intrede to Brussel, waar
men op menigen eereboog cone zinspeling voud op zijnc
Jetrekking , terwijl bij die gelegenheid eels

ac . • .

lnisterrilk feest ,

door de BB . - . , werd gegeven .

Door de noordelijke Gr . •. L . • . van Bestuur werd den Gr. • .
.

•.

Art .

Nat .

• . , den 19den November 185 , de door ons in hot

LEGPENINING

onder N . ) . 4 beschreven medaille, in bet goud,

xilver en brons aarigebodeu , hctgeen , ten aauzien van Z .
I en de Prins en Prinses van Cragj e (tbans
. WILLE
regeren4e Koniug en Koningin) , op den 2isten Nov . geschiodde . Bet aanbieden der medaille (waalvan er 14

goudezn y

A

INED .
4 00 zilveren en 400 bronzen wcrden ,geslagen) aan den Koning
en

zijue beide doorluchtige zonen,

de Br . - . Prinsen

FREDERIK

en van Oranje, geschiedde door eene kommissie, bestaande uit
de BB. ' .
m.

A.

J.

w.

WYNAENDTE

De V . - .

VAN

en

J.

VREDENBURCH ,
SCIIOUTEN ,

G.

W.

VERWEY

. - . had, hier to lande .

reeds vroeger een wettig

erkend bestaan, door dat de toen regerende Koning
to Brussel

reeds

had

EJAN ,

die bet woord voerde .

to kennen

gegeven,

(WJLLE

dat

hot

I) ,
hem

welgevallig zoude zijn, indien do Broederschap der beide rijksafdeelingen tot een

ligchaam,

onder een hoofd konde worden

vereenigd, en vooral, door dat die waardigheid word opgedragen aan zijnen zoon Prins

FREDERIK

(zie verder bet Art .

terwijl ook de Prins van

FREDERIK),

WILLE

Oran je (zie bet Art .

.1I) werd ingewijd en een werkzaam deel aan de Orde

WILLE

nam . Die oicieele erkenning, werd echter thans volkornen , door
dat de voornoemde kommissie bij den Koning verscheen als afge .
vaardigde van de vereeniging der Broederschap (con niet vaak
voorkomend voorbeeld), en door den Koning als zoodanig ontvangen zijnde, de Broederschap de hoedaniglleid kreeg van eene
vereeniging, officieel erkend door bet gekroonde hoofd van- den
Staat, die dit alles nog verder bezegelde, door der kommissie,
np bare aanspraak, de volgendc hoogstmerkwaardige woorden ten
antwoord to geven
Ik bedank u voor deze hulde,
nij veel genoegen baart .

Zij bewijst mij dat uwe Orde steeds

goede beginselen aankleeft .
weten ,
doze

dat zij

welke ik aanneem en die

verdient

Ik ken genoeg van haar,
beschermd to

om to

worden zoo lang zij

niet verlaat , en ik hoop dat zij zich alt ijd op die wijze

zal gedragen, onder de leiding en den raad van mijn zoon
Den vrienden van kcnnis ,

FIZEDERJK ."

licht en vooruitgang , was dit tot

vreugde, de dienaars der duisternis treurden cr orn,

Llunne par-

tij die zoo ijverig en met vrucht wcrkzaam was in bet naburige
Fi •n n krijk , en die in Belt i e , ziju slaafsche navolger, bet
schendig oproer voorbereidde cn haar klaauwen spitste . die in

1830 bet
l~ra tcn

rijk vaneerp reten en ons cone diepe wonde toe-

uiaa~Blb ie

noog in bet vlcesLh zittcuu en1 bet ~~age

NED .
lijks vinniger nijpen , deze
middel
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was iv arch en zak,

zelfs niet den laster

en liet ,gees

onbeproefd, om die bescher-

ming der V . • . 31 . • . als thema to nerrien voor hare uitvallen ,
jegens den Vorst ,

zijn huis en bet gedeelte der natie ,

de Broederschap behoorde .

dat tot

Dit ligchaatn « erd dan ook op alle

wijze door dagbladartikels gehoond en door daden vervolgd (zie
bet Art .

VERVOLGINGEN) ,

terwijl men den tijd terug wenschte

toen door de Staten-Generaal , een streng verbod tegen bet
verbond werd uitgevaardigd , en toen (in bet jaar 1758)
Keizer

KAREL

VI een dergelijk verbod tegen de Vrijmetse-

larij, in de Oostenrijksche Nederlanden en T7 laanderen, uitvaardigde, diegenen zijner onderdanen met verbanning bedreigende, welke bet gebod mogten overtreden . Intusschen ging de
Orde rustig haren gang voorwaarts, ter verspreiding van licht
en kennis, en ter bevordering van menschlievendheid en algemeene broedermin . Als naast bewijs voor bet eerste, strekke
bet instellen in Belgie van wetenschappelijke bijeenkomsten en
prijsvragen (zie die beide Art .) , welk laatste voorbecld, bier to
laude, cenigermate werd gevolgd door bet daartoe strekkend
voorstel in de Gr . L . , . van Bestuur, uitgegaan van de Loge
ac . T. V1 . p. 392) .
Frederic Royal to Rotterdam (4iin .
In de vergadering van de Gr . - . L . • . van Bestunr van 1829,
kwam een gewigtig onderwerp ter sprake . namelijk : plat de
certifikaten door de Ned . ' . G . ' . L ' . van Bestuur afgegeven ,
niet algemeen erkend werden , door dat frett gebleken was, dat
eenige Br .' . , houders van zoodanige stukken, door I)uitsche
Loges, niet waren toegelaten, onder voorgeven dat die 13B .- .
ozaische geloofshelijdenis waren toegein bet prof. - . leven de
daan . Wij zullen deze aangelegenheid opzettelijk behandelen in
bet Art .

UITSLUITING ,

waartoe wij onze lezers verwijzen .

Toen in bet jaar 1830 de voormalige Oostenrijksche .Neder-landen zich van bet koningrijk Holland afscheurden , en bet
koningrijk Belgie vormden, ontstond ook een Groot-Oosten van
dat , volgens de nieuwste statistiek in 1841 , dertig
Loges telde, terwijl er buitendien nog vijf Loges iii dat rijk be-land,
behooren en
die tot bet.,
Gr 0 . ' . van Neclerland
.Bel , ie ,

Bet~-ue

hcl, Groot-Oosten van

niet erkend hebben, en dus door

,dit ligchaam als gebeime Lobes wordcn besebouwd (zie het Art .

Sedert heeft het Gr . •. 0 . - .. van Belgie (1242) we
derom aan twee nieuwe Loges in Bouillon en Durbay , pro •AELG1e) .

vincie Luxembu rg , Konstitutien verleend .
Hier to laude duurde stet eenige jaren (tot 1,8 .37), alvorens hot
IHoofdbestuur den naarn van G r . • . Loge van Bestuur voor do
noordelijke provincieu, verwisselde tegen den ouden naam van Gr .
Oosten ; dat haar weder den jaatsteu schijti ontuarn van baar
verlies eener vrije en algeheelo oppertnagt .
vereenigiug
algerneen

slechts

een gedeelte

Gr . • . 0 .- .

in naam bestaande)
de

schelding ,

de

en

den

van

hoogen

raad

(hoewel

ijet scheen ook

ouderworpen .

aan het

eeo ligchaani ,

oud-Iloliandsche

digdlheid weer boven dreef,

Bet was sunder do

karaktertrek

slechts

• of na
beza •

van

Althans, terwijl de breuk tus-

schen de oppergraden en de afdeelingen ,

vooral aan de zijdo

van de aaubangers der cerste , ongeneeslijk seleen, en woorden
en daden do hoogste spanning , eene vijandige opgewondenheid
den heftlgsten hartstogt en iiiet aitijd

iesclrlte d vertoonden, zag

men daarna do eerste blijken van toenaderiog .

.Aan den Gr .-

. • . N . • . , wiens beleid op schraudere en rep broederlijke wijze
daarvap wist gebruik to waken , is bet to danken , dat (1833)
gene gernengde kommissie werd benoemd, bestaande uit do
BB .' .

C. W.

BARNAQRT ,
IIAPPARD,

VERWEY

COPES

VAN

1IEJAN .
HASSELT .

J. W.
.

.! .

VAN VREDENBURCH , W . P .
WYNAENOTS

en

F.

A.

VAIN

ter opgave van de middelen tot eerie toenadering en

vereenigiig tusschen de symbolieke graden, de oppergraden ea
do afdeclingen van den Neestergraad .

Deze

Jommissie bragt

haar rapport uit, waarin de voigende h o o g s t nn o r lc w a a rd i g c woorden voorkomen ;
Tn dezen staat . . . . maakle de invoering van een nieuw wet-boek bet denkbeeld levendig, orn nie ; alleen de bestaande toenadei •i ing to bestendigen, rnaar ook voor volgend .e dagen, alle mogelijke reden van rnisverstand en verwijderiiig nit de Orde to weren,
Zeker zoude bet beste en veiligste middel bier zijn, alle ontvlanihaekc stot weg to neinen , en alle verschil to doe,i opbouden, door
O n werkkring der Oi'de slcclits to bepaleii tot de drie eerste of
iyrnbolieke g t aden, in h urine oor spi on ke li jke < tti verheic4 , vole rus
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NEll.

de gl'ondsIagcn vall het 'Charter van Keulen. Het voorlrecld ":111
eeu nabul'ig koningrUk schecn dit dcukbeeld nader aau te bcveleu,
en het is met Ieedwezen dat de kommissie aan deze hare overtuiging, voor als nog, geen gclloor vermeende te moeten gevcn, en
slechts op cenc betere toekomst durfde hopen.

Door dit rapport werd de grond gelegd tot eene toenadering, een Hr.·. en onderling onafhankelijk bestaan van de drie
gedeelten. Naar aanleiding van dit rapport werd eene gemengde
kommissie benoemd ~ bestaande nit de BB.·. F. A. VAN RAp·
PAR", COPES VAN HASSELT, A. t, VAN IIETEREN GEVERS, VOO)' de
Gr.·. L.·. van Best.·., G. w. VERWEY MEJAN, A. L. IIEYSTEK,
J. w. WILJ"EKES~ voor het Hoofd Kapiltel, J. w. VAN VREDENBURCIJ,
M.
A. \VYNAENDTS en C. VAN' DER VIJVER, voor de afd.·. van
den M.·. G.·., die in 1854 een rapport uitbragt, vervattende
de grondslagen van een (in zijn geheel aangenomen) konkordaat,
gevestigd op de koncepthepalingen van de eerste kommissie. In
dit konkordaat werd bepaald, dat er in Nederland geenc andere
Riten louden worden toegelaten , dan de hestnande ; zijnde : De
hestaande symbolieke graden , volgens hun wetboek van 1798;
de oppergraden , volgens hun wetbock van 1807, en de afdeelingen van den M.·. G.·. volgens hare administratiove
grondwetten van 1819. Dat de Orde haar gemeenschappelijk
middelpunt lOU hebben in den Gr.·. M.·. Nat.·. (De tcgcnwoordige ~ in 1816 eenstemmig verkozen Nationale Groolmeeslcr ,
Prins

WILLEl\1 FREDERli HAREL).

Dat door den Gr.·. M.·. N.·. voor elke van de drie ligchamen een Gcd.·. Gr. -, M.·. N.'. zou worden beuoemd , met
de bepaling , dat voor de afdeeling , in welke hij niet arbeidt
(thans de oppergraden}, de Ged.·. Gr.·. Nat.·. niet door hem
zelven mag worden benoemd , maar steeds door hem gekozen
.231 moeten worden uit eene tweevoudige nominatie, op te Inaken door de afdeeling , welke de Gcdep.·. G.·. M.·. Nat.·.
zal besturen. Verder werd er bepaald , dat de drie afdeelingen
onafhankelijk van elkander louden bestaan , en onderJiog geene
inbreuk zouden maken op de gehelmhouding , terwijl eindeliik
eene

daardoor gevorderde kleine

wijziging

in de grondwetten

del' aldeeliugen van den M.·. G.·. zoude worden gchragt.

80

N~n.

Zijnde dit rapport goedgekeurd geworden in eene buitengewone
Gr. '. L.·. van 10 l\lei '1853, nadat het vooraf was bekrachtigd door het Hoofd-KapiUel voor de oppergraden , en de Kamer van Administratie voor de afdeelingen,
lnmiddels werd het aan eeoc kommissie opgedragen een ont
werp van nieuwe statuten op te maken , welke later worden
aangenomen , met uitzondering van het gedeelte betreflende
de gelofte , welke men, ofschoon in allen opzigte voldoendo ,
voorstelde te doen vervangen door een en ander ontwerp , dat
in geen opzigt aan de vereischten voldeed , waarom men een
rniddelweg koos en. iets voorstelde en aannam dat slechts ten
deele good kan worden genoemd, Een ander onderwerp waarover men het niet eens kon worden was de representatie (zie
dat Art.) del' kolonien , welk punt nog langen tijd verschil en
moeite heeft veroorzaakt, De drie nu volgende jaren kunnen
gezegd worden van veel gewigt te zijn geweest voor de geschie ..
denis der Ned. V... M.·. In het 1840 namelijk besloot het
G.·. 0.'. tot bet nemen van een maatregel, waardoor er meer
verhand moet komen tusschen de V.'. 1\1.'. ligchamen der verschillende landen, wier arbeid tot nu toe aan de Ncderl. Broederschap
geheel onbekend was gebleven. Niel slechts toch, dat het G.'. o. '.,
zich rneer in aanraking stelde met de lUa~.·. ligchamcn in den
vreemde , maar hot hesloot ook jaarlijks eene extrakt-verzarneling
ui t te geven van de voornaamste teekenpl.·. (bekend onder den
naam van Johannes- of rondschrijven), die er van de verschilleude I.. oges en GG.·. 00.'. waren ontvangen. Hierdoor verkrijgt
men als het ware een orerzigt van de Ma~.·. ligchamen in de
geheele wereld; een maatregel welke niet genoeg toegejuicht
kan worden, vooral wanneer daaruit eene j uiste keuze geschiedt,
en geene belangrijke dingen worden weggelaten , om ruimte te
verkrijgen voor het meer onbeduidende; iets , waartoe men Iigt
kao vervallen. Tot hiertoe ziet reeds een viertal van deze hoogst..
belangrijke verzamelingen het licht, Eene andere gewigtvolle
daad, was, dat de G.·. Oftle.·. bij eene eirkulaire van 18 Oct.
1840, de verschillende 0 C hebhen uitgenoodigd bare denkbeelden te kenneu te geven, omtrent hergeen in den tcgenwoor..

NED.
digen tijd
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en iiaar dieiis behoefte zou ktinnen Avorden gedaaii

in bet belang der V . • .

. •. ,

en ter bereiking van bet do, l

der Orde ; op welke uitnoodiging 31 rapporten , van even zoovele werkplaatsen zijn on tvangen, en onder welke er zich hoogst
lezenswaardige en belangrijke stukken bevinden .

Om deze rap-

porten , zoo veel Let G G . • . Ofic . • . mogelijk was , vruchten to
doen dragen , bebben GG . • . Oftic . •.

die doen drukken ,

en

daarvan eon exeinplaar (in cen 8vo deel van 207 bladz .) aan
GG . • . Ofc . • . liebben

de verschillende Loges doen uitdeelen .

daarbij bet gelukkige denkbeeld gehad, de namen en plaatsen
der Loges weft to later , zoodat vooringenomenhcid en vooroordeel Been voedsel kunnen vinden, oni, bij bet wikken der argrtmenten., ook do persoonlijkheid der lcden van deze ofgene Logo
in de schaal to leggen .
door dat bet Gr . • .

Ilet volgende jaar was merkwaardig,

0 .- .

van Nederland op den Eden Junij

1841 , het vijf-en-twintig-jarig jubelfeest van baron Grootmeester ,

Prins

WILLE

FREDERIK

vierde .vaad bij hot dozen

IiAREL

zijne achting en licfdc op de meest hartelijke Avijze betuigde
(zie het Art .

WILLE

daaraan , door ,

FREDERIK KAREL) .

De Prins, beantwoor'dde

ter herinnering van then dag ,

bet G . • . 0 . •.

f 9000 ter band to st .ellen, waarvan de renten door bet G .%
0.

•,

tot liefdadige einden zouden worden besteed, ondeir bc-

stuur van de BB .
en Gr .

•.

•.

ged .

• . Gr .' .

.- .

Nat .

•.,

Gr .

•.

Thesaurier

Aalmoezenier, stellende Z . H . E . daarmboven (lade] ijk

f 450 beschikbaar ,

zijnde bet vermoedelijk bedrag der renter

van een jaar . Een jaar later (1812) werd er in bet G .,- . 0 .- .
een voorslag gedaan en aangenomen, tot bet aanwenden van
pogingen, ten einde een work-Instituut daar to stolen voor volwassen blinden, waarin zij onderrigt zouden krijgen in,

touwslaan , schoenma

onderhoud kunneii winren door weven ,
ken ,

mand- en rietvlechten ,

breijen ,

naaijen ,

en bun

mattenmaken, nettenknoopcn ,

en dat voor 's hands ingerigt zoude worden

tot bet opnemen van 100 personen . Het daarstellen van bet
gebouw was geraamd op eene som van

de kosten
de

van onderhoud , die

voor

f 2
2 3000, buiten

eon groot gedectte uit

opbrengst zouden Nxorden gevmicleu .

Olsclzoon er reeds

NEIl.
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aanvankelijk voor nanmerkelijke sommen was ingeschreven, beeft
dit wenschelijke planechternog niet bet volle beslag kunnenkrijgen ,
terwijl bet te hopen is dat de edele pogingen van den G... M.·.
Nat..• en de GG.·. Offic.·. door een gelukkigen uitslag mogen
worden bekroond. Nimmer loch bleef de Nederl. Broederschap
ten achter, waar bet gold de ellende van bet menschdom te verzachten : zoo gaven de Kaapsche BB.-. in 1805.; de som van
f 3700 voor de Ned. visschers, door den oorlog ongelnkkig
geworden. In 1807 bragt de inzameling, ten voordeele van de'
slagtoffers van den ramp van Leiden, (geschied op aanschrijving van
den G.·. M.·. en GG.·. 00.·.) cen somop van ruimf 14000"
Zonder den onderstand hier op te tcllen in 1808 aan de slagtoffers van den watervloed , bedragende wel f 9000, vermelden
"1ij de stichting van het Instituut tot onderwijs van blinden
(zie dat Art.) , voorts de inzameling door de Middelburgsche
Loges in 1810, voor de slagtoffers van het bombardement van
P lissingen en J7eere f 751. De giften ten behoeve der
slagtoffers van den waternood in Gelderland, in 1820 (zoo
men zegt wel f 55000). De kollekte van de C de 171 iendschap te Sourabaja in 1822, tcn voordcelc van de slagtoffers
van den brand to Paramaribo , van de l\laatschappij van
weldadigheid , en van de Instituten voor doofstommen en blin...
den te Groningen cn te Alnsterdam, te zarnen f 854_ Eene
inzameling der C I'Union te Suriname, in hetzelfde jaar ,
ten behoove der Maatschappij van weldadigheid , groot f 1200
(Suriuaamsch). De giften in den strengen winter van 1825.
De giften der C C en HB.·. voor de slagtoffers van den 'V3tervloed in 1825, welke men gerust mag begrooten opf 50,000.
De giften der L.·. Concordia te Suriname in 1850 (f 1050),
voor het moederland, en in 1832 (f 2100) voor de slagtoffers
van den brand aida ar , en eindelijk die voor de slagtoffers van
den brand te Hamburg, daaronder gerekend die van bet G.·.

o. .. (/ 1000) ~

van het Hoofd-Kapittel (/ 500), en van een
i Stal Loges, doch niet de afzonderlijke en niet vermelde biJdrage van eene Loge te Amsterdam, bedragende bijna f 2600.
Het Ncderl. G.·. 0.·. telt thans 49 Loges onder zijn be'

5

.
NEG
st utlr , daaronder medegerekend vij€ Loges in 11 elg i e ,

en de

laatst in werking gekomen Loges to Venlo, 1llaastrzcht en
N j megen.

Behalve de reeds vermelde verhinderingen van de

zijde der regering , heeft het bier later ook niet ontbroken aan
vervolging van de zijde der geestelijkheid (zie het Art .

NIJ

EGEN),

derwijze, dat dit, in de provincie Nowd- .Braband, zelfs moest
worden ondervonden door eon persoon, die niet tot de Orde
behoorde, maar die, blikslager van beroep , doosjes voor certifi
kaatzegels vervaardigdc .
NEGEN .

Is een der heilige getallen , aan welke door de Vrij-

metselaren verschillende syinboliesche en geheime beteekenissen
gegeven wordt . Even als 3 ,

5 en 7 , zoo behoorde ook het

uit 5 maal 5 zamengestelde getal 9 ,

in de vroegste oudheid,

tot de meest vereerde getallen , en wordt, vooral in de hoogere
graden, op de meest verscheiden wijze aangewend en uitgelegd .
Overigens is do eigendommelijkheid van dit getal algemeen
bekend , en heeft voor do

ystieken een wijd veld tot veron-

derstellingen en gevolgtrekkingen aangeboden .
Reeds heeft

TSCHOUDY

(1766 , 2 vol,

in zijn werk :

l'Etoile flamboyante

'12o . Tom 1 , p . 541) ,

uitvoerig daaTover

gesproken . Het getal 9 is het eenige van al de getallen, hetwelk do
merkwaardige eigenschap heeft, dat do som der cijferletters
van

alle veelvouden van dit getal, weder negen oplevert ,
zoodat eenigerhande getal , waarvan do som der cijfers hot getal
negen of zijn veelvoud oplevert, ook door 9 deelhaar is, b . v . :
1 x 9 :. 0 9 o f 0 + 9~ 9 .

2x9~18of'1+8 .~9 .
5X9 .=27of9 +7- - 9.
4X9

=56of5+6=9 .

5x9^4

of4+3~ .9 .

6 X 9 .---: 34 of 3+ 4
7

x 9

9.

6 3 of 6 + 3 ;..~: 9 .

8x9 :. 72 of 7 + 2

9.

9 x 9 -=81 of 8 + 1

9.

10x 9 :-=90of9+0

9.

11 X9 =99of9+9

18of1+8=9 .enz .
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NEH .

NEK .

Wanneer men nu wil weten of eenig petal door 9 deelbaar
is , dan telle men slechts de cij#'ers op, h . v . gegeven zijnde
het petal : 3 5 7 0 2 0 4 8 4 2 0 1 6 9 3 1 6 2, dan is 5 + 5
7+0+2+0+4+8+4+2+0+1+6
9+ 3+ 1+ 6+ 2 --- 6 3 6+ 3 9, en is
dus door 9 deelbaar . Is het getal daarenboven , gelijk bier ,
cen even getal, dan is bet ook door 2 x 9 (= 18) deelbaar .
Buitendien leveren de bovengemelde multiplikatien cone dubbele reeks der enkele getallen , van I tot 9 op, waarvan de eene
opklimt en de andere afdaalt, gevende elke tot 10 bet getal 45
of S x 9, of wanneer men ze op de gewone wijie optelt 493
of 35 X 9, of wanneer men de cijfcrlettcrs optelt 4 + 9 +
5 = 4 8 = 1 + 8 = 9 . Hij die er in een wetenschappelijk
opzigL nicer van vil weten, zie de Verhandeling over de
proefgetallen 9 en 11, door 3 . LITTWACK, . nut . 1817 (8' ) .
29 bladz .). Zie verder het Artikel GETAL .
NEHE IA . (Wien de eeuwige troost, fl'? a) Een in de hoogere
., tent der Opper-Uitr
g
graden ( Seh . R . 30e . g r . [PW . ] en 5 2e . .
verk .) voorkomend woord . NEBE311A wordt in eenige stelsels der oppergraden als de grondlegger der Vrijmetselarij beschouwd , dewijl hij in de cene hand het zwaard, en in de andere den
troffel houdende, de bewoners van Jeruzalem aanmoedigde,
hunne vijandefl terug to slaan, en hunnen Tempel weder op
to bouw en .
NEKA -NEKAH, zijn Hebr . woorden welke in de hoogere graden
(Fr. en Ned . R . 4e . g r . Eiu [11W], Sch . R . 9e. I T .] 50e . [FW])
voorkomen . Ret eerste woord (DPI) beteekent wraak, (zie
Je. . XLVII : 3 , Jer. XX : 10 , enz .) ook eens wraakgierigheid , wreedheid (Klaagl . III : 60) . Hot tweede is verbasterd,
en is eigenlijk bet Ifcbr . woord Netar of .lV ~tor ft~) , haatdragend, den haat of den toorn bewares, behouden (Lev . XIX
18, Jer. III : 5 ; Nah . I : 2) . Van het eerste komt i 1Y.1PI
(Nehamah), zich wrack verscbafl'en, of voldoening zijner wrack .
gierigheid to vinden in 's vijands Ieed . Het tweede woord is
nog •eel sterker, en beteekent niet slechts wraak nemen, maar
ook zijn vijand doen gevoelen dat men hen gait wraakgierig

NEO .
heid nadeel toebrengt ,

en

NIC .
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ook innig genoegen

heeft van do

genoinen wraak .
NEOKOROS .

Do naarn van den Priester der 2e . klasse van do

oude Egyptiesche geheimen .
NEOPHIET .

(Een wedergehorene , een nieuweling .) Heet do aan-

nemeling van het oogenblik, dat hij den eed aflegt , tot hij als
medelid der Broedersehap verklaard wordt .

(Zie

ELESINO,

6e .

of Filozofen graad.)
NEPER .

ZIe NAPIER .

NERO .

en vindt,

dat

NERO,

op zijne refs in Griekenland,

den Tempel van Eleusis bezocht, en tot liens geheimen wilds
doordringen , maar dat de stem van den roeper hem verboden hebbende verder voort to gaan , hij de Orde eerbiedigde en terug ping .
Dezelfde

NERO ,

to Delphi komende, wiilde hij het orakel raad-

plegen . De Pythonisse overlaadde hem met verwijtingen, plaatsto
hem in rang gelijk met
hunne moeder .

NERO ,

AL

EON

en

ORESTES, -

moordenaars van

vervoerd door woede, en willende, dat

het orakel oogenblikkelijk ophield, deed het bloed van verscheidene menschen stroomen, die aan den mond van hat geheiligde onderaardsche geweif omgebragt werden, waarna hij bet geheel sloopte .
NE-VARIETUR wordt do teekening genoemd van cenen Vrijmetselaar op zijn ccrtifikaat , gewoonlijk op den rand geschreven ,

om

de identiteit van zijn'

kunnen bewijzen , en het

persoon

daardoor to

misbruik voor to komen , wanneer

zulk een certifikaat in het ongereede mogt raken .
Yarietur

behoort ook in do Loges,

Dit lYe--

met do handteekening,

in het book der Visit . - . vergeleken to worden,

dat den bez . •,

Broeders wordt aangeboden .
NEW-YORK .

Zie

A

ELUKA

NICAISE . (SIFT) Zie

en

NOORD-A

ERIKA .

STARCK .

NICOLAI, (FREDERIK, eigenlijk CHRISTOFFEL FREDERIIK)
Boekhandelaar to

Berlijn, geboren aldaar 18

aart 1753,

overladen 6 Januarij 1811 . Deze geleerde, heeft zoowel door
zijne talrijke letterkundige werken, als door zijne betrekking
met de grootste vernuften van zijn tijd, eon hoogst belangrijken
invloed gehad op do letterkuade en de verlichting in Duitsch3

: IE .
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land .

(Ziine geschriften

vensbeschrijving ,

door

NIJ .
vindt tnen

bestreed

hem

door zijn scherpen blik,

hij

Ben .

GOECKINGK .

.
•
,
'-

met

opgegevcn

vrijmoedigheid

en

1820 .)

in zijne' leAls

V-

met alle wapenen,

zijne waarheidsliefde en geleerd-

heid verschaft, de dweeperij en het myst.iek-geheimzinnige, toen
door

inmenging

van

het

in de Orde heerschend ,

Jezuitiesche
en droeg

stelsel

der

klerikaten ,

veel bij tot het doen mis-

lukken hunner planners .
NIEUW-ENGELSCH STELSEL .

-1i11J EGEN .

Reeds

bestaan , onder

den

vroeg

Zie

beeft

naam van

niet aan vervolging ontbroken .

STELSEL .

daar

ter

plaatse eene Loge

ST . LOEWIJK ,

en heeft het

Immers had aldaar,, ten aanzien

van die Loge, ten jare 1752, het volgende plants
twee gebroederS LEONARD ARENT en FRANS CIIRISTIA AN
zonen Van den oud-i entmeester aldaar, hadden,' na
ERKES,
vooraf ontvangen onderwijs van eenen katechiseermeester, zich
met bet
. a . BROEN ,
aaugegeven bij hunnen wijk-predikant
vei-zoek (Yin tot leden der Hervormde .[perk to worden aangenomen .
Het word geweigerd aan den eersten, orndat 1Lii tot bet genootschap van Vrijrnetselaren behoorde, aan den loutsten, omdat hij
iiiet wilde beloven zich nooit in dat genootschap to zullen begeven . Beiden leverden hunne klagten over deze weigering des kerken .
raads van Y meben, aan de Staten van Gelderland in, welke daarop
heeft gediend van berigt. De Staten waren van oordeel dat predikant
en kerkenraad beiden to vex waxen gegaan , en geene voldoende
reden van bun gedrag hadden gegeven ; zij geboden derhalve,
de gemelde personen bet lidrnaatschap dier kerk, iminers ter dezer
oorzake, niet langer to onthouden .
Ten gevolge van dat rraadsbesluit ver - zochten de gebr-oeders ERKES,
bij eenen vriendelilken brief, den voorrnoemden leeraar BROEN, orn
bet toestaan van hurt vei zock ; dam deze vond goed dien minaelijken weg niet in to slaan, ja zelfs bun Been het minste berigt
to doen geworden, maar kerke nraad to beleggen, en Let was ten
gevolge van eerie rezolutie van dezen, dat hij zich bij de stedelijke
regering vervoegde, met verzoek om handhaving en bescherming.
Zoodanige handelwijs bewoog bet broederpaar den predikant BROEN,
nevens den voorzitter des kerkenraads, geregtelijk to dagvaarden .
Deze dagvaardingen kwamen met een tweede verzoekschrift des
kerkenraads, voor den
agistraat der stad X megen. Op bekomen
antwooi-d, orn in daze zaak to doen naar rade, ontvingcn de
ERKES
deswege berigt, met bijvoeging van zich to
heeren
vervoegen waar bet behoorde . Na eenig tijdsverloop zagen de
broeders zich genoodzaakt den weg van regten in to slaan, en
den hove van Gelderland een verzoekschrift in to leveren , om
bchaudeld to worden ingevolge het vow-gaand gunstig staatsbesluit,
De

NIJ .
aan betwelk men zich onttrok . De Staten gaven andcrrnaal bevel de
broedcrs ERKES niet langer to weren en dat, indien zip mogtea
goedvinden zich elders tot ledematen to laten aannemen , de pre .
dikant, wien dat staatsbesluit zoude worden vertoond,, zulks zoude
hebben to doen, en verpligt zijn daarvan een behoorlijk getuigschrift to gaven , welk getuigschrift de kerkenraad van N#megen
gehouden zou wezen to aanvaarden .
De broeders
ERKES bragten dit ter kennis van den predikant
iiP OEN , met bijgevocgde betuigirng, dat zij den zachtsten weg, hunt
aarngewezen, om zich buiten de stad to doen aannemen, zouden
inslaan, here verzockende, geetne nieuwe zwarigheden to maken,
of to helpen maken, wanneer zij zich met zulk een getuigschrift
mogten vervoegen 1 j den kerkenraad to N naegen . Het antwoord
van den meergenoenrden predikant BROEN was niet zeer minzaam ;
weshalve 7.ij bet oirbaar achtten hunne zaak voort to zetten bij
den predikant to Beuningen en Bw jlii . die ook eene getuigenis
gaf, overeenstemmende met hem vertoonde staatsbesluit . De heeren
ERKES leverden bet in bij den kei'kcnraad, in bet begin van 1753 ,
dock zonder bet gevolg daarvan to vernemen . Dit fang verwijl
moede, herhaalden zij hun verzoek, en ontvingen daarop, eindelijk
in September des laatstgemclden jaars, van de gedachte vergadering bet besluit : n dat de namen der heeren L . A . en F . C . ERKES
in bet ledenboek der kerk aangeteekend, en voor de gemeente ,
naar gewoon gebruik , afgelezen waxen , waarmede dat geval ein.d.igde, en tevens der aanmatigiug en vervolging der geestelijken
paal en perk weed gesteld .
Wanneer
in die

wil echter

bij

TIIORY

ergens vermeld vinden , dat

stad eene zoogenaanide Adoptie- of Vrouwen-Loge is

gehouden ,

dan

vergist deze zich,

daar er slechts schijnt to

blijken , dat er cene zoodanige Loge is gehouden op het Loo,
welke de overledene tante van den tegenwoordigen Gr . • .

in

. •.

N. -. ,

Prinses

LOUIZA

(overleden als Hertogin van Brizns-

w j k) , ingewijd zoude zi jn . In het jaar 1817 poogde men
daar ter stede het Schotsche stelsel in to voeren, door het
opriglen cener

ilitaire Loge van dat stelsel, onder den naamm

van

RTunis ,

les brnis

behalve echter , dat doze Loge ar-

beidde in een bier to lande niet toegelaten stelsel , was zij ook
nog daarenboven onregelmatig en onwettig , 1 dewijl zij daargesteld was door eenen zooaenaamden Schotschen Raad to Brus.
eel, welke in datzelfde jaar gekonstitueerd was door den bekenden Graaf DE GRASSE , als gemagtigde van den Sublime
Cons, to Parijs, die ook in Bel ie cen drictal zoodanigo
Loges had iugesteld , welke later (18'18) gercgulaliizzeerd wer-
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NIN .

NOA .

den ,

dat nogtans, in weerwil van herhaalde aanzoeken , geene
plaats had met de Loge to Nifjmegezn, daar de Gr . • . L . • . van
Bestuur teregt begreep , dat men alle begrippen van wet en
regt had overschreden , door eigenmagtig cone Loge op to rigac . • . Hoofdbestuur .

ten , op het gebied van eon bestaand

Dit was in de zuidclijke provincien niet het geval , aangezlen
de Orde zich daar, voor hot instellen der zuidclijke G r . • . L . • . v . • .

B. •. ,

zonder Hoofdbestuur beyond . Aan hot hoofd dezer Nijmeeg-

sche Loge stond do later (1850) zoo bekend geworden Generaalajoor

DAINE .

die, zich door den Brusselschen Sup . Cons . voorbij

gegaan achtende , alle middelen aanwendde , om de D door de

B . • . to 's Hage to doen regularizeeren , bij
teekenpl . • . van 29 Augustus 181 8 . Toen nu dat Hoofdbestuur
Gr . • . L . •.

v . •.

weigerde, haar to erkennen , die in een niet toegelaten Ritus
arbeidde , en zich door eon vreemd ligchaam had doen konstitueeren , wendde

DAINE

zich tot den G .

•.

.

•. N . •. zelven ,

die nogtans een even ongunstig antwoord gaf, dat hetzelfde bleef,
toen bij (1821) aanbood , alleen to arbeiden in deli erkenden
Ritus . De Loge is sedert to niet gegaan . Dit is evenzeer het
geval geweest met eene vroeger opgerigte

'L__j

Semper Idem .

De thans daar arbeidende Loge St . Lodew~yk , in 1757 opgerigt, is in 1843 weder g ,?opend .
NINUS . Een Bouwkunstenaar, bij de bouwing van den Tempel
van

SALO 17O

aangesleld .

NISSAN . Eerste maand van bet burgerlijk jaar der Hebreeuwen .
lie het Art .

AL

ANAK .

NITSCH. (ANDREAS) lie

ROZENKRUIS .

(HET

GEZELSCHAP

VAN

NOACH . Een woord in de hoogere graders (Sch . R . 21e .
de Noachiet of Pruissische Ridder [T .

BET)
gr4

• . ], 2 2e . g r . [H. • . W. • . 1)

voorkomende .
NOACHIETEN . (De) Is cene sekte, die do geschiedenis van
en zijn huisgezin in haar systema heeft ingekleed .

NOACH

NOACHIETEN, of PRUISISCIIE RIDDERS . Omtrent het voor-~
wendsel der Franschen , dat deze hooge graad in 1756 in
Pruissen zou zijn uitgevondcn en verbeterd , zie hot Artikel
FREDERIK

II . Bet is geheel zeker , dat die graad van later oor-

sprong .

en

dat het. zeggen van Duitsche Bidders afkoinstig tc

Amerika naar Frank-

zijn ,

ccn

rij k

ingevoerde zoogenaamd oud-Engelsehe systems maakt die

vez dichtsel is .

den 21sten, en in bet

In bet uit

izraimietiesche den 3ien grand uit .

Het geheele Ritual vindt men in bet

Recueil de la
ap. • .
les plus secrets
ac .- . devoiles (a Jeru-

Adoniramite, T . II . p . 134--148 . en in

yste'res des h.auts grades de la
saleTn 4768), p . 155-148 .
1NOACHIETISCH E

Noaehidarum)

G EBODEN ,

(De)

(prceeepta Noachica of

zijn zekere voorschriften ,

welke uit de regten

der natuur afgeleid, en volgens opgave der Joodsche Rabbijnen,
in de eerste tijden na de schepping der wereld de eenige
ten ge*eest zouden zijn,
bekend zijn gemaakt .
ben ,

en welke door

NOAcn

God zou namelijk aan

wet

aan zijne zonen

ADA

bevolen heb -

le .) de afgoderij to vermijdcn en geen beeld, of schep-

sel op aarde, noch in den hernel to aanhidden, maar Hem als
den eenigen waren God to erkennen ;
niet to lasteren

se .)

den naam van God

maar then slechts to prijzen en to vereeren ;

3e .) regt en geregtigheid

to handhaven ;

4e .) geen bloed to

vergieten, maar zich voor alien doodsiag to wachten ;

5e .) niet

to stolen, of to rooven, den dienaar of handwerksman ziin loon

to onthouden noch bedrog to plegen ; 6e .) zich van bloedschande en
ontucht to onthouden , en 7e .) van geen nog levend dier to eten .
Deze zeven geboden moesten de Heidenen, die zich onder de Hebreeuwen met der woon vestigden, en, zonder Joden to worden, slechts
de afgoderij vaarwel

zegden , beloven op to volgen ;

daar de

rede leert, dat alle menschen verpligt zijn, deze geboden to volgen .

Had de Heiden bet opvolgen daarvan op zich genomen ,

dan werd hij een vreemdel ins; in de poorte, of huzsgenoot
genoemd .
Ook aan de VAT . . .
geestelijken , in
Noachietische

.'.,

was reeds door de Kuldi esche

de Yorksche Konslitutie ,

geboden,

voorgeschreven .

bet opvolgen der

De stichters van het

nieuw- Engelsch Grootmeesterschap scherpten (lie evenzeer in, As
voorschriften van bet to houdeii gedrag, en voldcu
in dat opZ)
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NOO .

zigt de leer van

SELDENUS ,

die ziin Cornment , de lure natu-

rae et gentium iuxta discipl ., Ebraeorum daarop grond-

veste . In bet Konstitutieboek van

ANDERSON

(van 1758), wor-

den slechts drie lioofdgeboden of dus genaamde groote Artikelea van

NOACH

vermeld,

maar niet uitdrukkelijk opgegeven .

Deze. geboden worden, gelijk Br . - .
B . II. Afd .

1 , bl .

.019, volg .

in aangelegenhcden

noot C .) aanmerkt,

der godsdienst .

vermeld in den Talmud, Tract .
en

azmonides,

IX : § 1 .

Die geboden vindt men

11-1,

C) (Sanhedrien), fol .

IV D . over de Koningen, Hoofdstuk

is niet slechts nog heden in voile kracht bij

Israelieten, maar bestond ook nog lang in de Christelijke

kerk .

Zoo verklaarde

STEPHANUS

tribe de esu sanguinis,

CURCELLAEUS

zijne

in zijn work, dia-

bet bloed-eten voor ongeoorloofd,

cene meening, in 1675 bevestigd door

THO

AS

BARTHOLINUS,

disquisitio medica de sanguine vetito cum

judicio ; en in 1676 door

zer

door

Het verbod van bloed , en dieren in hun bloed ge-

stikt to nuttigen,
de

(Kunst-Urkunden,

in betrekking gebragt met de vrijheid van geweten,

ANDERSON

59 ,

KRAUSE

LEO

CHRISTIAAN THEOPIIILUS ,

SAL

in
ASII

terwijl Kei-

bet nuttigen van Wed (Constitutio LVII) verbood , ( ne ex

sanguin cibus con f ciatur) verbood, op straffe van geesseling,

haar-afsnijden en verbeurdverklaring van goederen . Wat de Noach .
geb . betreft, gelooven de Israelieten als kerkelijk leerstuk, ingesteld
door hunne vroegste wetverklarende Rabbijnen, dat degodvruehtigen onder alle volken en godsdiensten der aarde, gelijkelyk
de zali heid zullen beerven ( 1 9 ; ZZ 77 ; OID ~rn X7!1 ~~'+,~1 ~~ '~ ,
N OP N = fol . 58 - i`1 ;

fol . 3

r -1,71"

fol . 59)

omdat, zeggen zij , de Eeuwige aan gees schepsel zijn loon onthoudt ;
eene leerstelling reeds op zich - zelve hoogst vrijzinnig, maar die
ook door den vroegen tijd, waarin zij werd vastgesteld, cen tienvoudig gewigt verkrijgt ,

en verre

verheven is boven menig

grondbeginsel in latere eeuwen, ja nog in onzen leeftijd verkondigd , en zelfs hier en daar tot in onze tempelen geslopen .
IYOOD- of IIULPTEEKEN (Hot) is dat teeken, waarvan de Vrijnnetselaar zich in gevaar bedient, oww den bijstaud zijner Broe .

NOO .
ders
zen

in to roepen .
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De slagvelden hebben menigvuldige bewij-

van Broederlijke omarming tusschen twee vijanden ,

door

middel van dit teeken, opgeleverd .
NOORD-A ERIKA .

(Zie bet Art .

Wij hebben hier bij to voegen ,

A

ERIKA

en

ANTI-

ACONNERIE .,)

dat do eerste .I in Noord-

Ameri ka in 1730 in Georgi e , werd opgerigt, en dat Br . - .
ROGIER LACEY

er Gr . • .

. - . Provinciaal was . In 1786 kwamen

de afgevaardigden der D D to Savannah bijeen, en legde do
Prov .
L.

Gr . • .

.' .

ELBERT

zijn Post, namens de Eng . Gr . •.

- . uitgeoefend, daarin neder, van w elken tijd er eene onaf-

hankelijke G .- . L .- ., voor Georgie ,

bestond . Na den vrede

met Engeland word bet overschot van den Gr . • .

.•.

WARREN,

die in den slag van JIunkershi ll (17 Junij 1773), voor de
vrijlieid was gesneuveld , opgegraven en naar Boston overgebragt, waar hem een gedenksteen werd gezet, met bet opschrift
De schoone daden van

WARREN

behoeven niet op marmer

gegrift to worden, om bij den naneef to levee .

In bet

laatst der vorige eeuw waren er ook de zoogenaamde Schotsche
oppergraden, door zekeren
SCHOTSCBE GRADEN)

STEPHAN

ORIN

(zie dat Art . en bet Art .

ovcrgebragt, en bleven er bier en daar bestaan .

De Vrijmetselarij heeft zich in NToord-Ainer•ika molten verbeugen in de omstandigheid, dat de Kamers van Kanada, bij
een verbod tegen de geheime vereenigingen , eene bepaalde uitzondering inaakten ten opzigtc van de V . • .

. • . Bij hot ver-

schil van inrigting en Ritualcn is men er in den laatsten tijd
toe overgegaan , eon algemeen konvent bijeen to roepen , ten
erode er meer eenvormigheid in to brengen . daar het heerschende verschil zoo groot is , dat de reizende BB . • . , voor hot bezoeken cener Loge in Noord-Arnerika, w el zullen doen , daaromtrent berigten in to winnen . Do Groote Loge van NewYork, die veel doet voor de belangen der Orde , heeft briefwisseling aangeknoopt met verschillende GG . •. 00- - . , en daaronder ook met bet Ncderlandsche . Tot bet vocren dezer buitenlandsche k orrespoudentie . is door die Gr . • . L .- . cone koinmissie van drie leden benoemd , en heeft zij de D D under
hair gebied aanbevolen, van lijd tot tijd voorlezingen to does

.~

NOO .

NOV .

houden . aver zoodanige onderwerpen van praklischcn aard, als
weest gesehikt voorkomen ter bevordering van de leer der Orde .
Onder die G .- . L .- . behooren thans 92 Loges ,

en onder die

van Georgia 19 .
([let)

1'IOORDEN,
van

SALO O

aan

of de

iddernachtszijde .

Daar do Tempel

de noordzijde geene vensters had ,

en alzoo

van daar Been licht ontving, zoo is deze zijde in do Loge door
geen enkel zinnebeeldig licht verhelderd .
NOORTHOUCK, (JOHAN) die in de letterkundige wergild bekend
is door zijue beide werken :

A new history of Londen (Lond.

4 775, 4to .), en historical and classical Dictionary (Lond .

2 vol, 8vo .) , heeft ook do vijfde uitgave van bet
nieuw Eng . Konstitutieboek der G . ' . L . • bezorgd, dat in 1784

1776 ,

in bet licht verscheen (Zie bet Art
NORFOLK,
Gr. •.

(THO AS HOWARD,

ANDERSON) .

Hertog van)

was in 1750

.- . der Gr . • . L . - . van Engeland, van do

asons .

Hij zond uit Yenetie,

odern

waarheeu hij toen was ge-

reisd , aan de Gr . • . L . • . , onder anderen , bet echte zwaard
van GCTSTAAF ADOLF , Koning van Zweden, en dat ook gevoerd
is door zijn opvolger in het kommando, den dapperen Hertog
BERNHARD

Van Saksen-IWeimar,, welke beide namen op do

kling ;egraveerd zijn . terwijl de Hertog door een bekwaam
zwaardveger , zijn wapen en verschillende

ac . • . zinnebeelden

op do scheede , met zilver beeft doen inleggen , opdat bet
voortaan als stat.iezwaard zou worden gebezigd door den Gr. • .
. •.

De

afbeelding

van

dit zwaard ,

sche vertaling van ANDERSON'S

J OSAIRIS . Zie

vindt men in de Duit-

Konstitutieboek van 1785 .

OTEWILIS .

NOTULEN . In Duitsch land bestaat bier en daar bet gebruik,
dat deze, na de bekrachtiging , door al do aanwezigen worden
onderteekend .
NOTU A . Dit woord verbeeldt, door verplaatsing der letters ,
den naam .dumont (Zio DE SCHOT) .
NOVIET (De) is de Kandidaat voor bet afleggen der gelofte - en
was de l e . grand der Illuminatcn in Beyeren, en de ~,-c .
graad der Orde van do

Strikte

OhsOrD,11die.

NOY .

OBS .

4

NOYER , (DE) was medestichter van den G . • . L . •. van Engeland, van de

odern .

asons

(Zie

NUHOUT VAN DER VEEN, (JOACHI

DESAGULIERS) .

) werd (11 Julij 1824)

door het Hoofd-Kapittel der oppergraden , nadat de Gr . • .

. •.

Nat .- . then post -- wat de oppergraden betreft had nedergelegd, met algemeene stemmen gekozen tot Gr. • .
voor de oppergraden .

. • . Nat . • .

Bij gelegenheid dat die Br . • . zijn vijftig

jarig buwelijksfeest had gevierd, werd hem door het Hoofd-Ka- .
pittel (24

ei 1828) eene zilveren kan of vaas , van antieken

vorm en met zinnebeeldige versierselen en toepasselijke opschriften, vereerd, welker of beelding zich bevindt in de

4nnale*

aconniques (T. VI , p . 447) .

o.
OBEDIENTIE . (AKTE VAN)

Zie

ONDERWERPING .

(ARTS

VAN)

OBEREIT, (JAKOB HER AN) Doctor der wijsbegeerte en heelmeester to Jena , geboren in Zwit$erland, den 2den October
.3,
472

overleden 2 Februarij 4798, was een ijverig voorstan-

der der alchymie en mystiek, en werd voor eon zendeling der
Jezuiten gehouden .
OBRIEN .

Zie

INCUIQUIN .

OBSERVANTIA-LATA .

(De

INDER STRENGE

ORDE)

De

naarn van het stelsel, gevolgd door lien welke zich aan de
nieuwigheden der Strike Observantie niet wilden onderwerpen .

Zie het Art .

LATA .

(OBSERVANTIA)

OBSERVANTIA- STRICTA . (De STRENG E R EGEL of ORDE), of
de Strike- Observantie der vereenigde Duitsche Loges ,
is van alle stelsels , die zich van de ware en echte V . • .

. •.

vcrsvijderen, dat.gene, hetwelk zich in Duitschland het meeste
heeft uitgebreid en het langst heeft staande gehouden . Ofschoon de
heeren

VON

AIARSCIIALL ,

Baron

VAN

PRINZEN

en de

arkies

DE

44

OBS .
LERNAIS .

reeds vroeger onderscheidenc Fransche hooge graden

aan de Brooders van bet noordelijk Duitschland hadden me-degedeeld ,

zoo was nogtans de Baron

vON IJUNU

(zie dat Art .)-

de eigenlijke persoon die hot Tempelheeren stelsel , onder den
naam van

Strike Observantie

vestte en verbreidde .

in het geheele noorden grond-

Zijne stoutmoedige stelling , dat de Y . • .

.- . Diets anders was dan de werkelijke voortzetting van de
Orde der Tempelieren ,
aan

do blinde gehoorzaamheid, door hem

zijne aanhangers opgelegd (zie de Art .

WERPINGS-ANTE) ,

.oaNSON

en

ONDER-

en do aanmatiging waarmede hij alle andere

stelsels in de V . • .

. •.

verwierp ,

en doze den naam gaf van

Observantia-Later (zie dat Art .) waren de grondslagen van dit
nieuwerwetsche Tempelierschap . Wel is waar ,
opzigte van hetgeen hij de BB .

hij was, ten

• . voorspiegelde , vaak blootge-

steld aan openbare en geheime tegenwerpingen , en navorschingen van verstandige en dus niet. ligtgeloovige medeleden, maar hij
wist zich nogtans telkens gelukkig uit de verlegenheid to redden , alhoewel zijno bewijsgronden en middelen niet altijd geschikt waren eene volledige overtuiging to baren .

Onder doze

behoorde vooral, bet in, geheel onbekende karakters geschreven

Altenberge (zie dat Art .)
.Duitschland legitimeerde .

diploma, door hetwelk hij zich in
als pi'ovinciaal Grootmcester van

Ten gevolge der statuten vau do Orde, moest geheel
in 9 provincicn (zie dat Art .) worden verdecld .

Europa

en organi-

zevende, welke bet noordelijke
Lijf- en Koerland bevatte, en,
slechts voor eon klein gedeelte de vierde en vijfde , waartoe
Lyon en Bourgondie behoorden . De rij der zeven graden
zeerde nogtans slechts de

Duitschland, .Polen,

van dat systeem , was als volgt
1 . Leerling.
2 . Gezel .
3.
eester.
4 . Schotsch
eester .
5 . De Nieuweling (Novice).
6 . De Tempelier, in drie klassen
a . Eques.
b . Soci u s .
c . . 1- miger en
7 . Eques prq essucs.

Zie ook de

Art .

RERKELIJK

SYSTE A ,

SCHUBART

en

RIDDERS

VAN DE IIE!LIGE STAR .

Hertog

FERDINAN D

van Brunswij k ; een algemeen hooggesehat

Vorst en veldheer (geboren 11 Jan . 17,021 ,

overleden 5 Julij

4 792) , die in bet stelsel , dat elken Br . • . een ordesnaam gaf ,
.Eques a victoria heette, oefende er later grooten invloed pit .
Hij word verzocht zich aan bet hoofd van bet stelsel to plaatsen . Ilij deed bet , daartoe , even als vole andere verstandige
BB . •.

verleid , in do veronderstelling , dat de opgaven van den

Baron voN IIUND

ovorcenkomstig de werkelijkheid waren, en dat,

zoo al de of komst van de oude Tempelieren niet bewezen kon
worden, en niet elk van de gekoesterde plannen uitvoerbaar ware,
door een vcrst .andig hoofd, met de aanhangers van dat systeem ,
menig good work kon worden uitgerigt . Zoo vergoelijkt bet ten
minste vrijheer

VAN KNIGGE ,

in zijne Beitriige zur neuesten

Geschichte des Freimaurer Ordens (Berljn 1786), bl .
72-74 . Dienvolgens nam hij de waardigheid aan , en wat de
St,4kte Observantie nog goods heeft gedaan , is aan hem to
danken . Dat goede is nogtans luttel . De vele grooten die,
sommigen uit praal- en andere uit, heerschzucht, tot bet stelsel
toetraden , deden bet wel naar buiten schitteren , maar deden
naar binnen alle Br .- . gelijkheid en eendragt wanneer men
daarrnede de slaafsche onderwerping en willenlooze gehoorzaamheid niet verwart geheA verdwijnen . De Prins, op
hot konvent van Kohlo (1772) tot Gr . • .

gekozen, riep
(1775) zijne onderhoorige D ^ tot een konvent to Brunswaj k
` .- .

bijeen, vervolgens een ander to TYolfenbuttel, dat van 3 Julij
tot 27 Augustus 1778 duurde . Intusschen had

STATICK ,

uit ergernis , dat hij zijn klerikaal systeem door de leden
der Strike Observantie niet kon doen aannemen , het nieuwe Tempeliers-systema op eene scherpe wijze aan de kaak
gesteld , door eene toenmaals (1780) veel gerucht gemaakt heb .
en besloot bet geheele stelsel , ten minste
bende brochure .
zoo als bet toen bestond , to niet to laten loopen, waartoe
(1781) een konvent to J#'ilhelmsbad werd bijeengeroepen ,
dat door Br . - -

SWARTS

is bijgewoond, als afgcvaardigde van, hot
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OCC .

OFF .

Gr. • . 0 . •. van Holland (vergelijk de Art .
PENNING

N" . 1) .

Grootmeester

der

stad (zie bet Art .

NEDERLAND

en

LEG-

Op dit konvent werd de Hertog benoemd tot
artinisten , of weldadige Ridders der heilige
KONVENT

WJLHEL

Stri Jute Obser-

De

SBAD) .

vantie ontving hierdoor een gevoeligen slag ,

zamengesteld , als

zij grootendeels was , uit menschen, wier geheel burgerlijk wezen , op deze Tempeliers-Orde berustte, die geen anderen werkkring hadden . of uit dezulken, die aanzien dachten to hebben verkregen ,

door dat zij met vorsten en grooten tot dezelfde Orde

behoorden ; een aanzien hetwelk hunne verdiensten hun kwalijk zouden hebben verschaft, en eindelijk uit de zoodanigen, die door de po .
litieke en mystiesche verwachtingen ,

welke men in de toekomst

hoopte bevredigd to zien (want men had de onldekking van allerlei
hermetiesehe geheimen , men had kommanderijen en bezittingen
beloofd), en welke door de qua$ie Tempeliers-Orde werden opgewekt, zoodat deze dan planners voor zich vorxnden van magt,
rijkdom , aanzien en schittering .
OCCIDENT, (DE RIDDER
do 47ste graad van hot
OFFICIEREN
den
den

(De

eestergraad

VAN HET) of van bet Westen, is
itzraimietiesch systema to Parijs .

Bestuurders eener
niet

bezit kan

tot

Loge) .

Niemand die

zoodanige

benoemd , en geschiedt zoodanige keus,

post wor-

zij is onwettig .

Geheel onbegrijpelijk is bet daarom , dat bier en daar enkele
Loges then misslag begaan .
ste zeven Oflicieren ,

Er bestaan bij elke Loge ten inin -

zijnde de regerende

eester,

de beide

Opzieners , de Sekretaris , do Redenaar , do Thezaurier en de
Ceremoniemeester .

De meeste Loges hebben or nogtans meer ,

als

Onderzoeker,

Voorbereider ,

Hofmeester ,

Aalmoezenier ,

Architekt en Dekker .
in

Hier to lande verschilt bun aantal
de verschillende Loges , en wordt dit , hetzij door nieu-

we , hetzij door adjunktplaatsen , vermeerderd , naar mate men
denkt ,

dat hot bezit van deze , of de hoop op bet verkrij
gen daarvan , een grooter aantal , leden doet blijven of worden .

Sommige

voegen bier nog bij :

Zegelbewaarder, Archivaris (in
de andere vereenigt de Sekretaris die posten in zich) , Vaandeldrager ,

Zwaarddrager en

Surnumerairen ,

en Adjunkten der
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OFF .
verschillende posten , als :

2e . en Adjunkt-Ceremoniemeester,

In Engeland en Noord-Amerika is dit aantal Oicie-

enz .

ren minder , en bestaat bet uit eon reg . •.

. • . , de beide

Opz .' . , een Sekretaris , Penningineester , een Kapelaan (die bij
bet openen en sluiten , of bij andere plegtige gelegenheden , een
gebed opzegt), een eersten en tweeden
wachter ,

een Buitenwacbter,

Diaken, een Binnen-

of Dekker en een Onderzoeker .

Wat de plaatsing aangaat , verschilt die in de Schotsche , Eiigelscbe en Arnerikiiansche Loges , ten aanzien der beide Opz .
Hunne insignien ziju veelal overal gelijk .
meeste
de,

Widen (in

De banden zijn in de

de symbolieke grader) blaauw . Hier to lau-

in Engeland en Noord-Amerika, hebben zij de kleur

der Loge, alleen die der G . - .

e . %. zijn bier to lande van

eene blaanwe klcur . De kleoding van den reg . •.

.'.

bestaat

in En;'eland uit den tabbaard . De jaarlijksche keuze der Offlcieren geschiedt gewoonlijk voor bet Orde- of St . JANS-feest , om
dit door bunne installa tie nog meer glans bij to zetten . Slechts
in zeer enkele Logos in bet buitenland , heerscht nog bet gebruik de Officieren voor hun ]even to benoemen . In vele andere Loges (vooral in Frankr~jk) heerscht daarentegen bet gebruik, niemand langer dan
en hem daarna

Diet

drie jaren in zijn post to laten ,

weder verkiesbaar to stellen tot dezelfde

waardig held , dan na verloop van zekeren tijd .
OFFICIEREN VAN HET GROOT-OOSTEN zijn personen, die
de belangen der Vrijmetselarij van eon geheel rijk , of van een
geheel systema besturen .

en noemt deze Groot-Oflicieren .

De Groot-Ofcieren bier to lande, bestaan uit de volgende
ambten, voor bet loopende

ac . - . (5843) jaar bekleed door de

daarbij genoemde Broeders
Gr .- . .- . Nat .• . , Prins FREDERIK der Nederlanden (levenslang).
.,
Nat J . SCHOUTEN.
Gedeputeerd Gr .' . .' . .'
Eerste Gr .' . Opz .' ., G . W. VERWEY EJAN .
P . WENTIIOLT .
Tweede ))
))
VAN ISSELT .
Gr .' . Redenaar, E . W . VAN DA
F . A . VAN RAPPARD .
Gr .' . Sekretaris
'G1' . - . Thesaurier, W. P . BARNAART .
Gr .• . Zegelbewaarder, s . A . DUTILU .
G1' .- . Amblevaris, J . VAN LENNEP .
Gr .' . Cereinouieneester 7 J . D. IIOEK,WATER, JZ .

OHE .
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ONB .

. Aalmoezenier, J . T . II . NEDEII EIJER
.'
Gr
Gr .' . Bouwmeester, J . II . LENTFRINCK.
le . Gr .' . Onderzoeker, C . VAN DER VYVER.
2e. G1' .' .
)'
J. J . CROOSWYCK .
GI'.' . Hofmeeester, J. J . VOUTE, S . EZ.
De

.
.'
Gr

.- .

en

Gr .

Nat . • .

den

afgevaardigden
Nat . •.

Nat .- .

benoemt

Sekretaris,

gekozen

uit

VAN ROSENTHAL .

den Gedep . ' . .'
.
Gr

.

de overigen worden door do

drietallen,

door

den

G . - . At%

opgegeven, en treden jaarlijks voor een gedeelte af .

OHEB-ELOAH,
robo.

*N :",N (een die God bemint), en

Oheb-Ke-

In den graad van Ridder Kadoach (Sch . R . 50e . g r .)

hebben de stijlen der mystieke ladder met zeven treden, aan do
regterzijde op dezen, en op de linkerzijde op genera naam betrekking . Zie de Artikels
OHEB-KEROBO .

in,, :)nm

KADOSCH

en

LADDER .

(cen die zijn naasten bemint) . Zie

bet vorige Artikel .
OLD CHARGES . (THE) Zie
OLD

ARKS . (THE) Zie

ONAFZETBAAR . Zie

LAND

WETTEN

LAND ARKS .

ARKS .

LEVENSLANG .

ONBEKEND OPPERHOOFD . Zie
ONBEVOEGDE IN DE WERK
TROON .)

en

OPPERHOOFD .

ETSELARIJ . (Zie bet Art .

Ten opzigte der niet regelmatig aangenomene

PA-

etse-

laars , zeggen de vijfde en zesde grondbepalingen van het nieuwEngelsehe Grootmeesterschap , en wel , volgens bet Konstitutiebock van 1723 :
Vr jmetselaars behooren met dezulken, die niet bevrqd (priviledged) zijn, behatve uit dringenden nood ., niet to arbeiden,
noch aewone arbeiders (labourers
daglooners, handlangers), en
niet aangenomen
etselaars, in die mate to onderwiizen, alsof zij
een Broeder of marker moesten onderwijzen .

Vervolgens
Een vreemd Broeder moet gij voorzigtig onderzoeken, op zoodanige wijze, als u h'et verstand aan de hand zal geven , opdat
gij niet door een' onwetende, die valschelijk aanspraak maakt
(a pretender), misleidt wordt . Een zoodanige moet gij . . . c. . van

u stooten, en wel op uwe hoede ziju, dat gij hem niet eenigerhande wenk van uwe kundigheden geeft .
2 . In bet Konstitutieboek van 1738 , zegt do uitgever
vooraf in de voorrede

De meeste regelmatige vereen igi ngen hebben hare eigendomme-

bA h +
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rijke

gelieimenis9en (secrets) gehad, en zullen to ook wed iii de
toekomst hebben, en gewis hadden ook de Vr jmetselaars to
alien tijde de hunne, welke zij nooit door schrift verbreidden,
en welke men dos nog veel minder mag verwaehten, in drub to
en verschijnen . Slechts een ervaren Br .-, kan door het ware
licht, bijna op elke bladzijde van dit bock, gemakkelijk, menige
nuttige wenken vinden, welke door knoeijerrs, en inderen, die
niet zijn ingewijd, niet bemerkt worden .
In den tekst vindt men vender

Vrije en aangenomen
etselaars moeteri lnoe jers (coiiians) net
Veroorloven , met hen to arbeiden ; ook behooren zij zich, buiten
dringenden nook., nict door knoeijers laten to werk zetten, en .
telfs in dit geval molten zij een knoeijer niet onderrigten, haar
Inoeten eene afzonderl~ke bijeenkomst houden . Geen gemeen ar-beider behoort aan bet eigenlijk werk der Vrijmetselaars gesteld
to worden .
En hater

Een ui tland scl en Eroeder,, of vreemdeling, tnoet gij zorgwuldig ouderzoeken, gelijk u het verstand zal leerer, opdat gij
niet misleid moogt worden door iemand, die valsche aanspraken
tnaakt. Een zoodanige moet gij met spot van u afstooten , ea
over u zelven waken , dat gij hem geene wenken geeft.
5 . In de
1815

uitgaven

iijn de

van het Konstitutieboek van 1784 en
der uitgave van 17025 in haar geheel

plaatsen

weder vertneld .
ONDERRIGT . Te bekiagen is het, dat bier to laude niet , naar

het voorbeeld van vreemde rijken , nicer werk wordt gemaakt
van de zoogenaamde Instruktie
D , die , wel bestuurd, Bent
zoo gunstigen invloed kunnen uitoefenen . op de leden . Behalve in
New York, waar die kortelings iijn aanbevolen door de G . • . L . • .
(zie het Art

NooRD-A

ERWA) ,

heeft men dit in andere landen

sedert lang ten uitvoer gebragt .

Zoo bestaan er to Londen

negen zoodartlge Loges, die op verschillende avonden der week
sommige bet geheele jaar door
instruktie , en
kennis .

zich bezig houden met

ae . .

het behandelen van andere takken van nutter

Te Parijs is, in 1840 ; door de Loge la Clemente

Armitie eeu' kosteloozen

cours d'eco'nomie eociale geopend ,

waarin bet, na het cindigen der voordragt, do aanwezigen is
vrijgelaten, hunne aanmerkingeii tc berde to brengen , en in
velke eerste zitting, door den B .- 4 E . DE PO PERY, eene reds
voering is voorgedragen, over de onwetendheid, en let nood'
4
111,

W

DND.

zakel jke, zich to onderrigten, ten einde vervolgens zone
natuurgenooten to kunnen onderw jzen .
Parijsche
Br .- .

Loge

RAGON ,

den,

over

gen

in 1818 en 1838 , door

cen wijsgeerigen en verklarenden kursus gehou-

de oude en nieuwe inwijdingen .

hebben
kennis

les Trinosophes ,

Zoo is er in de

Dui tsch land , Frankr jk en Belgie .

in
barer

Op dezelfde wijze

de

leden trachten to ontwikkelen , door bet aanleg-

en ten gebruike bestemmen van boekerijen , verzamelingen

van natuurkundige instrumenten, of voorwerpen uit de natuurlijke historie , gelijk ook door bet voordragen van lessen , over
wis-, sterre-, werktuig-, natuurkunde en natuurlijke historie .
(Zie verder bet Art .

P°RIJSYRAGEN) .

Belgie

In

hierin vooral onderscheiden, de Brusselsche Loges,

Philantropee
PLAISANT ,

en

l'Esperancc ,

les ldmis

benevens de BB . ' .

RA

ARECHAL , DE WARGNY , REDEN ANS , DRAULT ,

(Zie bet Art .

Parijs.

op den 19den November 18 59 ,

la Clemente

EL ,

enz .

INSTRUCTIE-LOGES

DNhERSTEUJNINGSGESTICHT to
word

hebben zich

dmitie

Bet besluit daartoe

genomen door de Loge

in die stad , en aan de anndere Loges

xnedegedeeld bij cirkulaire van 1 December, onderteekend door
de BB . - .

DESANU S

en

eenige verdere BB-- .
bet genomen heeft ,
ondersteunde,
voorstel deed ,

L.

TH.

JUGE ,

als reg . • .

en oud- . -. en

Dit hesluit strekt tot eer der Loge,
der Broederschap in Frankrijk,

maar vooral van den

Br .- .

DESSANLIS,

die

die bet
die het

en welke dus als de stichter er van is to be-

, schouwen . In bet rapport, daarover uitgebragt door de special®
kommissie, komt oader anderen bet volgende voor
De luilieid en het gebrek aan arbeid brengen de armoede voort
De luiheid klopt in het bedelaars,en begunstigen de bedelarij .
kleed aan de poorten onzer tempels, en ontvangt er, ten nadeele
van regtscbapen hehoeftigen, in zekeren zin, eene aanmoedigende
remie. Wij behooiden voortaan doof voor haar to zi}n ; want de
luiheid is eene ondeu d , die, ten opzig te der inaatsehaPpi ', vol~'
•l
strekt onbruikbaar maakt ; en de V.- .
. • . kan de ondeugd niet
aanmoedigen, die in den daarmede behebte, zedelijke onwaarde
bewijst, welke v ytvloait i t
ne onverschilligheid omtrent alles,
wat hem niet petioc lick b ref .
De Broeders, die ten
I U ebtrek aan weak
of door
dat horn ubeid niet behoorl,li'k
be0o
a
•
4d, zicb in kommerl~-~-

~~~
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OND,

ke omstandigheden beviuden, verdienen al onze lorg. WU zijn
dezen ondersteuning in hun ongeluk verschuldigd , en zullen hun
die, als goede Broeders doen toekomen.
Sedert langen t~id zijn wij getroffen geworden door de ongelegenheden, gepaard met het verstrekken van geld aan de hehoeftigen. Voor de luUaards is dit een lokaas, waarop zij spekuleeren, om zich, na zoo gemakkelijk verkregen voordeelen , in
den drank te huiten te gaan, enz.

Het hesluit, door de Loge genomen , bevatte de hepalingen ,
dat, na het vestigen des gestichts, alle geldelijke ondersteuuing,
huiten volstrektc noodzakelijkheid , zal ophouden , maar dat van
dienzelfden dag, de Parijsche, inlandsche en vreemde BB. ·., wier
aanspraak op ondersteuning behoorlijk mogt blijken en worden
erkend , in het ondersteuningsgestlcht , voeding en huisvesting
zullen erlangen , terwijl eene behoorlijk ingerigte gcneeskundige
dienst, gratis, voor hunne verplegiug zal zorgen. Bovendien
zou er eene kommissie worden gevormd , om zoodanige BB.·.,
welke zonder werk zijn., te doen plaatsen , en hun , overeenkomstig hunne geschiktheid, werk te verschaflen. De BB.·. die
door eigen schuld werkeloos zijn en hlijvcn, en, zonder voldoende redenen, den hun verschaftcn arbeid weigereu, zullen de on..
derstenning onwaardig verklaard , niet meer dan een dag verpleegd, op een afzonderlijk register ingeschreven - met bijvoeging hunner weigering - en aan de Zuster CJ 0 bekend
gemaakt worden, Dit plan, hctwelk ook aan het G.·. 0.'. werd
ingezonden , yond dadelijk ondersteuning bij de Zuster-Loges ,
en men verzuimde geen middel., om het fonds aanhoudeud 16
doen toenemen, gelijk de Loge la Clemente Amitie., b. v,
een concert en hal gaf, dat door vijfhonderd personen werd
bezocht, en waarvan de toegangkaartjes ten voordeele van het
fonds werden verkocht, terwijl er tusschen het concert en bet
bal eene inzarneling werd gehouden , die een' zeer goeden uitslas had. Het ingeleverde plan werd door het G.·. 0.'. (21
Maart 1840) goedgekeurd , en (t 1 April) aan de Loges aanbe ~
volen, Bet Gr.'. 0.'. schreef dadelijk in voor 1000 francs ,
en stelde vast, dat de raad van administratie zamengesteld uit
negen Groot-Oftlcieren (later vermeerderd met 6, waarvan 5 GG.·.i
OtT.'. en 5 reg.'. MM.'.), alle zes maanden rekening en verant'l

4*

tvouding zou moeten doen . In Par'js zoude voor erke der
acht en veertig sektien een korrespondent benoeind worden ,
die de Regenten zoude ter hand gaan , in het inwinnen
der noodige infortnalien, ten aanzien van de zich aanmeldenden .
De eerste inschrijvingslijst bedroeg 5053 francs , , waaronder eon
legaat van

500 van den in middels overleden Br . ' .

DAOeS' ,

500 van de Loge en bet Kapittet la Cleinente .Ainitie, en

1 820

van eenige leden . Van Br. ' .

ROUND 50, van Br .

JUGE

DESANLIS

100 , val Br . • .

50 (later aanzlenlijk vermeerderd), en 790

van de Loge lee .,4mis hienfaisants et imitateurs d'Osiris
reunis ,

to Par s , zoowel van do Loge , de Recipiendaires,

als van de leden afzonderlijk ;

van de Loge lee Disciples de

Fenelon 190 , l'Union parfaite de

la Perseverance (at .

to Parijs) 200 francs .
IIet voorloopig vastgestelde reglement voor bet gesticht -dat October 1840 geopend is

--

was van den navofgenden

inhoud
Zetel van liet cenfrale gesticht.
Art . 1 . Het centrale ondersteuningsgesticht voor angelukhige
N,'V,- .
.- ., wordt gevestigd to Par js , in de strraat St. Gervais"
au arais, N ° . 4 (in 1842 verplaatst naar de strraat Rue Neuve
saint Gilles, N° . 10), en wordt bestuurd door eene konuniissie,
benoemd overeenkomstig hesluit van bet G.- . 0 . • . van Frankr jk ,
van 21 aast 1840 .
Ant . 2 . Zoo mogelij k zal er in den voorgevel een bond worden geplaatst,, met het apschrift : Centraal huis. van 1{1apowiiek&
ondersteuning.
ondersteuning .

De andersteuriin"g, door het centraal huis verstre'kt, is

Art . 3
tweeledig
1 . Voeding en huisvesting ..
2 . Voeding alleen .
Art . 4 . Over bet etensuur en de soort van spijzen .
. • . zal er niet larger dan veertien dagen
Art . 5 . Een V. • .
ondersteuning genieten . In geval bij r'eiziger is, zal de kominissie
beslissen, of hem ook bij, zijn vertrek, geldelijke ondersteuning zal
worden verstrekt, oar zijne reis voort to zetten.
Poorstelling.
.
G".
De
kommissie-alleen
Art
beslist over de toelating in bet
gesticht, en over den aard en den duur der ondersteuning .
Art. 7 . De Loges-Stichteressen (bijdragen van 50 frs.) en de
BB . Stichters (bijdrageu 2.5 frs .) hebben alleen bet refit , behoeftige VV .-.
.', er toelating in hot huis Yoor to stellen .

Art . 8 . Ingeval er niet genoeg plaatsen in, bet gesticht
beschikbaar zijn, wordt de voorkeur gegeven aan de aanvragen
der Loges .
Art . .9 . -Over de 48 korrespondenten .
Toelating.
Art . 10 . Een V .- .
. • . , wiens toelating beslist is, zal in bet
gesticht worden opgenomen, op een bewijs, door Prezident en
Sekretaris der kornm .- . onderteekend . Dit bewijs duidt den aard
der ondersteuniiig aan .
Art . 11 . Geen V . • .
. • . wordt toegelaten, tenzij in bet bezit
clan
ac .- . bewijsstukken, en na bet bewijzen van zija' behoefti-gen staat en zijn onberispelijk gedrag .
Art . 12 . Elk toegelatene moet zijne
ac .- . bewijzen aan de
Regenten, en zijn paspoort of zijue veiligheidskaart aan den Direkteur afgeven . Bij zijn vertrek ontvangt hij ze terug .
Art . 13 . Buiten wettig beletsel zal elk in bet huis toegelaten
. , en die den hem verschaften arbeid niet wil aannemen,
.ac
.onrniddelijk worrden verstoken van de
ac . • . ondersteuning .
inwendig beheer.
Art . . 14
Art. 15 . De opgenomen BB .- . moeten binnen bet gesticht tes•u ggekeerd zijn van 1 April tot 1 October to negen ure, en van
1 October tot 1 April to acht ure, errz.
Art . 16, 17, 18 . Reglementaire bepalingen, waarin onder anderen voortkomt, dat bet register van aankomst en vertrek, in
bet huis liggende, dagelijks door een der leden van de kommissie
zal moeten geteekend worden .
Ondcrsteuning huiten het gesticht .
Art . 19 . Naar gelang der behoeften en omstandigbeden, kan
ook door de besturende kornmissie, ondersteuning in natura en
in geld worden vergund .
Art . 20 . De ondersteuning in natura bestaat boofdzakelijk in
brood, vleesch, bout en kleedingstukken, of to halen op volgbriefjes, door Voorz . •% en Sekret :% onderteekend .
Art . 21 . Handelt over dringende gevallen .
Art. 22 . Ondersteuning in geld words alleen verstrekt in bijzondere gevallen, na voorafgegaan onderzoek, door eene kornmissie
van due leden, gekozen uit de besturende kommissie .
Art . 23 . Handelt over bet inleveren der aanvragen om onder .
steuning.
Art . 24 . Ten einde de kommissie in staat to stellen, arbeid
.- ., zonder werk zijnde, zullen
to verschaffen aan de VV .- .
.- . de BB .- . in geopenbaarde Loge uitnoodigen, aan
de reg .• .
de kommissie op to geven, of zij ook werklieden of daglooners
noodig hebben . De komm . • . zal alle vereischte maatregelen ne-znen, ten elude gcene andere, dan trouwe en , ijverige werklieden,
aan to bevelen .
Pligten der kommissie .
In dit boofdstuk koint onder anderen voor, dat dc komra . • . ,

OND.
hehalve de gevordel'de huitengewone vergaderingen, hare zittingen zal houden, des zaturdags, te zeven ure des avonds, in
eene del' zalen van het G.·. 0.·.; dat elk lid op z\lne heurt ,
gedul'ende een dag, in dienst zal zijn, en alsdan het gesticht
zal moeten inspekteeren, de spijzen en de hehandeling zal moeten
onderzoeken , ell aIle ingebragte kJagten aanhooren, van welk
hezoek een geteekelld dagrapport zal ingeleverd worden hij het
G.'. 0.·.. HU, die driemalen zonder wettige redenen verzuimt,
verliest het lidmaatschap

Reeds in het eerste jaar van bet bestaan waren de inschrijvingen gestegen tot omtrent 12,000 francs, en was niet slechts
een aantal DB.'., voor korteren of langeren tijd, in bet ge...
sticht ontvangen, maar was er ook aan VV.·. MM.'., of hunno
weduwen , ondersteuning uitgereikt in brood, vleesch , bout,
steenkolen, kleedingstukken , schoeisel , enz, Er waren ook
panden uit de bank van leening gelost en aan de eigenaars teruggegeven ; men had de achterstallige huurpenningen voor
sommigen betaald , en aan anderen reisgeld gegeven. Deze
ondcrsteuning was verstrekt op vertoon van Ma<,1.·. bewijsstukken, onverschillig of die van Parjjsche , andere Fransche werk-

plaatsen , of van vreemde Loges kwamen, Om die te ontvangen , werd het genoeg geacht , dat men B.'., ongelukkig was
en ze verdiende. Uit het eerste verslag der kommissie (18
Junij 1841) bleek, dat de opgenomen BB.· . tweemalen in de
~4 uren spijsden (9 ure eu 5 ure). Dat er toen zes bedden
ter beschikking der komm.>. waren ; dat eenige onkieschheid
bij sommige behoeftige HB.·. het noodig had gemaakt , dat bij
hun vertrek uit Pari.ia cell lid del' komm.: . hen verzelde ~ en
het reisgeld cerst bij het vertrck der diligence, enz. ter hand stelde,
In het eerste [aar was ontvangen .
8503 fr. 50
en uitgegeven
5599 » 52

Saldo •
4905
98
met deze uitgaven waren 78 BB.·. in hot gesticht ontvangen ,
en 70 VV.·. MM.·., of hunne weduwen, huitengewoon ODdersteund, terwijl van 14 October 1840 tot 50 April 1841 ,
brood, vleesch, hout en steenkolen werden uitgedeeld. Aan
sommigen werden kleedingstukken en schoeisel verstrekt, on}
zich hehoorlijk te kunnen voorstellen aan ben, bij wie zij werk
I)

konden vindcn. Verder deelt de kommissie mede , dat zij eenige
malen ondersleuning in natura hebbende verstrekt aan de weduwe eens Br;-. ~ moeder van twee kinderen, vcrnomen had,
dat er eene plaats aan de vischmarkt open was, en dat zij die
plaats voor haar bad gekocht , waardoor de vroow titans in
staat was, op eene eerlijke wijze, good haar hrood tc verdienen,
en zij benevens bare kinderen zich thans gelukkig gevoelden.
Voor twee DB.·. had men bet lijflinnen uit de bank van leeniug gelost , en voor vijr BB.·. de achterstallige huur betaald ,
waartegen men van de verschillende huisheeren had verkregen ,
dat zij niet uit hunne woningen louden worden gezet, In
datzelfde rapport slaat de komm.·. een (aangenomen) middel
voor , om de bedelarij nit to roeijen , den werkzame arheid te
verschaflen , en den luijaard dadelijk te onderkennen, en weI om,
in de voorzaal del' tempels, den naam, het beroep en de woonplaats voor te haugen van ben, die arbeid zoeken , welke label
later door den Reg.·. M.·. nan de vergaderde DB.·. zal 'VOI'den voorgelezen, met verzoek, die plaatsing te willen bewerkstelligen , of bij huune bekenden te bevorderen. In 56 zittingen waren bij de kommissie 1 at aanvragen ontvangen. De
goode vruchten, door dit gesticht voortgebragt , deden in bet
volgcnde jaar , onder moor, de onderstaaude giften ontvaugen:
Van het G.·. 0.'.
. 1000 frs.
den B.·. SPONI •
500 H
zijne Loge les Cceur« sinceres
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Br.·. BAUDOT, houtkooper, lid dcrzelfde Loge,
bet noodige hout, om het gesticht den geheelen winter
te verwarmen , tcrwiji onderscheidene werkplaatsen en enkele Broeders , ieder eene ijzeren krib (naar het model), met
al bet noodige, hebben gegeven, hetwelk op hunnen naam wordt
ingeschreven, terwijl ook dergelijke giften zijn ontvangen van Londen. Reeds het eerste [aar had de instelling van dat gesticht
zulk een' gurrsligcn invloed op de armkas van het G.·. 0.'.
(waarschijnlijk doordat de ongeregtigde verzoekers algesehrikt
»

))
)

~crden

1)

door bet naauwkourig onderzock der komm.> .), dat het

G. •. 0.·. besloot , zich tot cene jaarlijkscbe bijdrage te verbin-

OD .

6

den, en die voor 1845 op 1500 frs . vast to stellen . Tevens
beval bet ook , dat door de ^ 0 van elke receptie in de
drie symbolieke graden , bij bet geven van den eersten , 6 frs .
i n de kas des gestichts zou worden gestort , van de aanneming
tot Rozenkruis 5 frs . , van die van Kadosch 10 frs . ; voor do
51e, en 52e . graden to zamen 13 frs . , en 10 frs . voor den
35sten graad, 5 frs . voor elke a0lliatie en S frs . voor elks
regularizatie .

Elk G . - . O

. - , zou jaarlijks betalen 3 frs . , en

elk lid cener Loge 1 franc .
ONDERWERPINGS-AKTL ,

(De) of Akte van Obedientie , der

voormalige Loges van de Strikte Observantie van het gerectijiceerd rystema van
Nademaal wij

HUND,

luidde aldus

ondergeteekenden hebben vernomen , dat er

buiten de Logos der late Observantie, welke ons sedert dien
tijd in Duitsehland alleen bekend waren, nog andere, onder
den naam van

Stri kte Observantie, bestonden, welke bet van

overoude iijden overgeleverde en tot op dezen tijd voortgeplanto
Rituaal , volgden, en oppersten (opperhoofden of oversten) aannernen en erkennen , zoo zien wij hiermede na rijp beraad en
vrijwillig et sine ulla reservatione (zonder eenig inwendig
voorbehoud) of van alle gebruiken en pligten der ruime Ob-

xervantie, en onderwerpen ons hierbij aan de Ritualen der
Strikte Observantie, hoofdzakelijk echter aan zijn Hoog-Eerw . • .
en Genadigen , den deer Provinciaal der
wile buitsche

etselaars (zie bet Art .

IUND),

e provincie en van
en erkennen hoogst-

denzelven voor ons ware opperho .ofd, en beloven hierbij plegtig
1° . Den voornoemden Heer Provinciaal, of dengene welke door
de vei - beven Orde rya hem mogt worden gekozen, gelijk aok
bun, welke door hoogstdenzelven voor bet tegenwoordige en
de toekonlst, in zijne verhevenheid aangesteld, en als speciale
opperhoofden boven ons zijn gestel , zonder eenige uitzonde,ring, en zoo veel in ons is en onze krachten zulks toelaten,
de gestrangste gehoorzaamheid to bew#zen . Wij willen ons,
2 °. Aan boogstdenzelven en z~ne veror eningen, in twijfelachtige
of an dere gevallen, vooral echter als bet eene of andere Loge der late Observantie betreft , of wat daarop beti •e kking
heeft, onderwerpen , en al datgene, wat ons door onze averheden ten beste der Orde, door middel onze respektieve opperhoof
den wordt bevolen to doen of to laten, zonder grens, steels e,a
,Ozjd volbrengen, ook zonder to onderzovlke,t

51

OND .

cinde dit geschieden en dat nagelaten moot worden . Vei der
beloven wij
3° . Van alles over bet algemeen wat wij in de Loge, voor .d ook
bij reception hooren, zien of verlnemen zullen, bet diepste
stilzwijgeii to bewaren, en geen V . • .
.• . die niet hict •w nder
door zijne handteekening tot de Strihste Observantie is toegetreden, noch iemand, hij zij van bet marinelijk of vrouwelijk
geslacht, daar van bet allerniinste to ontdekken, of hem er,
op eenigerhande mogclijke wijze, eenig narigt van to geven ;
nog minder ons buiten voorkennis onzer opperhoofden in to
laten met eenige korrespondentie de V . • .
.-- betreflende, en
ook alle desbeti-effende aan ons gerigte brieven van dien aard,
ons toegezonden, dadel#k aan onze overheden to overhandigen, en hun bevel onitrent het daar op to geven antwoord
of to waehten . Eindelijk willen wij
4° . De door onze respektieve oversten en verheven opperhoofden ,
ons tot onze verbetering opgelegde straffen, gewillig en zonder wederstreven ondergaan, en
5° . Nieman d , hij zij, wie hij zij, die hiertegen iets mogt inbrengen, hot minste gehoor verleenen .
Dit alles beloven wij , bij onze eerste geloften (Pftic1sten) ,
w elke wij bij de toetreding in de Orde hebben afgelegd, op

verbeurte van onze eer en het eeuwi ' aanschouwen van God .
ONDERZOEKER is in de 'L--j 'L--j de Br . • . , aan wien bet onderzoek der zich aanmeldenden is opgedragen . De B . - . ,
dezen post vervult ,

die

behoort bescheidenheid aan menschenken-

nis , scherpzinnigheid aan regtvaardigheid en bedaarde stand
vastigheid met wellevendheid to paren . Vooral echter moet hij
grondig ervaren zijn in al de liturgien van de verschillende
graden , waarin bij zijne D wordt gearbeid .

Bij zijne we11e-

vendheid behoort hij eene zoodanige mate van waardige deftigheid to bezitten,

dat. d e

personen , die

oni eene of andere

reden tegen welvoegelijkheid en orde zouden kunnen zondigen,
onmiddelijk den invloed van zijne waardigheid gevoelen , zonder
daarom bet broederlijk vertrouwen to verliezen . Zijne beleefdheid meet evenrnin overmoedig ,

als gemeenzaam , maar wel

gekozen zijn . Hij vergete niet, dat er in de wijze, van iemand
to ontvangen en aan to spreken , kleine schakeeringen bestaan ,
welke ,

schoon onmerkbaar voor den gewonen mensch , door

den man van opvoeding zeer goed opgelet en war waarde geschat worden . De vreemdelingen bemerken en beuordeelen alles .
Worden zij behoorlijk ontvangen , zij vergeten bet niet en ko, 4
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ONG .
men

terug .

Hij

ONR .

toch en de ceremoniemeester zijn bet, die

vaak den eersten indruk veroorzaken, en die bij den Bez . • .
Bij alle moge-

den grond leggen van bet oordeel over de
lijke beleefdheid ,

behoort hij steeds zonder bet minste aanzien

des persoons to werk to gaan .
geval is, bet
dragen ,

Is hem ,

wat wel eens het

onderzoek naar den voorgesteldcn prof . • . opge-

dan behoort hij al deze eigenschappen , kan bet zijn ,

in nog veel hoogere

mate to bezitten ,

opdat de Orde geen

persoon inwijde, die haar schande kan aanbrengen ,

en alzoo

eene smet op haar kan doen kleven, welke in de oogen der prof . •.
wereld onuitwischbaar is, en op de geheele Orde op bet nadeeligste terugwerkt .

Eigenlijk

duurt zijne betrekking in de

voort, en is dit in sommige

bet geval ; dan vervulle

hij die met ijver . Bij hetgeen hij kan vorderen bedenke de bez . •. ,
dat men niet in de F', verschijnt,

zoo als men naar eene of

andere openbare plaats van vermakelijkheid gaat .

Hoe stemmi-

ger, ernstiger en deftiger de houding eener werkplaats is , des
to meer wezenlijke bijval zullen hare bijeenkomsten ondervinden .
ONGEKLEED . Hij, welke in de Broederschap wordt aangenomen,
is (volgens de woorden van bet nieuw- Engelsche Rituaal) noch
naakt , noch gekleed (zie

xNLE

en

EESTER) .

Dit zinnebeeld wit

eigenlijk zeggen, dat men, wanneer men tot de Orde toetreedt,
zich van alle snmet, van onreinheden des levens behoort to ontdoen .
ONGESCHOEID .
op bet oude,

Do afgetreden linkerschoen is eene zinspeling
in bet oosten nog bestaande gebruik ,

plaatsen ongeschoeid to betreden (Vergelijk de Art .
USTER,

heilige
KNIE

en

6de Yr .) .

ONREGEL ATIGE BB . •, zijn do zoodanige,

die in eene onwet-

tige, niet erkende Loge zijn aangenomen ; de zoodanigen behooren niet toegelaten to worden .
ONREGEL ATIGE of ONWETTIGE, CLANDESTINE LOGES
zijn de zoodanige, die zich door een vreemd G . • .
docn konstitueeren, in een land, wvaar reeds eon

• . hebben
ao. • . Hoofd-

0.

bestuur bestaat , of die , na bet instellen van eon zoodanig ligchaam , hare Konstitutie

doen ratificeeren . Ook zijn bet
zoodanige ~, , , arbeidende in eon .Rites of graders, door bet
Diet

ONT .
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ONW .

ac . • . Hoofdbestuur van hun land niet aangenomen, en eindelijk
alle ,

ac . • . Hoofdbe-

welke om eenigerhande reden door bet

stuur niet zijn erkend .

Het

ac . • .

Hoofdbestuur heeft bet

refit , en is zedelijk er toe verpligt , zoodanige ^ D to doen
sluiten ,

en hare bescheiden in beslag to doen nemen . Eene
onregelmatige 0 kan zich door bet Hoofdbestuur doen regularizeeren, en words dan ingeschreven op den dag van de ratifikatie , niet van hare onregelmatige Konstitutie .
ONTZETTEN (Buiten werkzaamheid plaatsen) , is eene straf , die,
voor een bepaalden of onbepaalden tijd, zoowel eene geheele Loge,
als een enkel medelid kan treffen , en welke door de Groote Loge
over eene Loge , en over cenen Broeder (voor bepaalden tijd), door
zijne Loge wordt uitgesproken . In zulk een geval moet de eerste zich
van alle vereenigingen en

aconnieken arbeid onthouden , en

den laatsten wordt den toegang tot de Loge ontzegd . Eene Loge
is
slag

gesuspendeerd , wanneer

de achtbare

eester met eenen

verklaart , dat de arbeid voor cenen tijd gestaakt is .

Door middel van eenen anderen slag , wordt zij weder geopend, en de arbeid voortgezet . Zie de Artikels VERBANNING
REHABILITATE

ONWAARDIG .

en bet volgende Artikel .
Bij eene afkeurende stemming over een Prof . • . ,

behoort wel degelijk onderscheid gemaakt to worden, of bet
slechts eene gewone afkeurende, en dus tijdelijke afstemming,
dan wel eene algeheele verwerping , en dus onwaardigverklaring
zij .

In het eerste geval kan de voorgestelde , na zeker tijdver-

loop , nogmaals aan cone stemming worden onderworpen ;; in
bet laatste geval kan hij nimmer weder als lid . der Orde worden voorgesteld of aangenomen . Eens lid der Orde zijnde ,
kunnen slechts de Hoofdbesturen in de verschillende landen
beslissen, over de onwaardigverklaring en verbanning uit de Orde van zoodanig lid . Ten opzigte van dit onderwerp is (3841),
door bet G . 0 .' . bier to lande, het zeer lofwaarde besluit genomen , dat de verbannene , na verloop van vijf jaren , zijne
rehabilitatie kan vcrzoekcn , Nvelke , daartoe termen zijnde ,
hem door het G-- . 0 .- . kan worden verleend . Wordt die
hero sewcigcrd ; daze kan hij , na v jC jaren zijn vcrzock herha-

.OOG .

60
len .

Onder

de

0011 .

voordeeleu

van

eene

nadere briefwi0e1ing

en verbindtenis tusschen do Hoofdbesturen , behoort ook , dat
daardoor do verbannenen onderling bekend zouden worden gemaakt,
en zulke maatregel alzoo eene algemeene uitwerking zoude hebben .
, 40GBEDEKKING .
en

.B .

Daarvoor geven de beide Eng . geschriften J.

en the three Distinct knoek8 , als oorzaken op : 1 .

opdat mijn hart kon bevatten (concieve), alvorens mijne oogen
konden ontdekken ;
vond,

2 .) gelijk ik mij toen in het duister be-

zoo behoorde ik ook do geheele wereld in het duisler

to houden .

BRowNs

hoofdsieutel geeft ,

onder anderen , daar-

voor op
Dat ik in den toestand der duisterheid in de asony werd aangenornen ; geschiedde, om mij to herinneren, dat ik alle personen
in then toestand moest doen blijven , wan neer zij niet langs den
zelfden wettigen weg het licht hadden verkregen, als door mij
toen wend ingeslagen .
OOG

ERK .

OORKONDE .

Zie
Zie

STREKKING .
CHARTER ,

HELD

ANN

en

KRAUSE .

OORSPRONG DER VRIJ ETSELARIJ . Over den oorsprong der hedendaagsche Vrijmetselarij beslaan verschillende meeningen . Volgens
do mecsten stamt zij van do Grieksche of Egyptiesche geheimen,
volgens anderen van do Dionysiesche bouwkunstenaars of van het
Pythagorcesch verbond of ; w'eder anderen leiden haar of van do
vereeniging der Esseers enz . Ten onregte bragten enkelen haar,
met een opzettelijk doel , in verband met de Orde der Tem-

pelheeren, of andere geestelijke Orden der middeleeuwen ; daarop
zocht men Karen oorsprong in de Jezuiten- Orde ,

en wendde

voor dat de Rozenkruizerij haar moeder ware .

Aan de drie
laatste punten nu valt voor den onderzoeker geen denken . De
oorsprong der V .- .
- - - is daarentegen met oneindig meer
grand to zoeken in eene der vroeger opgenoemde vereenigingen,
waartoe do bescheiden uiet ontbreken .

De vroege oudheid dier
instelling zal niemand verwondering baren die hares geest kept,
en daarbij de beperkende grenzen van standen , rangen en ]anden (in de prof. • . maatschappij zoo noodig) , en aau de andere zijde des menschen streven in aanmerking neemt , zijne volmaakbaar-beid ten natte to doon gedijen . Do onmiddellijkc en onweder ,

sprekelijke vastsehaheling ,

waarbij men tevens sneer volledi o

bescheiden dei toetimalige inrigting vindt, zijn , zoo als dit hewezen is in KRAUSE'S werk (de drie oudate Kunst-Oorkonden
der Vrijmet :elaars .-Broeder#ehap,
eenigingen der Romeinen,

enz .),

de

bouwver-

die reeds in de schriften van

VITRU-

vius , onder den naam van Corpora of Collegia voorkomen ,
en is alzoo op de geschiedenis gegrond . De oorzaken ,
waarom ons voortloopende , ontwijfelbare, historiesche aanteekeningen over aanvang en vordering des verbonds ontbreken ,
zijn waarschijnlijk nit staatkundige woelingen ontstaan, gelij=k er
zelfs in later tijd nog (5683 en 57 020), in Engeland onderscheiden handschriften en oorkonden, van hooge waarde, nit
vrees, zijn vernietigd. De Bouwvereenigingen der Romeinen
laten zich terug voeren tot de regering van

NU A

PoiiPnnus, die

reeds vele Tempels, ook den JANUS-Tempel bouwen liet , de
burgers in gilden verdeelde, en een bijzonder gild van Bouwlieden (C'olle8ia fabrorum) , benevens vele andere kunstvereenigingen (C'olle'ia arts' scum) , invoerde naar het voorbeeld der
Grieksche Brooder- en gildegezelschappen (die ze weder hadden nagevolgd van andere volken , als : Egyptenaren en lsraelieten) ,

en ze verordeningen , wetten, enz . gaf. Over die kollegien wordt gesproken in de achtste der twaalf tafelen, welke
aan

SOLON

was ontleend (Zie het Art .

KaRPORATIE) .

Spoedig verbreidden zich de vereenigingen van alle kunsten en arnbachten, bijzonder de tot stads- , water- en scheepsbouw gevorderden, door alle provineien van het uitgestrekte Romeinsche rijk . hadden eigene beambten , wetten , priesters en beschermgoden . Reeds
ten tijde van

CHRISTUS

geboorte, bevonden zich bij elk Romeinsch

legioen de noodige bouwwerktuigen, deels om bij de veroveringen
de behulpzame hand to bieden , deels om sterkten to bouwen ,
welke de veroveraars in staat stelden de genomene landen to
behouden , en de Romeinsche beschaving to verbreiden . Jurius
CESAR

en vele andere Romeinsche veldheeren , die tot stedehou-

ders van
eenigingen
zigt ,

Brittanj a waren aangesteid, hebben deze bouwverzeer begunstigd ,

doch ons ontbreken ,

in dat op-

de geschiedkundige oorkonden , bijzonder ten oppzigte van

OOR .

C

de zamenkomsten en de gebruiken welke in deze landen,

ge

durende de beroeringen, heerschten , terwiji de straten , waterleidingen

en

andere

gedenkteekenen der Bouwkunde van lien

tijd , ook in Algiers, ons nog talrijke overblijfselen aanwijzen.
De vele gevechten, welke later in Brittanj a plaats vonden,
waren

niet geschikt de vorming van

zetten, en cerst onder Keizer

het bouwwezen voort to

KARAUSIUS

(286--29 5 na

CNRISTUS),

die als beroemd zeevaarder in dienst van Rome, en van Keizer
de kleine Romeinsche vloot aanvoerde ,

AXIIUIANUS,

overweldigde ,

Bri ttanje

en zich tot Keizer van dit rijk opwierp , maakte

zij weder voor korten tijd eenige vorderingen , daar de nieuwe
beheerscher er

zich veel aan gelegen liet liggen ,

geschikte

kunstenaars en handwerkslieden ,

van het vaste land , naar zijn

rijk to lokken .

KARAUSIUS

schoone

Welke kunstzin

munten

die hij

bezat, blijkt uit de

heeft laten slaan , en die zich

voor lien tijd zeer gunstig vertoonen .

Voornamelijk heeft

hij zich de Bouwkunstenaars aangetrokken en in zijne bescherming genomen, ja zelfs, zijnen upper-hofmeester
ALBANUS ,

die in het vervoig de heilige

ALBANUS

(Steward)

heet , en in den

jare 287 het eerste groote bouwgezelschap (Loge) in Brittanje
vormde, tot opper-Opziener over de Bouwlieden benoemd .
.zich

ALBANUS

werkelijk ,

Of

zoo als gemeld wordt, reeds toenmaals

van zijnen heer een vrijbrief wist to verschaffen , waardoor de
bouwvereenigingen gemagtigd werden ,

algemeene raadsvergade-

ringen to houden, zich eene eigcne konstitutie to vormen, en do
misdaden harer medeleden zelve to straffen , houden wij voor
onbeslist .

Deze

eerste bloei der Britsche bouwvereenigingen

duurde echter niet lang ; want na de vermoording van
door zijn eigen minister
rijk opwierp ,

ALLECTUS ,

KONSTANTIUS

Romeinsche provincie .

wend Brittanj a door de Ro-

weder veroverd , en op nieuws cene
aar ook de Romeinen ,

lang in het oingestoorde bezit daarvan ;
de Picten en Schotten,

Schotland,

die zich tot heer van het

maar ten opzigte van zijne bekwaamheden veel

lager dan de vermoorde stond ,
meinen, onder

KARAUSIUS,

bleven niet

althans de nog onbeschaaf-

bewoners van hot tegenwoordig opper

deden roofzuchtige invallen ,

en noodzaakten in

OQR .
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42G de Romeinen, de provincie Brittanje, welke , zij niet meer
zochten to behouden,

over to geven ; en nu wierpen zich de

Picten en Schotten op het weerlooze yolk , dat zich eindelijk
(449) genoodzaakt zag, de Saksen , welke zich reeds in de
5e . eeuw bij de Romeinen als stoute zeeroovers gevreesd hadden gemaakt, tegen hunne onderdrukkers to hulp to roepen .
De Saksen onderwierpen niet alleen de Picten, maar ook de
Britten , en deze voorvallen werkten hoogst nadeelig op de
bouwgezelschappen ,

welker medeleden , om de gruwelen der

woeste barbaren to ontgaan, in bet Tea llis-gebergte en op de
tusschen Engeland, Schotland en lerland gelegene eilanden,
vluchtten , waarheen vroeger de Druiden en de door

DIOCLETIANUS

vervolgde Christenen hunne toevlugt genomen hadden . Op deze plaatsen werden van nu of kleine bouwgezelschappen gehou-den , die nog lang hunne wetten , gebruiken en geheele Konstitutie behielden . Daar nu de medeleden van deze bouwgezelschappen , die onder de verdrevene Christenen leefden , bet
Christelijke geloof aannamen , zoo had dit een natuurlijk gevolg,
dat ook de Konstitutie en wetten der bouwgezelschappen, zich
in bet uitwendige immer meer naar bet Christendom schikten .
In het jaar 397 , zond Paus GREGORIUS I , den inonnik AUGLTSTINUS
benevens veertig andere monniken , naar Brittanje , one der
Saksen koning to bekeeren en een aantal Bisschoppen aan
to stellen , waardoor de Pauselijke partij , in Engeland , do
overhand bekwam . Doch de oorspronkelijke Christelijke kerk
hood

hardnekkig tegenstand , en konde zelfs niet uitgeroeid

worden, tot aan de kerkhervorming in Engeland, tot welken
tijd zij hare eigene geestelijken had , die zich Kuldeers of Keldeers noemden , en zich door waarachtige vroomheid, grondige
geleerdheid en groote menschenliefde, zeer voordeelig onderscheidden .
Deze tweespalt in de kerk nu had bet gevolg, dat zich, uit
de in bet verloop van tijd zamengesmoltene, en meerendeels nog
verborgen levende leden, niet-Pauselijke vereenigingen vormdeu,
waartoe hoofdzakelijk aanleiding gaf de omstandigheid, dat de
Pauselijke kerk in Brittanj a spoedig de overhand kreeg en de
heerschende werd, terwiji de rijkdomimen der koningen en

inagtigen des lands die zeer begunstigden . Zeer dikwijls ontstand
bij de geestelijken den «ensch, ova prachtvolle kerken en kloos .
ters to bezitten ; met het Joel om deze to bouwen , zochten zij
ijverig Bouwkunstenaars tot zich to lokken ,
Bouwmeesters to vormen .

Hot Pausdom echter werkte 'eer

nadeelig op deze bouwgezelschappert ,
geest ademden ,

want daar zij

eenen

die niet overeenkwam met then welken

er gaarne in zag heerschen ,
katholieke

en zich zelveri tot

geestelijken

en

zoo gaf dit den grond dat de

zich met

deze

bemoeiden ,

en alles

zochten to verwijderen , wat met hunne kerkelijke leerstellirtgen
screed .

Hierdoor vormden zich verschillende Bouwvereenigingen,

die echter niet ten gunste der Pauselijke bouwgezelschappen
warren
;

want hicrin vertoonde zich

gezellige betrekkingen,

een vijandige invloed op de

en spoedig ontstonden hieruit ijdelhc'id,

aanmatiging, onwetendheid, hoogmoed en traagheid .

Waren er

nu ook nog medeleden, die de kunst berninden en eenen wetenschappelijken zin hadden , zoo zagen zich ook deze genoodzaakt,
ten minsten uiterlijk , de heerschende geest en magt to huldigen . En zoo moest alle kunstzin verloren pan, bet getal *Van
ervaren bouwlieden moest immer minder worden , en diegeuen,
welke dit niet werden, verdeelden zich in gilden , waarbij zij
zich aan stedelijke verordeningen moesten onderwerpen .
door geschiedde bet . dat de broederlijke vertrouwelijkheid,
ke de innige kunstverecniging ,

HHierWel-

bet gemeenschappelijk reizen ,

hot zamenwonen en de eigene , zelfstandige Konstitutie grondde
en onderhield ,

verloren ging,

en bet bouwwezen wedororn in

groot verval geraakte .
Dit

verval hield vele eeuwen

ATHELSTAN

aan ,

tot in bet jaar 994 ,

den troon der Angelsaksen beklom .

den teruggang der Bouwkunde ,
de oorzaken des vervals ;

en kende waarschijnlijk ook

ten minste leidt rnen dit daaruit of ,

dat hij belastte, , de inrigting van den heiligen
herstellen .

EDWIN ,

Deze bemerkte

de jongere brooder van

ALBANUS

weder to

ATHELSTAN ,

liet

zich-zelf in bet gezelschap der Bouwlieden aannemen, leerde do
Bouwkunde,

en

bewerkte voor de vereenigingen vele voorreg--

ten , ja zelfs verkreeg hij voor hen , van zijnen brooder , eenen

%rijbrief ,

waardoor zij getnagtigd werden hunne eigene regtss
bedeeling to hebberi . Uit krachte van dezen vrijbrief , verzamelden zich, op aanschrijving van EDWIN, de Bouwlieden in 926
to

York ,

waar eene Groote of algemeene Loge werd opgerigt . In
deze Groote Loge gaf hij hun eene Konstitutie, welke de iiavoh
gonde pligten en wetten bevatte .
le . De eerste pligt is : dat gij God opregt vereeren en de wetten
der Noachieten opvolgen moet, dewijl het goddelijke wetten
zijn, welke de gansche wereld moet opvolgen . Dienvolgens
zult gij alle dwaalbegrippen vermijden , en u daardoor niet

aan God bezondigen .
2e . Uwen koning zult gij getrouw zijn, zonder verraderij, en de
overheid, waar gij u ook bevinden moogt, zonder valschheid
gehoorzamen . Hoog-verraad zij verre van u , en maakt gij u
daaraan schuldig, zoo zal u de koning straffen .
3e . Jegens alle menschen zult gij dienstvaardig zijn, en zoo veel
gij kunt, trouwe vriendschap met hen houden, u niet afkeerig van hen toonen, wanneer zij eene andere godsdienst
of andere meeningen zijn toegedaan .
4e . Bijzonder zult gij ook getrouw jegens elkander zijn, elkander
eerlijk onderwijzen en in de kunst bijstaan, elkander niet ver=
loochenen, maar doen, wat gij wilt dat u gedaan worded
Indien een Broeder zich hierin to buiten gaat, moeten alien
hem bijstaan, zijne font weder goed to maken, opdat hij zich
verbetere.
Lie . Ieder• moet ook getrouw de beraadslagingen en den arbeid
der medeleden in elke Loge bij wonen , en j egens ieder, die
geen Broeder is, de herkenningsteekenen geheim houden,
6e . Ieder Broeder moet zich van ontrouw onthouden, dewijl de
Broederschap niet zonder trouw en eerlijkheid kan bestaan,
en een goede naam een groot goed is . Ook meet gij op uws
heeren of
eesters nut zien f en zijnen arbeid eerlijk volbrengen .
Ie . Gij moet ook eerlijk betalen, vat gij schuldig zit, en geene
schulden maken, waardoor
schap in gevaar komt .

de goede naam der Broeder-

8c . Ook moet eon
eester Been work aanriemen, Wanneer hij
zich daartoe niet geschikt gevoelt ; want bij zou den Bouw-.
III .

4

meester en de Broeders tot schande zijn .

Verder moet ell

eester een billijk loonn vorderen, doch zoo, dat hij lever
en zijne gezellen betalen kan .
9e . Niemand mag een ander verdringen, maar moat hem den
verkregen arbeid laten behouden, tenzij hij daartoe onbe .
kwaam worde bevonden .
10e . Geen

eester zal cenen leerling, dan voor deii tijd van zeven

jaren aannemen, en eerst dan zal bij hem, na toestemming
zijner
I le . Verder

edebroeders, aannemen.
zal geen

iemand tot

eester

of medgezel

etselaar to maken

loon neinen, mu

waiineer hij niet vri geboren

is, in goeden naam staat, goede hekwaamheden en b-gezanda
leden bezit .
. Geen Bezel zal den anderen herispen, watineer hij niet betel'
kan maken , dan degene die bel-ispt words .
eester moot den Bouwmeester, en ieder gezel den

13e . leder

eester aanhooren,

wanneer er icts aan zijilen arbeid to

verbeteren is, en dit in acht nemen .
14e . Alle arbeiders moeten hanne overlieden -gelioorzaamheid bewijzen, en gewillig doen wat zij bevelen .
15e. leder

etselaar moat gezellen aannetuen, die van huffens-

lands komen, en hun de gebl-ulkelijke herl-enningsteekenen
geven . Hij, zal verder voor hen zorgen, zoo als hem geleerd
is. Ook zal hij noodli-idende Broeders to hulp komen, wan .
neer hij kennis van hunne behoeften draagt, tot op eerie
halve mijl afstands .
eester of gezel zal een ander , die geen
etselaar is .
16e. Geen
em
de
kunst
of
to
zien,
of
em steenen
in de Loge toelaten ,
to laten varmen, of hem een winkelhaak of schietlood maken, of hem bet gebrulk daarvan leeren .
Dit zijn de pligten, welke goad en nuttig to houden zijn ; wat
goed en nuttig bevonden zal worden, moat opgeschreven, en aan
de opzieners bekend gemaakt worden, waarmede alle Breeders
g eholpen ku-nnen warden. .
Onder de hesscherming
xneerdei-dee bet

en bet regt dezer Groote Loge ver

getal Bouwlieden aanmerkelijk ; een hoogere

kunstzin vertoonde zich weder onder hen, en hot aanzicn der
werklieden

wies in die mate , dat zelfs koningen , priusea eu

OOR .
andere

hooge

wijden , en
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personen zich in

hunne

geheimen lieten

der Loge en hare wetten gehoorzaam waren .

ins

Do

Loge werd als de eerste Groote Loge van Engeland beschouwd,
en bet is door cene reeks van berigtenn en oorkonden bewezen
dat

in Engeland en

Schotland,

volgens hare KonstituLie

arbeidende Loges en Bouwlieden genoeg voorhanden waren ; dat
buiten deze ook menschen, die rijk aan invloed waren ,
kunstgenooten (accepted

als

asons) werdenn opgenomen , zoo als

ten tijde van onrust en shatkundige stormen blijkt , waarin de
Loges der vrije en aangenomen

etselaren grootendeels do patriot

ten, de regering en de voornaamste burgers bevatteden, weshalve
zij door de tegenpartij zwaar vervolgd werdcn .
De bouwvereenigingcn hadden harenn zetel voornamelijk in
.Brittanje, maar no- in dezelfde tiende ceuw verbreidden zij
zich vandaar naar hot overige van

Europa, waar A voor-

namelijk in de middeleeuwen , bewonderenswaardige gedenktcekenen van haren hoogen

kunskzin en

van haar verheven

karakter hebben opgerigt , door hot bouwen van de hcerlijke, Domkcrken to Strawshurg, Keulen, lVeenen,

ilaan, Siena, Pa-

Zurich, Freiburg, Re gen-thurg,
-rys ,

ei-men,

van

bet klooster

aqgdenhurg, ,

op den berg

Casino en

Pa talha , in Portugal, als ook in vele andcre oordenn van
Europa . Overal, waar zij handers aann bet werk sloegen, bewaarden zij hare voorregten, en waarhenen zij ook geroepen werden, was der Bouwlieden cerste zorg, hunne regten to doen erkenlien, ja zelfs vole Pausen verzekerden bun doze , zoodra zij
den H .

Stool beklomincu hadden

(NIK0LAAs

III , die in bet

jaar 1278 der Brocderschap eenen aflaatbrief tocstond, welke
door alle volgende Pausen tot

DENEDICTUS

X11, in hett jaar 1542

overleden , geRrbiedigd werd ; ook door vela Keizers, als
DOLF

I .

AXI

ILIAAN

I,

AREL

V

Cn

FERDINAND

RU-

I, werden

bun voorregten toegestaan) . Voornamelijk verzamelden zich

te Stmatsburg, gedurende hot bouwen van den beroemden
Domkerk (1075-1459), cene menigte Bouwkundi-en, rigtten
daar eerie Loge op, die zich met vele andere vereffligde,
co spoedig zulk

eon

overwigt op deze bekwam 1

dat zij, al30

geteen ais Iloofd-Loge beschouwd werd,

zoodat reeds in bet

jaar 1277 de Bouwhutten , in 22 andere Duitsche steden bestaande , zich aan haar ,
hare uitspraak

als de opperste , onderwierpen ,

afwachtten .

en

Tot aan bet begin der achttierlde

eeuw word de Straatsburger Loge als zoodanig beschouwd, maar
wan then tijd of bogon haar invloed meer enn meet , to verminderen .

In

Frankrijk waren reeds in den loop der zestieride

eeuw do Bouwhutten

opgeheven geworden .

1707 word ook zulk een verbod ,
Loges , op den rijksdag
men

e n . in den jare

betrekkelijk

der

I)uitsohe

to Regensrbu-rg uitgesproken , dewiji

e vereeniging met Straatsburg Tilde verbreken, welke

stad intusschen met bet Fransche rijk was vereenigd - .
In hoe groot een aan2ien overigens de Vrijmetselaars Broederschap y
en voornamelijk do Hoofd-Loge in, Straatsburg stond , blijkt
daaruit , dat zelfs de inwoners van Straattburg, weike
in bet bouwwezen betrokken waren , zich aan de wetten der
Broedersclrap

onderwierpen ,

ja

zelfs de stedelijke raad van

Straatsburg, liet haar alto tvvisten bestechtea die in 14611 in
bet bouwwezen ontstonden ; een voorregt, dat hair tot het jear
'1720 verbleef .

Nadat in 1707 .

door bet bestuur van den

rijksdag, de Bouwhutten-Hroederschap in Duitschland verboden was, geraakte de Bouwkunde in verval, en daar den

et-

selaren de pligt van stilzwijgendheid werd opgelegd, zoo, verviel
tie kunst meer en
.Bawl,

eer .

Ofschoon nu nog eenen tijd lang in

Zurich, Hamburg , Dantzig en Straate &urg klei-

nere Broederschappen, in stilte bestonden ,
niet in staat ,

zoo waren; deze toch

fret verval der Bouwkunde, op het Europesche

vaste land, voor to komen .
Zoo stonden dan onze voorvaderen , in hot begin der 18e.
eeuw, aan bet einde van de werkzaamheid der V . - .

.- . ver-

broederingen , en zij zouden rongetwijfeld voor immer ten order
zijn gegaan ,

wanneer niet de vier Loges, nog in Londen be-

staande, zich verbonden hadden tot instaudhouding der Brooder.
schapr. 1-let is reeds bewezen geworden, dat zich in Engeland
eene menigte aanzienlijke mannen ophielden, die geene werkelij-

ke

etsclaren waren ,

en zich als zoogenaamde .Y aangenoreu

etselaren bij de Broederschap hadden aangesloten ; en dear die
vcrkelijke

elsdlaren , in stedelijkc genootschappen , waren over-

gegaan , zoo namen deze het besluit, de Vrijmetselaars Broederschap in hare oude Konstitutie ,

leer en liturgie als een niet

meer bouwkundig, van alle bouwvereenig ingen onafhanketijk gezelschap
ANDERSON,

voort

to

zet.ten ,

haar to behandelen volgens

en uit de voorbanden zijnde statuten ,

JA

ES

eene nieuwe

Konstitutie to ontwerpen .
Volgens deze Konstitutie bebielden de medeleden des gezelschaps den ouden vorm van de Broederschap der bouwvereenigingen ,

maar sloten zich meer aan hot doel der oude , meer

edele vereenigingen .
ineer gebragt

Van nu of werd het oogznerk der Orde

tot de oprigting eens zedelijken Tempels ,

veredeling van bet menschelijk geslacbt,
voeren van alle volkeren .

do

en hot tot beschaving

De medeleden moesten, verbondea

door den band van trouwe Broederliefde ,

hunne hoogere be

stemming waardig to gemoet gaan , op de baan der deugd elkander wederzijds

de hand bieden,

en hunne verarmde en

nooddruftige medemenschen met liefde ontvangen .

Natuurlijk

konden alle godsdienstige gezindten aan het verbond deel ne men ,

en op alle wijzen daarheen werken , dat hot van alle

volkeren en regeringen erkend word als cone verbroedering
der menschenliefde , verdraagzaamheid en gezelligheid , welker
medeleden zich de gehoorzaamheid aan den Staat als cone eerste
pligt moesten rekenen .
Volgens doze door

ANDERSON ,
in 1717, nieuw uit.gegeven
Konstitutie , werden reeds in de vier cerste jaren , to Londen,

zestien nieuwe Loges opgerigt .
Wij hebben nit het Charter van Keulen gezien dat de V . • .
. - . reeds in 1353 bestond , en dat or zich, eene eeuw later reeds
eene Loge to 'a Hage beyond (zie do Art .
DENDAL) .

NEDERLAND

en vin -

Later verbreidde zich echter de Vrijmetselarij meer

algemeen naar Nederland (1754), Frankrijk (1725), Spaije
en Portugal (1728), Noord-Annerika (1750), Denemarkenn
en Zweden (1736) , Duitachland (1757) ,, zoo als in Hamburg, Berlyn, Dresden, Leipzig , dltenbgrg, .jaIle,

0

Ws .
Brunewijk, Frankfort aan den

ain, Hanover, enz., en

welke lotgevallen bet verbond in doze verschillende Staten heeft
moeten verduren, wordt, voor zoo verre deze belangrijk zijn, in dit
woordenboek, meestal op de afzonderlijke artikelen, opgegeven .
OOST-INDIe .
.- .

Zie

iNDie

en

INDIe-

(oosT)

is overgebragt naar de lied .

niet bekend geworden .

In welk jaar de V .* .

0 . I . bezittingen, is ons

De beide oudste 0 . I . Loges zijn Sa-

lomon, to Benga len , en la V ertueuse , to Batavia ; de
eerste opgerigt in 1759 en de tweede in 1769 .

Thans be-

slaan or de volgende (behalve de buiten berigt zijnde en waarschijnlijk sluimerende Loges)

De Ster in het Oosten (1769), to Batavia (ontstaan uit
de vereeniging der D D la Vertueuse en la Fiddle Since-

rite), la Constante et Fidele (1801), to Samarang . De
rriendscbap (1810), to Soerabaja . Terwijl aan de Kaap de
goede Hoop nog onder dit G .- . 0 .- . werkzaam zijn de Loges
de goede Hoop (1772) en de goede Trouw ('1802) . De
gedeput . • . G . • .
. • . N . • . voor de Loges in de 0 . I. is de
Br . • . c . J . SCIIOLTEN VAN OUD HAARLE~x. Die voor de Loges aan
de Kaap de goede Hoop, Br .- . J . A . TRUTER . Ofschoon van
.Nederland staatkundig afgescheiden , zijn de laatste meer dan
ooit verkleefd aan hot

oederland .

Zij hebben eon eigen go-

bouw, dat meer dan f 100,000 heeft gekost, en in 1803,
in tegenwoordigheid van nicer dan 200 BB .- . en 100 dames,
is ingewijd .

Beide doze afdeeliiigen zijn nimmer in gebreke

gebleven , hare zusterlijke gezindheid to doen blijken , wanneer
water , krijg ,

of eenige

andere, onvoorziene omstandigheid ,

rampen had veroorzaakt .

(Zie bet Art .

NEDERLAND) .

In beide

die streken bestaat de meest hartelijke Broederlijke eensgezindheid en

do warmste ijver voor den arbeid, en geeft vooral in

Batavia de reg . • .
B .- .

.- . der Loge, de ijverige en doorkundige

PENNING NUEUWLAND,

een heilzaam voorbeeld .

(Zie verder

REPREZENTATIE .)

OOSTEN . (Hot) Is die hemeistreek , waar de zon opkomt , om
haar licht to verbreidcn .
Het oosten van de Loge is de
plaats,

waar

do achtbare

eester zijnen zetel

heeft .

Hot

.
DOS

i1

oosten• is de st reek , waar de eerste oorspronkelijke godsddenst
haar aanzijrn ontvangen heeft . De ware inrigtingen en eerste
instellingen der Vrijinetselarij zijn ook uit bet oosten oorspron-

• . vindt men over het
Het is de plaats van den reg . • .
.•.

kelijk . In cen work over de V . - .
oosten het volgende :

.

Het is bet beeld van dat gedeel to van

SALO ONS

Tempel , dat

bet heilige der heiligen bevatte . De eerbied der VV . • .
voor het oosten ,

bevestigt ,

dat de ac
.
.-

.' .

eerdienst daaruit

afstamt, , en in betrekking staat met de oorspronkelijke godsdienst , die hot eerst in de zonnedienst ontaarde .
Even zuiver als bij haar ontstaan .
godsdienst zich order ons in de V . ' .
en onveranderlijk .

vertoont de primitieve
. • . , eenig , a lgemeen

In weerwil der driften,

misdaden, kan men zich

Diet

niet boosaardig geboren zijn ,

ondeugden en

ontvcinzen, dat de menschen
en dat zij ,

wel verre van het

kwade to bedrijven uit vermaak in het slecht , handelen , integendeel bet goede trachten to doen als hun redelicht bet hun
aantoont . De goedaardigheid van den mensch words versterkt
door de godsdienst, en aangezien er geene bestaat die bet kwade voorsehrijft , zijn zij alle achtingswaardig .

bowel all, om-

trent gelijk zijn door bet innerlijke der zedeleer , verschillen zij
nogtans in bet dogma zoodanig ,
van

door

dat de menselen in plaats

haar tot elkander gebragt to worden ,

zich door

haar van elkander verwijderen en elkander onderling uitbai:nen .
Ten opzigte van de algemeen in gebruik zijnde uitdrukkingen
Het Oosten to N.

In bet 0 .-- . der Loge N, zegt

KRAUSE

Doze uitdrukkingen komen in geene oude oorkonden voor,
en kunnen er ook niet voorkomen, dewijl, volgens de leer der
oudste konst-oorkonden , de Loge de geheele wereld omvat , de
asony zelve nogtans uit het oosten afstamt ,

aan de o . z .

der L . •.

zit

en de

'

om den opgang der .ion of to

wachten , zoodat de Loge aldus wel in de rigting van hct 0 . ' .

(georienteerd) ligt , maar niet zelve het 0 . ' . is .

Op deze aan-

teekening valt nogtans de gegronde aanmerking to maker , dat
cent L .- .
0, .- .

als brandpunt van ware verlicliting,

zeer wel bet

kan genoemd w orden met betrekking tot de plaats .

De

oos.
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v. ·. M.•. ging tot de Indiaansche Gymnosophisten over,
kwam in de verschillende vereenigingen der Magiers, in de
Egyptische geheimen , in de leerstellingen van MOZES, in de
godsdrenst der Grieken ~ in den Tempel van SAIAOMO, in de wet
van LYCUllGUS, in de school van PYTHAGORAS, in het onderwijs
van THALES, in de geschriften van PLATO, in de leer der Esseers, in de afzondoring der Therapeuten, in de sekte der
Joodsche Asceten, in de eerdienst der Druiden , in de Mithrasystema's der Magiers, in de eerdienst der goede godin bij de Bomeinen ~ en in de Evangeliesche vereenigingen der eerste Christenen.
Deze eerdienst, die ,vij allen voor de Vrijmetselarij erkennen, is aan God wclgevallig , dewijl zij Hem eenen standvastigen en waren eerbied hewijst gevallig aan de vorsten der
aarde , dewijl zij getrouwheid beveelt aan den troon, aan
den vorst en aan het vaderland , onderwerping aan de wetten,
en eerbied voor de godsdienst en goeden zeden. Zij is eene
bron van heil voor de menschheid, dewijI zij eene onverander..
lijke genegenheid voor het menschelijk geslacht voorschrijft;
omdat zij wil, dat de menschen goed , regtschapen en medelijdend zijn, en eindelijk dewijl zij liefde tot den arbeid, tot studie, tot beoefening van nuttige kunsten en wetenschappen inboezemt, en ons tot eene Iyzieke en moreele volmaking leidt. Op
het antwoord der tweede vraag , in het verhoor van Koning
HENDRIX VI. welke op het ontstaan der V.·. M.·. hetrekking
heeft, geeft J..OCKE de volgende aanteekening :
Het lOU dus schijnen, dat de VV.·. MM.·. van meening
waren , alsof er voor ADAM, welke de eerste mensch in bet
westen wordt genaamd , menschen in het oosten louden hehhen
bestaan , en alsof kunsten en wetensohappen in het oosten haren oorsprong hadden, Eenige schrijvers, die voor groote geleerden doorgaan, hebben hetzelfde beweerd , en bet is zeker, dat
Europa en Afrika, welke, in betrekking op 4ziil, westelijke landen zijn, Dog lang, nadat kunsten en verfijning van
zeden in China en lndiil reeds tot hooge volkomenheid waren
gebragt , zich nog in eenen ruwen staat bevonden. PRESTON
merkt hierop aan : Wanncer ook eenige geleerden dit vertI

1)

OOS .
moeden

ondersteunen ,
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zoo hebben toch de VV . • .

,waren zi n gevat, dat de V .-,

. • . den

. - . uit bet oosten on tstaan is,

en zich naar het westen heeft verbreid ." De uitdrukkingen
Oost

en

T'Yest

ziju eigen aan dit gezelschap, en ziju,

als men haar in cenen
baar (zie Ezech .

aconnieken zin bezigt, zeer verstaan-

XLI1I : 2), dewijl deze op zekere vormen

en ingevoerde gebruiken betrekking hebben . Van uit het oosten
verbreidde zich , zoo als bekend is . de wetenschappelijke vor ming naar bet westen, en maakte in Europa trapswijze vorderingen . In de Yorksche Konstitutie vindt men

nog de vol-

gende merkwaardige zinsnede

Uit Hetrurie, Griekenland, Egypte en Azie ,,haalden
de Romeinen hunne wetenschappen en kunsten , en erlangden
door den oorlog de bekendheid met deze . Zij voerden altijd
beroemde en bekwame personen van daar naar hunne stad, en
geleerde lieden van hen reisden daar ook derwaarts en keerden
terug . Zoo werd Rome de zetel van geleerdheid, welke eindelijk onder Keizer

AUGUSTUS,

die deze begunstigde, haar hoog-

ste top bereikte.
OOSTEN, (GROOT-) of Groote Loge is bet hoofdbestuur van al
de Loges van een rijk , of waaronder ook de werkplaatsen van sommige andere landen behooren, die geen

ac . • . hoofdbestuur hebben,

gelijk bet geval is bij de drie Berlijnsche GG . • . D ^ , de Hamburgsche

a. d.

^ en ook de Eclectiesche Gr . • . D to Frankfort

ain . Behalve uit den Gr . • .

.

• • Nat . • . , die de werk-

zaamheden best nun, bestaat bet bier to .lance
uit de Groot-Officieren , de Voorzittende

eesters en gedeputeerden der Loges,

en vergadert slechts eenmaal in bet jaar (den eersten zondag na
Pinksteren) , wanneer er over de algemeene belangen wordt beraadslaagd . Bij bijzondere gelegenheden kan de Grootmeester Nationaal bet Groot-Oosten buitengewoon bijeenroepen . Het G . • . 0 .
of de G . • . L . • • van elk land heeft nogtans eene bijzondere inrigting .
Vergelijk de Art .

ENGELAND ,

Zulk een Groot-Oosten of

FRANKRIJK ,

OPPERRAAD

en

aconnieke Senat, als

PRUISSEN .

RAZOT

lien

noemt, maakt wetten en besluiten, welke kracht van wet hebben
voor alto daaronder behoorende Loges .

li ij geeft aan nicuw-e
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QOS .
Loges Konstitutien, en erkent, onder baar gebied, geene andere,
dan wier Konstitutien hij uitgegeven, of ten minste geratificeerd
heeft .

Het G . • . 0 . • . moet hierop wel acht geven, omdat bet

tegen alle regtsbegrip strijdt, eene Loge door eon ander ligcbaam
gekonstitureerd ,

onder zijn gebied to laten bestaan . zonder dat

zija oppermagt door bet vragen der Konstitutie erkend zij , ook
inoet de G .

L. • .

alle niet door haar erkende Riten ,

vol-

strekt uit hare onderhoorige D D weren , en , ter vermijding
van eene haar to laste komende verantwoordelijkheid jegens de
Orde en den Staat , wet toezien, dat geene der onder haar staande
LL . • . , zich bij hare werkzaamheden van den geest der Orde
verwiidere . Overigens bemoeit een Groot-Oosten, of eene Groote Loge , zich met geene receptie , maar alleenlijk met bet ad ministratieve en dogmatieke bestuur der tot haar behoorende
Johannes-Loges .
In Groot-Brittanj a noemt men de Groote Loge in eenen
uitgebreiden vorm (in ample form), wanneer de Grootmneester
zelf tegenwoordig is ;

in eenen behoorlyken vorm (in due

form), wanneer de G rootrncester door cenen gedeputeerde wordt
vertegenwoordigd, en in elk ander geval, doch met gelijke wet.
tige magt in vorm (in form) .
OOSTEN (De GROOT-KO

ANDEUR van bet) is de 43e .

graad van bet N itzraimietisch systema .
OOSTEN (Het INNERLIJK) is, in sommige Dui

clre Loges, de

benaming van eene vereeniging van zulke Vrijmetselaren , die
de hoogere graden bezitten ; ook wordt daar bet geheel der
hoogere graden er onder verstaan .
OOSTEN (De KO
bet

ANDEETR van bet) is de 42e . graad van

itzraimictiesch systema to

Parjs .

OOSTEN (De BIDDER van bet) of van den Degen, is de 6e.
graad van bet Fransche en Nederl . systema en der Philaleten ,
de 15e . graad van bet uit

4merika naar Frankrj k overg e-

bragte zoogenaamde oud-Engelsche systema en van bet HoofdKapillel van den Raad der Keizers van bet Oosten en Westen ,
als cook de 41 c . graad van
i erkorenen der WaaLIeid .

itzraim , en de I 1 e . van de l it-

OOS .
WSTEN
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(De BIDDER van bet WITTF)

blanc), is de 40e . graad van bet
OOSTEN

EN

WESTEN

(Chevalier d'orient

itzrairnietiesch syslema .

(De BIDDERS van bet) is de 17e .

graad van bet uit Amerika naar Frankrijk overgebragte zoogenaamd oud-Engelsche systema to Parij$,

ook van den Raad

der Keizers van bet Oosten en Westen aldaar .
OOSTENRIJK,

benevens de daartoe behoorende Staten .

Zoo als

in vele Roomsch-Katholijke Staten , heeft ook bier de V . • .

. •.

geen vasten voet gekregen . Sedert hare verplanting naar bet
vaste land hadden zich in vele plaatsen van dit groote rijk
eene menigte Loges gevormd , doch waren alle van korten
duur ; want vervolgingen der geestelijkheid en verboden der Regenten maakten daaraan spoedig '%veder eon einde, of verpligtten
de medeleden , den arbeid spoedig weder neer te leggen .
Teen de Bul Van
stond de V . - .

CLE31ENS

XII (zie bet Art .

Bt1L)

verscheen ,

. • . bij de Weener grooten in hoog aanzien .

Dien ten gevolge werd dan ook de Bul daar dan ook niet afgekondigd . Eenige jaren later nogtans veranderde de denkwijze
van

bet

Oostenrijksche goevernement ten aanzien der V . • .

. •. ; en rezen er verdenkingen op , waarom bet bevel gaf
de bijeenkomsten to beletten . Het eerste gevoig hiervan was
dat dertig VV . • .

.' . , die (7

aart 1745) eerie vergadering

hielden , overvallen en in den kerker werden gezet, waaruit
zij eerst ecnigc maandeit later, bij gelegenheid van 's Keizers
verjaardag, ontslagen werden . Onder

ARIA

THERESIA

werden de

Loges weder geopend , maar kort daarna noglnaals vervolgd .
Eenige hofdames teleurgesteld in hare begeerte , bekend to worden met hetgeen er omging, zetteden de Keizerin tegen de Or .
de en bare bedoelingen op, eu bra-ten haar er toe, de

eesters

van vele Loges bij zich to ontbieden , en bun to bevelen, haar
de geheimen der V . - .

. - . to openbaren . Door bunne eenpa-

rige weigering tot bet voldoen aan dit verlangen, in bet harnas
-gejaagd, deed zij eene der Loges, teen doze vergaderd was,
door krijgsvolk overvallen, de BB . - . gevangen zetten en de
meubelen in beslag nemen . Door tusschenkolnst van

FRANS

I

(zic dat Art .) , ixerden zij echter in vrijheid gosteld en kregen
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oos .
verlof hunnen

arbeid voort to zetten .

Slechts onder de korte

regering van Keizer JOZEF II , die de V .- .

. - . als van weinig

beteekenis beschouwde , werd zij, nogtans onder eenige bepalingen ,

geduld .

In dezen tijd verscheen ook bet

naa l voor VV. • .

. -.

In N' . 4,

Keener Jour-

Jaargang 1783 van

dit tijdschrift , wordt den toestand van bet Weener Logewezen
op do volgende wijze opgegeven
Het besluit onzes

onarchs,

waardoor der V . - -

.' .

in

alle Oostenrijksche Staten bescherming verleend wordt, is reeds
aan ooze BB .- .

bekend door de nieuwspapieren, en wij heb-

ben dus niet noodig, doze voor de geschiedenis der V .- .

. -.

in zoo menigerlei opzigt hoogst gewigtig berigt hier op nieuw
to laten drukken .

Volgens doze keizerlijke verordening werden

bij de thans to TFeenen bestaande acht Loges, twee nieuwe opgerigt , waarvan de eene den naam draagt van de 1"aarheid,
en de andere dicn van de nieuw gekroonde Hoop . De eerste
bestaat thans uit de BB .- . der Loges de Palinboom, de drie
.Idelaars en de ware Eendragt .

De andere uit de B1I . • .

der voormalige Loges de gekroonde Hoop, de Weldadighcid
en de drie /7uren . De BB .- . der Loges de Bescheidenheid
en de .Heilige Jozef hebben hunne werkzaamheden opgeheven ; evenwel zijn eenige van hare medeleden tot de beide nieuw
opgerigte Loges overgegaan .
Do

Fransche revolutie was

aanleidende oorzaak , dat do

Keizer (1789) besloot de V . • .
op to heffen ,

. •-

in

al

zijne

Staten

alle burgerlijke on militaire ambtenaren to beve

lea zich van de Loges of to scheiden , en hen to verpligten tot
bet afleggen van Pen' eed ,

dat

zij - op straf van ontzet'

ting en kerker nimmer tot eenig geheim genootschap
zouden behooren .
Na
V. • .

JOZEFS

dood (in bet jaar 1790), hield de toelating der

Oostenryk voor het vervolg op .
Duitschland, trachtte in 1794 de V . - .

. • . in geheel

Keizer van

FRANS II,

. - - door

hot geheele Duitsche rijk to doen opheffen , maar do rijksdag
to Regensburg, waarop dit voorstel werd gedaan, sloeg hot
-if, on oh hot vertoog van Pru-isYen , Brun$w j k en Hano-

oft .

7 7

ver, antwoordde men : dat de Keizer dit in zijn eigene erflanden

konde dorm ,

maar dat de overige Staten hunne vrijheid

niet wilden laten belemmeren .
OPENBAARHEID IN GEDRUKTE WERKEN . (DE
Over

dit

onderwerp is vaak en lang getwist .

tij grond zich op de verpligting,
niet to ontdekken ,

ACONNIEKE)
De eene par-

bet geheim der V .- .

en komt er tegen op ;

.* .

terwijl de andere

zich beroept op bet voorbeeld der oudste en strengste GG . •.
LL . • . , en haar onder zekere bepalingen verdedigt . Hot is hier
de plants niet tot bet opsoinmen van al do gronden voor en
tegen .

Zeer bekende schrijvers hebben er over geschreven, als

(Siimmtl . Schriften

caber F au.cacao.) , Vrijheer voN WEDEKIND , in do voorrede
voor bet eerste stukje zijner Baustiucke (Gieseen 1820), en

daar zijn Br .' .

rerei,

FESSLER

2e .

ook de door Br.- .
STUVE

OSSDORF

uitgegeven verhandeling van Prof .

(Freiberg 1811) .

In de goedkeuring der nieuwe Eng . Gr . •. L . • . ,
voor de

Constitutions van

NOORTHOUCK ,

p. V.

geplaatst

Volg .

wordt

er na de aanbeveling dier uitgave gezegd
Wij verwerpen tevens alle gedrukte werken, welke niet zijn
voorzien van de arnbtelijke goedkeuring der G . • . L- ., en waar-

schuwen alle BB .-., zich niet bezig to houden met het schrijven,
drukken of uitgeven van eenigerhande ander bock, over de VV .-.
.-. en de asony, en voor het gebruik van zoodan ig boek i n
de afzonderlijke Loges, tot welke zij behooren, waaromtrent zij
verantwoordelijk worden gesteld jegens de Gr. • . L . • .
In bet opgemelde werk wordt, (p . 54) van do handelingen
der Gr . • .

L.

• . van 9 April 1785 , gezegd

Onder de voorloopige bepalingen, in do laatste zittingen van
de kommissie voor ac
. ondersteuningen (Gommittee of Charity),
.welke thans bekrachtigd werden, beyond er zich eene van den
volgenden inboud : » De Br .- . Gr . • . Sekretaris HESELTINE had
verlangd, de meening der kommissie to vernemen, aver een aaa
hem gerigt verzoek van kapt . GEORGE S ITII, oni de ambtelijke
goedkeuring der Gr . • . L . • . op een werk, door hem uit to geven
onder den titel 'van : Het gebrzcik en misbruih der
waarop de kommissie, na rijpe overweging, 1)esloten heeft, der
Gr . • . Loge to verzoeken, bare toestemming tot het drukken van
zoodaning werk to willen weigeren ."
Hierop maakt

NOORTHOUCK

de volgende aanmerking

Aangezien er geeee bijzondere tegenwerping is gemaakt tegen
werk, zoo moot men Ilatuurlijkehvvij7.e daarnait bet gevolg

flat

trekken , dat men de goedkeuring heeft geweigerd, op grond vats
den algemeenen grondregel, dat, aangezien den bloeijenden toestand onzer Loges, in welke bet nooit ontbreekt aan regelmatig
onderrigt en gepaste oefeningen voor elken Br .- ., die met ijver
naar vermeerdering zijner .ac kennis streeft, nieuwe geschrif .
ten over een onderwerp, waarover boehken geene onderrtgting
kunnen geven, onnoodig z~n . Inderdaad, de vei,zoekingen tot de
schrijverij hebben sedert 1720, toen zelfs oude handschriften
werden vernietigd, opdat zij in Been gedruht Konstitutieboek
zouden verschij nen, eene vi - eemde ornkeeiring in de meeningen
voortgebragt ; want de hoofdstof van het onderwerrpelijk boek (de
nieuwe uitgave des Konstitutieboeks), welks bekendrnaking men
toen zoo leer schuwde, is sedert in veelvuldige vormen, of bij
enkele gedeelten, in bet openbaar vei-keer gebi agt , hetwelk zonderlinge geestvoortbrengselen ten gevolge heeft gehad, welke
men zeer goed had kunnen terughouden , zonder dat de Broederschap, noch de schrijversr•o em der autheuren , daardoor aaninerkelijk nadeel zou hebben geleden . ('Vcrgelijk bet Art . PAYNE .)
Het is echter Diet zoo zeer daardoor , mane daarna dat menig

ge-r

schrift in bet licht is gekomen, hetwelk, door dweepers of bedriegers geschreven , niets dan eene spekulatie was ,

op de gehei-

menis-zuch .t van ligtgeloovige BB . • . , of de nieuwsgierigheid van
den onwetenden prof. • . , en dat beter ware achtergebleven .
In bet jaar 1810 is een Fransch zoogenaaind geheiyn werkje
verschenen . Dit werkje (IV en 4 bl . 8v , ) .) heeft een geschre.
ven titel, luidende :
THORY

le Livre bleu, par s .

SECHAL

(volgens

een Pseudoniem) , waarschijnlijk een Duitscher ,

dat op

E.

to maken is uit den stijl . Daarin leest men bet berigt , dat
bij slit werkje -- loch alleen aan dezulken , die zullen bewijzen V
.

. . . to zij n

cen gesch re ven $ leut e l zal worden

afgegeven , welke echter nutteloos is voor hem , die bet boekje
met aandacht heeft gelezen .

Dit boekje bevat zeven afdeelingen,

in cene van welke wordt gezegd
De kori-espondentiestukken, dokumenten, akten, riten, enz . zijn
'et uitsluitende en onschendbare eigendom der Loges en van de
ac .- . vereenigingen . Zelfs geene werkplaats heeft bet regt, die
aan het 'prof. . . publiek mede to deelen, langs welken weg ook .
Ilieruit vol-t :
P . Dat al de rezultaten van de ondervinding en der beschouwing, die niet eenig geheim gebruik der Orde ontslu#eren ,,
of die bet regt van eigendom niet kwetsen, eene onbepaalde
vr#heid van druhpers bezitten, omdat de Orde en bare leden
alleen fangs dezen weg onderwezen, en zelfs openlijk verdedigdd kunnenn werden .
211 .

Dat men tot ze/°ere 0 renzen en met voorz'gtigheid han doom

a
O PE .
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drukken , de traktalen, wetlen , en al hetgeen betrehhing
heeft tut het znaatschappel~h zanzenstel, do geschiedenis van
den oorsprong, den voortgang en de merkwaardige gebeurtenissen der Orde .
3o . Dat men eindelijk met de grootste behoedzaamheid en omzigtigheid zoodanig stuk kan doen drukken, hetwelk do onregtvaardigheid eener handeling zou aantoonen, en waartegen den
verongel#kte niets anders overbleef, dan toevlugt to nemen
tot, en zich to beroepen op de vierschaar der meening van
al de Broeders.
De Loges van eenige landen hebben daarom ongelijk, bet druk .
ken van
ac.- . traktaatjes aan eerie al to orthodoxe censuur to
onderwerpen . Wat kan daar de uitslag van zijn ? De B. •. , die
pligt- en eedvergeten, bet voornennen heeft, zich to bevoordeelen, ten koste van bet domme en nieuwsgierige publiek, zal nooit
aan eenige Gr. •. L%, welke ook, de bekrachtiging of goedkeuring
van zijn werk vragen ; de verlichte, ijverige en wel onderrigte
. • . integendeel, zal zijn arbeid nog veel minder willen ov erV. •.
laten aan de 1l1ap. • . regtzinnigheid van een angstvalligen (tirnore')
Br .- . Hierbij kan men nog voegen, dat due redenering over de
. nog veel onbegrijpelijker is, dan de
.V. •.
.' . voor den prof
beschrijving der plegtigheden, hieroglyfen, enz . Die redeneri ngen
kunnen alleen worden begrepen door een ingewijde, en zelfs de
leerling zal niets begrijpen van hetgeen den gezel zeer duidelijk
is, die op zijne beurt niet zal verstaan, hetgeen de eester zonder
moeite zal bevatten .
CHE IN

DUPONTES

ac. • . (T.

klaagt er in zijn werk :

I . Par . 1819 ,

Encyctopedie

12' . p . 126--136)) over, dat

eenige merischen , onbekend met den guest der Orde , er bij
het G . - . 0 . - . op hadden aangedrongen, zijn book op do lijst
der verboden boeken to plaatsen , en zegt daarop hot volgende
Is het wel waar , dat bet heden ten dage mogelijk zij, alles,
wat in de V. • . .- . geschiedt, geheim to houden , of dat dergelij ke
geheimhouding voordeelig zij ? Beklagen bet niet alle goede VV .- .
11. •. .levendig, dat bet oude gebruik, niets over die instelling
to schrijven , hun hebbe beroofd van kostelijke berigten , over hareri
oorsprong en eerste handelingen ? En schendt niet bet (Fransche) G . •.
0 . • . zelf deze voorgewende verpligting tot geheimhouding, door bet
gedrukt in bet licht geven van bet ornstandig verslag van 7oodanige zijner zittingen , met welke eenige plegtigheid is verbonden,
en dat wel, zonder bet schandaal to verzachten der algemeene
satyres , of zelfs van persoonlijke beleedigingen, welke bet zich
tegen VV .- .
. - . veroorlooft, in geschriften, waarin men van,
vereeniging en eendragt spreekt .
Over hetgeen verzwegen dient , nit hij de volgende meening
Wat kan, wat meet men tegenwoordig met naauwkeurige zorg
in de V. •.
. •. verzwijgen ? Twee zaken . 1" . De W. • . T. • . en

.A. • .

en al wat hot indringen van een' prof .- . in onze temper
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zou hunnen bevorderen ; 2" . de individueele misstappern , uWke in
famielje moeten worden beoordeeld en daar begraven bl ven . Al
het overige behoort tot het gebied der opinie . Zelfs de dwalingen
van het ac .' . bestuur moeten aan het licht gebragt worden, opdat
de opinie ze naar waarde schatte en herstelle ; dit alles nogtans
onder voorbehoud, dat men zich nimmer overgeve aan personaliteiten .
Welk gevaar kan er overigens steken in de onderwei-pelijke werken ? Weet men dan niet, dat al diegenen, welke betrekking
bebben op de V . • .
.- ., zelden andere lezers hebben, dan VV . • .
.- ., en och ! of het Gode behaagde, dat al de VV .- . NI . • . die
lazen , dan zonden er vele zijn, die meer kennis zouden hebben .
Er bestaat een afdoende daadzaak , bij welke al de tegenwerpingen vervallen, en wel, dat in Engeland en Duitschland,
waar de V . • .
. • . de gemoederen veel ernstiger bezig houdt, dan
in Frankrjk ; dat in die landen , waar zij eene wezenlijke eerdienst ,
zeer achtingswaardig en zeer geacht is, vele werken over die instelling -- en dam-wider ook tijdschriften -- zijn uitgegeven en
nog worden uitgegeven .

In de Loge

Johannes der Evangelist zur Eintracht, to

.Darmstadt, zijn op den 17den Februarij 5817 , drie geestelijken van verschillende geloofsbelijdenissen , waarvan twee tot
de Protestantsche kerk behoorden , en eon Roomsch-Katholijk
kanunnik was, to gelijkertijd tot VV .- .

.- . aangenomen .

Deze gedenkwaardige geheurtenis gaf den toenmaligen reg . • .
.- . , den gunstig bekenden Br .- . Vrijheer

VON WEDEKIND,

aan-

leiding , eenige fragmenten van hetgeen daarbij geschied en
gezegd was (40 bl . 8vo) , to doen drukken . Op den titel ,
met den Logestempel voorzien . bevinden zich de woorden

slechts als Handschrift voor Fr. • .

. • . , en zegt de

schrijver verder

De reg . •.
. •. gelooft , door bet doen drukken dezer teekenpl .
aan de begeerte van de vele daarbij tegenjwoordige bezoekende
BB .- . , to moeten voldoen , hoezeer het hem ook , by* z jne overtuiging van de grenzen van 1«ap. •% publiciteit, Teed doet, dat hij,
in de vrees, dat dit kleine geschrift in eon prof .- . hand kon vallen , niet zoo uitvoerig heeft kunnen zijn , als hij wet had gewenscht . Welk V. • . 111. • . beklaagt zich niet over de noodzakeIijkheid, veel to moeten verzw#gen, wat, op zich zelf beschouwd,
elk goed verstandig mensch zoo zeer zou molten weten, als hij
het moet goedkeuren .

Desniettemin zijn die fragmenten berdrnkt in des schrijvers
.Baustiieke,

(le . D . Giessen 18120, 16 ° .) bl . 251-26.4,

met diezelfde passaadj es ,

dock voor bet overige slechts met

OP£.

de initialen der symb.>,; De Br.: Bisschop MUNTJ!R ~ die licit
ook als geleerde grooten roem heeft verworven , drukt zich in
bet voorberigt van zijn' katalogus (zie hot Art. LETTERKUNDE) op
de voIgende wijze uit:
6

Sedert de V.·. M.·., in de laatste 20 tot 25 jaren (gerekend
van 1787), in zekeren zin getl'okken is nit de duisternis , warrin
zij voorheen was gezonkcn, hebben zich de verschillende stelsels
zeer vermenigvuldigd. Geheel Iluitschland kent hunne namen ,
en een gedeelte del' nu eens ergerlUke, dan weder belagchelijke
geschiedenissen, welke in den booze n dier vereenigingen en b\j
hare direktorien (hestul'en) zijn vocrgevallen ; want zells V·V...
MM.·.. hebben het noodig geacht, het stilzwijgell af te hreken ,
en de zwakheid hunner Bl'ocders VOOI' het oog del' wereld open
te dekken. Grootendeels geschiedde dit nogtans niet nit liefde
tot de waarheid of uit ijver VOOl' het goed~, maar uit pel'sonaliteit en bijzondere oogmerken. Men tastte dusdoende de systeemvormen en het helagchelijke aan, dat er in was gelegen, maar
liet intusschen de veelkoppige hydL'a hedaard , in vrede en onder
een' heiligen naam voortsluipen, Deze hydra was reeds vodr 1773
werkzaarn genoeg geweest. Zij werd dit nogtans veel meer , nadat
Paus CLEMENS XI V zijn leven had opgeofferd VOOl' het heil del'
menschclijke maatschappij , door het verwonden van een harer
meest vermogende hoofden, door VCl'nietiging del' Jezuiten-Orde
(zie het Art. JEZUITEN-oRDE D. II. hI. 122). Eerst toen begon
dat gedrocht met allen ernst en krachtdadig al zijne geheime
krachten aau te wenden , zoo al niet , om zUn politiek en openIUk aanzicn terug tc erlangeu , dan toch , om zich meester te
maken van het hoofd en het hart van vele duizenden , en op
deze wijze nogmaals te komen tot een gedeelte del' magt, welke
die Orde over het algcIneen, door het vcrlies van de biechtstoelen
en van de opvoeding del' jeugd, had verloren.
Tocn verschenen op de missen (jaarmarkten in Duz"tsclzland,
waarop gewoonlijk de nieuwe boeken het eerst tel' markt komen)
teozofiesche, magiesche en rozenkruis-cherniesche geschriften in
groote menigte , alle van geI~lk gehalte en gelijken toon , en die
welligt oorzaak zullen zijn, dat de nakomeling niet zal weten 1
wat hij van de zoo geprezen wijsbegeerte en verlichting onzer
eeuw tal hebben te denken. De Loges, in welke te voren slechts
vriendschap , stilzwijgendheid en maatschappelijke deugd werd gepredikt, weergalmden toen slechts van verheven kIinkende mystiesche woorden, aan welke niets onthreekt , dan - menschenverstand. De jortge VV.6. l\iM.·., vol vurigen ijver en gloeijende
verheeldingskracht , lieten zich medeslepen , schonken de hoopoer-:
lichte redenaars geloof, werden misleid, en misleidden op hunne
beul't weder anderen, Toen geloofde men aan de kracht del'
woorden en formulieren , aan wijdingen en aan de geheimenisseu
in de mis vervat, Men zocht door kunstmatig voortgebragt goud
de artsenij , door welke het ligchaarn voorbereid , en ingewijd 7.0l1
worden tot den omgang met volmaakte gecsten, ja, met den ,r01komenste-zelf, Men rakclde , ten sp\jt van bet gezond VCI"-

JII.
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stand, de oude gnostiesche systemen del' Immanatie en Emanatie
op, benevens de oude , door alle verstandige tbeologcn reeds VOOl'
langen tijd VCl'worpen, mystiesche en al1egoriesche verklaring van
den Bijbel. Men yond dan ook, dat de gewone Ietterlijke verklaringen en de daarop gegl'ondveste godsdienst, weI voldoende tel' zaligheid van den gemeenen hoop van onverlichten,
nogtans op verre na niet voldoende waren VOOl' den gewijde, en
schiep een di,ciplinam arcani , in welke de middelbare Intelligentien, Eonen, uit- en in vloeisels del' hoofdbestanddeelen waren,
De groote hoop del' VV.'. MM.'. stond versteld en voIgde bij
geheeJe scharen ; zelfs verstandigc en scherpzinnige mannen lieten
zieh door de schitterende heguieheling medeslepen , knoopten betrekkingen aan, uit welke zU zich later niet weder konden losmaken , en leefden in den zwijmel YOOl't, of, zagen zij het hedrog
in, dan zwegen zij, en trachtten thans in stilte , door raad en
vermaningen , jonge en onervaren Breeders van dergelijke dwaasheden af te houden. Daarop verschenen enkele goede geschl'iften,
en Logevoordragten, in welke de ware geest del' eehte
V.'. M,'. leefde. Onderscheidene BB.·. poogden met vereenigde
krachten den invallenden springvloed des k waads te wederstaan ;
maar men ontzag nog altijd hen, welke men in weerwil hunner
dwaasheden en dwalingen, als BB". erkend , en in welke men
nog altijd geene slechte oogmerken wilde veronderstellen. Toen
deze eindelijk nogtans steeds voortgingen , dwaasheid en onzin te
Ieeren ; toen hUgeloof, hlinde gehool'zaamheid en hierarchiesch
despotisrne elk. jaar met grooter kracht biunendrongen ; toen de
eerwaardige en menschenminnende V.'. M.·. zel ve ten spot werd ;
toen zagen zij, die het ernstig en eerlijk meendcn met de waoeheid , met het heil des menschdorns en het welzijn del' Orde ;
toen zagen zij bet eindelijk in, dat aile sparing hoogst verderfclijk
ware, en dat er geen krachtiger middel hestond , het k waad tot
in den wortel aan te tasten, dan groote publioiteit, Door dien
geesel werden de hedriegers aan de openhare beschimpiog pI'US
gegeven en afgescht'ikt, werden de hedrogenen gewaal'sehuwd, zieh,
zoolang het nog tijd ware, nit den strik te hevrijden , werd het
publiek opmerkzaam gemaakt op betgeen er voorging , en de eel'
del' ware, wijze en onberispelijke Metselal'U daardoor aIleen hersteld (het vervolg zie bij het Art ROZENKRUIS).

Dr.'. BELDl\IANN, in zijn werk: die drei dltesten gelcltichtl.
Denkmale der Frei Maurerei, zegt (op bl, 466):
Boeken, welke men in onze Logebihliotheken aIleen aan de
Aoog oerlichten (de titel vall de hezitters del' oppergl'.' in
41

Duitschland) in handen zoude gcven , als b. v, the }lreemasonl
Monitor, enz. ziju daar (in Noord-Allleriha) 'Tile! hijgedrukle
aanbeoelingen oan 11lap.·. hoofdbesturen , in openliJke boelnoinkei»
te vCl'kl'tjgen,

Staten
men

De gl'ootste pubJicitcit heerseht nogtans , van aile
van bet vasteland, het meest in Frallkrijk >. doch
bezigt zc daar , niet uit reine overtuigillg, gegrond

up naoorsclting der oor8fJronk e1ijhe geschiedenis, ell heldere he.c/wu""ing Dan Rot a#,1lhbeeld der l11etletarij ') maar veeleer slechts

OPE .
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uit eene zekere nationaal-karakteristielCe ijdelheid, die zich over
allc bedenkingen wegzet . Vandaar dan ook, dat, behalve de
Br
.- LENOIR (zie dat.),
Att
geschriften van den verdienstelijken .
en eenige andere, de overige meestal niets leerrijks, noch boo#ere strekking hebben, en of zelve weder eene openlijke pralerij
met geheimen, of niet zelden eene waarlijk ligtzinnige ontwijding
der V. •.
. • . ten doel hebben .
Hier

to laude is men nooit zoo overdreven geweest , van to

verbieden ,

wat de Orde in de oogen der ongewijden kan ver-

hefl'en , maar haar geen nadeel kan toebrengen .

Hiervoor strek

ke ten bewijze, bet uitgeven van bet jaarboekje , en
de prijsvraag, door do G .- . L .- .

van

flog

meer

Holland, in 5802,

tegen eene belooning eener gouden medaille van 50 dukaten,
en eerier zilveren als accessit, voor de twee beste geschriften,
ter verdediging der Orde, tegen de aanvallen van
BARRUEL

en anderen (zie bet Art .

ROBISSON,

D . III . bl . 17) .

NEDERLAND,

Hiervoor strekke vooral ten bewijze, dat bet G . • . 0 . • . , gevraagd
om vergunning tot uitgave van
verboden .

dit

work, die uitgave niet heeft

En inderdaad de werken, die door prof .- ., of door

onkundige en laakbare BB . •. zijn geschreven , zijn niets ,
eene spekulatie

op de

ligtgeloovigheid en

van bet nog onwetender publiek,
of niet leest , en in bet

en bevoegde BB . • .

dat die boeken koopt , ze al

cerste geval . .

zonder dat bet ze heeft begrepen .

dan

de nieuwsgierigheid

. . ter zijde legt ,

De regtschapen ,

kennen hunne pligten ,

getrouwe

weten,

wat en

hoe veel zij moeten en mogen schrijven , en doen der Orde
geen nadeel altoos ,

maar brengen haar integendeel voordeel

aan , door haar in de oogen der prof . • . , voor zoo verre die do
werken kunnen begrijpen, to verheffen . Terwijl de werken, door
onbevoegden , ongewijden en bedriegers geschreven, de nieuwsgie
righeid van bet ongewijde publiek voor een' oogenblik prikkelende , spoedig op den waren prijs gesteld en vergeten warden .
OPENING (De) geschiedt steeds door den reg . • .

. • . op de be-

kende wijze ; in sommige landen wordt hierbij een gebed opgezegd .
OPHIETEN .
mysterien .

Doze sekte stond eenigermate in verband met de
Haar naam is afkotnstig van

Let G rieksch eene slang ,

z jnde die, van

Ophi:

(Otc),

in

In bet go-

ESIWLAAP .
60
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die de vrouw had overgehaald , de vrueh-

loof , dat de slang ,

ten van den boom des kennis to eten ,

eerie dienst aan bet

menschdom had bewezen, bewaarden zij eene slang in een' geVierden zij Itunne mysterien, dan opende men

beiligden korf .

den korf, en riep haar op do tafel , waar de gewijde brooden
lagen . Kwam ze en krornkelde zij zich om de brooden, dan
achtten zij bet offer welgevallig aan de slang ,

welk Bier door

hen als een hemelsch voost word beschonwd .

Zij bestonden

tot in de zesde eeuw na
OPPERGRADEN . Zie

CHRISTUS .

GRAAD, HOOGE GRADEN, ROODE VRIJ ETSELARIJ,

ROZENERUIS, SCHOTSCHE GRADES

en

STELSEL.

'Wij zullen hier cenige oordeelvellingen over do oppergradert
Paten volgen, van achtingswaarde , dborkundige B'B . ' . , waarvan
do meesten zelve do hooge grader bezitten .

In bet voorbijgaan

verwijzen wij bier op bet uittreksel uit bet rapport der genlengdc kommissie (Zie bet Art .
De Br .' . Yrijheer

VON

NEDERLAND

WE DEKIND ,

D . 111 . bl . 28, volg .) .

zegt in ziju work : der

PJthabor . Orden , bl . 147 .

Vrijrnetselaars-0 r d e onclersclreidt zich van V . • .
s c h a p ,

. • . B- r o e d e rdoor de hierarchie en door het pronkwezeu van kaprt .

.tels, dekoratien en alle dergelijke nal)ootsingen van.
prof
Ordes,
decals door het Grootlneesterschap , in 1717 to .Lwiden ontstaan,
vooral echter door de Franschen in de V .' .
. • . in gevoerd ,, en
welke de V. . . .'. Broederschap meet' of min misvormd, en van bet
bereikeii haars menschlievenden doels hebben verwijderd . Te
lhopen is bet, dat de tijd nabij moge 4jn , waarop men de dvraasheid van hiei'archiesche inrigtingen , maskerades en geheime
Ordepronk, in eene instelling als de onze, algemeen erkennen
zal . Hoe kinderachtig ijdel moet de mensch niet wezen, die er
op belust is, aebter gesloten deuren , met titels en dekoratie?; lewillen schitteren.
Br .' .

(pref. p .

REYERLE

XLIII

zegt in zij,n Essai sur la Fr .- .

ac.'r

sui v . )

Het tweede grondbeginsel, dat tot basis client van dit work ,
is,

dat de

kiem van alle

ac'onniehe kundigheden beslo-

ten is in de Brie eerste graden ;. daarom behooren die me-7
nigte van graden, door hebzucht, kwakzalverij of buitensporigheid voortgebragt, voor altijd gesloten to worden buiten bet
ogt men er toe besluiten, de bescheiden er var'
.
abet
:
.c eer;
to bewaren ;, dan behoort dit alleen to geschieden, om to dienen
ac . - . buitensporigheden ; zij behooren
tot de geschiedenis der
Aus zo-rgvuld~ig opgesloten to worclen in eene plaats, tot welke de

OPP.

'48 ,i

niet volkomen ondcrrigte V . • :

. • . geen toeg,ang lice ft, even als
men in onze groote boekerijen eene gesloten deur vindt, waarboveu to lezen staat : verboden boeken.
In bet 2e . deel , p . 24 , zegt dezelfde Br . • .
en onderscheid_t de Arbeids-Loges in Leerlings-, Gezellen- en
eester-Loges, en eindelijk in Loges van hoogere graden ; maar
aangezien er wezenl~k niet meer dan drie fondamenteele graden

bestaan - die van Leerlinb, Gezel en eester
en de andere
graden der verschillende stelsels slechts ontwikkelingen dier drie
eerste zij n , zoo volgt hieruit, dat, ingeval de ontwikkeling klaar
en joist zij , men oneigenlijk den naam van graad geeft aan de
verklaring der ac, • . geheimenissen, en ingeva! die graden nieuwe
zinnebeelden, nieuwe duisterheden voorstellen, men ze dan moot
aanzien als vervelende voortbrengselen , uitgebroeid door de onbekwaamheid, of door de begeerte naar bet scheppen van fabelen ,
of zelfs als hatelijke strikken, gespannen voor de ligtgeloovigheid
tier eenvoudige VV .- .
.- ., of voor de bouts der VV .- .
I.- .,
welke bezeten worden door den duivel dcr nieuwsgieirighcid caa
der maskerade .

Zelfs bet G. • . 0 . • .

de France heeft zich , in zijne cirku-

laire van 5 October 1777
p . 2 , p . 05--'16) ,

(Etat du G . •. 0. • .

de Fr . T. 11,

zeer ongunstig over de oppergraden uitge-

laten . Na eene hoogst oprnerkelijke , lezenswaardige inleiding en
verdere redencring leest men er bet volgende
et dit inzigt acht onze komrnissie, belast met bet opstellen
der graden, bet haar pligt, de menigte voorgewende graden, die
telgen der verbeeldiugskracht, of to schaffen , zich bij bet .ac
.
getal to bepalen, en daai'uit bovenal de belooning der deugdeu,
der knndigheden en der talenten to vornnen . . . . Tot heden bebben wij slechts de drie eerste graden erkend , en erkennen wij
er nog geene andere . Wij noodigen a uit, er geene andere to erkennen, maar wij begeeren u cut niet tot wet to stellen .
Zie ook

FESSLElt

(E1eusinin
edes 19ten Jahrhunderts ,

bl . 155-159 , ald . door een' ongenoemde , bl . 150 --1 ' ,1) ,
KRAUSE,

Kunst-Urkunden , D . I . 2de uit .g . Afd . 1 , bl . 54,

verder bl . 420 :
Het geheele zoogenaamde graden-wezen , dat over bet algemeen
strijdig is met het eeuwige en historiesche wezen der
asony, en
ruim -eene ecuw lang verderfelijk is geweest 'voor bet verbond
(zie hieromtrent bet voorberigt der Kunst-Urkunden, bl . XXX volg .),
ac . •% instellingen ; immei •s ,
is ook strijdig met het wezen der
bet vernietigt het bcgrip en de werkzaambeid eens genootschaps
als ligchaam, en grondvest, ten aanzien der geheele wci kdadiglieid, wetgeving en van bet bestuur der Broederschap, eene traps-gewijze opvolging van elkander versluijerende begeerten tot verberging, waai'door liefde en vei - trouwen gedood, hot hart verontreinigd,,
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de overeenstemming tot elke maatscbappelijk vereenigde werkzaambeid bemoeijelijkt, en de belangi, ijkste aangelegenheden vaak
geheel onmogelijk gemaakt worden .
Vergelijk vender de bi . 336,
361, 369, 298-300, 99 ) 378 .
De Fransche Tuileur Expert (Par . 1836, 8vo . 296 bl .)
hat er zich aldus over uit (bI . 11)
Er was slechts eene V . •.
,-., welke men to Londen of to Parys niet bestempelde met den naam van Engelsche, of Fran-

sehe, en nog minder met then van Schotsche. Deze bepaalde zich
zoowel to Londen als to Paris, bij drie graden . Slechts toes
Dr. RA S AY (een Schot) en zijne aanhangers (1728) hunne dusgenoemde graden hadden daargesteld en vcrspreid, verdeelde men
de V . •.
.•. in symboliesche V.•.
. •. (de eigenlijke graden ,
in kapittelgraden (welke in kapittels werden gehouden), en in
oppei-gi-aden, welke men sedert w jsgeerige graden noemde, en in
raadsvergaderingen en konsistorien werden medegedeeld . Toen gaf
men aan de oude V. • . .- ., door de Engelschen ingevoerd, den
naam van symbolieke graden, vormde, in tegenstelling van de 25
of 33 graden van den Schotschen Ritus, aan de verbeelding van
R A SAY verschuldigd, vier oppergraden, welke men met de di ie
eersten zamenvatte, onder den naam van Franschen Ritus . In
den beginne wederstonden de G . •. L . •. en haar opvolger, bet G . •.
0 .- ., langen tijd aan den stortvloed van zoo veel graden, maar
eindelijk werd bet laatste mede voortgesleept
Waarom zich niet
tevreden to houden met de drie graden, die cenvoudig, gemakkelijk
to bevatten, opmerkelijk door hunne eenheid zijn , en die het
meest voldoende .ac
.systeem opleveren ? Waai-toe oppergraden ,
die niets toevoegen aan de zedeleer ; die slechts schitteren door
titels en banden, en die den geest en het geheugen vermoeijen,
door eene menigte woorden, teekens, schreden en bijzaken, wet=
ke op honderd personen door geene tien worden onthouden ?
Een ander schrijver zest in hetzelfde werk (pag. 10)
De wijze en bescheiden stichters, of herscheppers der V . •. . •. ,
hadden oils in de drie zoo volkomen mogelijke graden, een waar .
heidsspiegel geschonken, die ons onze daden en die van anderen
deed beoordeelen, en meer dan een onzer heeft uit die graden de
dt•iedubbele kracht geput, van wel to denken, wel to spreken en
wel to handelen . Dit was ons zeker voldoende .
aar nieuwigbeidszoekers, gedreven door een'. van ons niet ingeroepen ij ver ,
om zich meer met oils bezig to houden, dan wij zelven bet deden,
kwamen ons beduiden, dat onze spiegel niet voldoende was voor
ons onderrigt en ons geluk . Vergeefs protesteert eene menigte van
ons tegen deze gedienstige zorgvuldigheid . De nieuwigheidsbrengers, die elkander alien en in alles gelijken, maken ons een j uk
van hunnen ijver, en wij worden gedwongen, bet riddeczwaard
aan to gorden, ons to laten bedekken met bet purper en de kroon
der vorsten . Toen wij eenvoudige VV .- .
.- . waren, lecfden
wij gerust en gelukkig ; nu door hunne genade edele VV .- .
.- .
geworden, zijri wij ijdel en ellendig, gelijk bet de heeren der aar-

de zijn of schijnen . . . . Dit is niet bet Joel, waarbeen de ware
.-- streven ; de waarlijk gelukkige mensch is hij, wien
VV .- .
zijne gcboorte of zijne rode gevrijwaard heeft voor schittererrde
ellende . . . . Wij zullen bier of breken met de uitdrukking eener•
wijsgeerige leer, waarvoor men ons weinig dank zal wijten . Er•
zijn zoo weinig menschen, die de naakte waarheid berniunen ! Be .
guichelingen , speelpoppen, ziedaar de wensch van alle menschen,
in alle levensperken ! Onverklaarbare menschen !
aar schrikt niet,
wijsgeeren en Inenschenminnaars, zoowel ingewijden als oningewij .
den ! De eenzelvige en eenvormige V . • . .- ., de eenige en ware
dusgepaamde symbolieke V . • .
.- ., of die der• drie eerste graden,
bestaat in alle deelen des aardbols, terwkjl die andere
etselarij ,
of dus gezegd detr hooge graden, in weerwil barer praal, barer
kruisen en linten, slechts in eenige landen bekend is .
Bij de invoering der V.- . . • . bestond zij uit drie graden ; wij
gaven haar aan andere volken over, zoo als wij haar hadden oitvangen ; zij reisde den aardbol roud, besloten in bare drie graden. Reinc en heilige instelling ; dit was uw gouden eeuw !
In 1728 bedaclrt cen Schot, Dr . RA SAY, een man van Gene
levendige verbeeldingskracht , drie ridder •g raden, namelijk : den
Schot, den Nieuweling en den Tempelridder, en wendde daarbij
voor, dat die instelli i :g was geboren in bet leger der kruisridders,
en dat GODFRIED VAN BOUILLON er bet hoofd van was geweest . De
Groote Loge van Engeland verwierp de schepping van lien Br .- .,
maar verschillende VV .- .
.- ., die vrienden van nieuwigheden
waxen, namen ze aan ; het stelsel van den Schotschen Doctor wend
in Franhr k ingevoerd en vond er aanhangers . RA SAY, die
naar Par js kwam, droeg nift weinig bij tot de vermeerdering
van bet aairtal hekeerlingen .
en weet, dat de Schotsche Doctor
in 1736, toen de Graaf VAN nAnNOUESTEri, den Lord DERV']--,NT WATERS, als G .- . A7 . •% der V . • .
.- . Orde in Franhr#h . opvolgde,
redenaar was. RA SAY overleed (1743) in Franhrzah . De eene
nieuwigheid bragt de andere voort .
en schlep andere graden in
,Seholland, Engeland, Franhr#h en Duitsehland . Het Schotscbe
stelsel van R AIVZSAY wend veranderd, en de graden, waarin bet
versmolteu wend, kwamen in de mode . Alle telgen zijnde van zucht
naar• nieuwigheden, waren bet brooders, maar in verschillende he .
melstreken en uit verschillende moeders . Vooral zag men de politieke gebeurtenissen van Schotland en Engeland in ac . •% grraden brengen, gelijk men de gebeurtenis met de Fransche Tempel .
heeren evenzeer in graden bragt .
Dit was niet meer de eenzelvige en eenvormige V . • . .- . ; bet was
cene V . • .
. • . van opinion en plaatsel~jkheid .
Van bet oogenblik ; dat er• nieuwe graden in Franhrijk Leston
den, kwam er schudding en beroering in de Gr •. • . L .- . van dat rijk .
De BB .- . , welke de oppergraden bezaten, inaakten aanspraak op
.- . der symbolieke of drie
verhevener stand, dan de VV .- .
cerste graden ; zij veroorzaakten , of vergrootten de scheuring ,
weldra geboren in den boezem der G . • . I . . • . , die tegelijkertijd had to kampen tegen eene andere, zich nocmelide Gr . • . Nat
.
.Lobe ) en tegen de vcrecnigil'berl der hooge graden .

orr.

B8

Er hadden zich kapittels, raadsvergaderingen , enz. gevormd j
maar in de oude Gr.·_ Loge hadden de Jeden del' symbolieke graden de overhaud, en die. Loge ondervindende, dat de scheuring
werd veroorzaakt en gevoed door de BB.·., met hooge graden hekleed, verklaarde plegtig (1766), geene oppel'magt del' graden te
erkennen. De BB.·. del' nieuwe G.·. L.·. narnen integendeel plegtig de nieuwe gl'aden aan , ten einde hunne krachten te versterken tegen de oude G.·. L:., wier mededingster zij was geworden.
Zoo zag men toen , en sedert dien tijd, en in alles, dat er tot
het ongeluk van het menschelijk geslacht, personen bestaan , die
Iiever de instellingen, dan de opinien zien ten onder gaan.
In 1758 verscheen de Raad der Keizer« van het Oosten en
Westen, en in 1766, juist op het tijdstip, toen de oude G.·. L.-.
de verheven en vermogende heeren en vorstelijke Metselaal's verstiet , vestigde zich een scheurmakend onderdeel van dien Raad,
onder den titel van Raad der Bidders uan het Oosten. De
graden waren toen , ten getale van vijf en twintig, verdeeld in
zeven klassen, en Dude Ritus, of Marannerie de perfection gc"'l
noemd. Bet waren :
Leed ing•

re, klasse

Gezel.

{ Meester,

Geheim Meesfer.
Volmaakt Meester.
nee klasse. Geheim Sekretaris.
{ Intendant der gebouwen~
Prevot en Regter.
U itverkoren der n~gen.
»
»vyflien.
{ Hoofd der twaalf stammen,
G r .to. Meester Architekt,
klasse. Royal Arch.
{ Oude Groot- Uitverkoren,

3e. klasse

4e.

(Ridder van den Degen.
'Prins van Jeruzoleln.
Se. klasse.1Rjdder van het Oosten en Westen,
Hozenkruis.
Opperpriester,
G root Patriarch..

6e. klasse Grool meester van den Sleutel.
{ Konink lijke Bijl.
Pri ns Adept.
pe. klasse, Komruandeur van den witten en zwarten Adelaar, en
{
J
Komuiandeur van het koninklijk Geheim,

Deze vijf en t~intig grad.en werden vervolgens tot 33 gebragt
(zie het nadere hieromtrent In het A.rt. FRA~KRIJK, D. I. hI. 242,
voIg.). Diezelfde schrijver voegt er ~j: » wij voor ons hebhen
niets te zeggen o~.el' de waarde van die hooge Sehotsche graden_
Wij hepalen ons blJ het aanvoeren eener enkeje meening, nit me.
nige sool'tgel~jke gcnomen; het. is di~ van den B.·.·. DE L' AULNAYE,.
een man, wren door eene menrgte uitstekende VV.-. MM.·. kunde
en gezond verstand wordt toegekend.

Men kan niet ontkennen1 dat verscheideue dczer graden zeer
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inutteloos zijn ; zij staan met de .ac
.
slecbts in zeer verwijdci •de
betrekking . Wij kunnen aantoonen , dat een en twintig volstrckt
nutteloos en vreemd aan bet wane d.oel van bet Schotsche stelsct
zijn . De aaneenschakeling is niet dooi-gaans verstandig daargestcld,
en vertoont geene doorgaande afleiding van den eenen uit den
anderen graad, zoo als dit behoorde to zijn . Ilet eigenlijke Schotsche stelsel wordt verwaterd (delaye) gevonden in zes graden, die
elkander niet volgen .
en heeft dan ook verschillende keeren
beproefd, bet Schotsche stelsel to hervormen ."
De Raad der Keizers van het Oosten en Westen, krceg een sclhok
door dat zich een gedeelte er van afscheui de under den titel van
Raad der Bidders van het Oosten, en door ziclr to verdeelen, gingen
beide weidra als
ac.- . ligchamen to niet ; maar eenige hunner
leden zich met anderen -- ook in bet bezit van hooge graden vereenigd hebbende, vormden zij in 1785, in den boezem van de
Gr . •. Nat .- . L . • . , of het Gr. • . 0 . • . van Frankr~k, een generaal
loofdkapittel .
Zoo talrijke hooge graden vermoeiden de groote meerdeiheid der
BB .- . Het generale Hoofdkapittel, in den boezem van bet Gr . • .
0 .- ., wilde ze vereenvoudigen en in aantal verminderen, en
schiep in (1786) vier rangen, die de drie en dertig Schotsche graden voorstellen, en welke de graden van Elu, Schot, Bidder van
het Oosten en Soeverein Prins van het Rozenkruis zijn . Tot aan
1799 waren de zoogenaamde b'ransche graden de eenige, welke
bekend waren . Dit herstel vereenigde de leden der beide oude
GG . • . LL .- ., onder den titel van G. • . 0 . • . van Frankr jk , maar
daardoor werden cenige oude aanhangers der Schotsche graden
opgewekt, welke noch tot bet oude, noch tot bet nieuwe G . • .
0 . • . behoorden, en van toen of namen zij cone willekeurige
klassifikatie aan van graden en Riteil . De zeven graden van het
G . • . 0 . • . noemden zij Fransche of nieuwe Ritus, en de drie en
dertig graden noeznden zij oude en aangenomen Schotsche Bit us.
Slechts nog eenige woorden bevattende de meening van eon honogAgeacht Br .- ., die zelf de hoogste graden der beide Riten , (R -j van
den nieuwen Ritus en Soev . • . Gr • . Insp . • . Gerier .' . des 3aen gr.
van den Schotschen Ritus) bezit, en wel die van den .
Br
.- BAZOT
(Vanuel du Fr. .lap• . • . 6e . ed. Paris 1841 . T. I . pag . 203) .
» Er was een tijd," zegt hij, n waarop de V . • . . • . geheel besloten
was binnen de gr. van Lcerl . • . , Gez . • . en . • . Dien tijd, waarin
de VV .- .
.- . de graden talrijk en vereerend genoeg voor hen
achtten, en ze niet poogden uit to breiden ; then tijd kan men als de
gouden eeuw onzer vereeniging aanzien . Alles verandert met den
tijd . De nieuwe VV.- .
.- . hebben , in str jd niet den ouden
geest der Orde, onderscheidingen daargesteld, en de V . • . .' . in
twee klassen verdeeld, waarvan de eerste symbolieke, en de tweede,
de V . • . . • . der hooge gr. wordt genoemd . Onze voorv aderen waren Leer! .- ., Gez . • . en H I. • . , en stelden er roem in dit to zijn .
Wij, VV.- . AI .- . als zij, wij zijn Bidders en Prinsen . . . . In
bet bezit der hoogste graden zijnde, ecrbiedigen wij ze ; w j zou .
den ze echter niet daarstellcn , zoo ze flog daargesteld 'floe ,ten
werden? en wij op zoo hoog ecu- standpuurt stonden, out hot to docn ."
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Bij

de opgave der geschiedenis van de oppergraden ,

wij nog slechts to voegen ,
zevenden graad als

hebben

dat , ofschoon de nieuwe Ritus den

nee plus ultra der V . • .'

het

. •. doet

voorkomen, en dien alzoo gelijk stelt met den 33en Schotsehen
Ritus , dat laatste systeem de bezitters van dien zevenden graad
niet verder toelaat , dan tot den arbeid van den 18dcn , daar

Prins van het Rozenkruis gcnoemd .
De geschiedenis der oppergraden in de .Nederlanden

eveneens Soev . • .

kan ei-

genlijk eerst gezegd worden een aanvang to nemen met het jaar
toen zij hier een gevestigd en bepaald bestaan verkre-

4 807 ,

gen , door

bet aannemen van het wetboek der hooge graden .

Even als in

Frankri k,

had men hier niet het legio Schotvan Schotsch

Elu ,

eester, Ridder van het Oosten en Rozenkruis .

Het

sche graden , maar de vier oppergraden
Schotsch

hoofdbestuur

der

oppergraden

scheiden van de eigenlijke
den dag ,

V.

is en was hier steeds afge-

. •.

•.

,

en

volgende op dien van de Gr.

van het Hoofdkapittel van 30

vergaderde

Loge .

ei 1814 ,

steeds

In de zitting

vvilde men nieuwig-

heden in de oppergraden en andere Riten invoeren, welk punt,
zoowel als eenige andere,

aanleiding tot hevige debatten gaf,

en bijgedragen

moge hebben ,

pergraden van

dat jaar (de Br . • .

dat de Gr .

•.

. • . voor de op-

BYLEVELD) .

in bet volgend

jaar niet als zoodanig werd herkozen .
Junij 1816 ,
. -.

was Prins

Nat . - .

FREDERIK

In de zitting van 3
.tot
G .- .
der . V ederlanden

voor de oppergraden verkoren , en bekleedde die

post tot den 31 sten.

1819 ,

als wanneer hij die in den

schoot der vergadering nederlegde,

en verklaarde voortaan niet

ei

meer in de oppergraden to zullen arbeiden
GRADEN

en

Ilierop werd , (22

NEDERLAND .

schenregering benoemd,

VAN

SYPESTEIN

werd met die

VAN

post

BEES .

bekleed ,

EJAN ,

VAN RAPPARD, IiEYSTEK ,

De

Br .- .

en

nam die waar tot in 1834 ,

NUHDUT

VAN

toen , ten gevolge der overeenkomst tusschen de Gr . •.

de oppergraden , benevens
van Gr . • .

.

HOOGE

ei 1820) eene tus-

zijnde cene kommissie van vijf leden ,

bestaande uit de BB . • . VERWEY
en

(zie de Art .

DER

L.

VEEN

• . en

de afdeelingen , de Prins de post

• . Nat . • . weder aanvaardde , en een ged . • (ii. • .
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.- . Nat .- . benoemde .

Doch de volgorde geregeld hervat t .ende,

vermelden wij, dat den 7den Januarij 18 121 de eerste

pogi rigen

van de zijde der bezitters van de oppergraden in de noordelijke
provincien bij die in de zuidelijke afdeeling geschiedden, tot bet vormen eener vereeniging, om de afdeelingen van den
(eenige verdere bijzonderheden vindt men in de

T. V. p . 2-7) to bestrijden .
van 19
van

eestergraad

.4nnales 1 'lap . •

.

De zitting des hoofdbestuurs,

ei 1825 , is vooral merkwaardig, door de benoeming

den Prins van Oranj a (Z .

.

WILLE

Nat . •, voor de hooge graden (zie hot Art .

II) tot G r . • .
HOOGE GRADEN),

.- .
doch

door then Prins niet aangenomen . gelijk ook door cene (11
Julij 1824) niet gelukte poging van het kapittel le profond
Silence, to Kam pen , tot bet benoemen eener gemengde kornmissie, ten einde de verdeeldheid tusschen de oppergraden en
de afd . •. van den
ting

van 1824 ,

eestergraad to doen ophouden . In do zitwaarin

door

de daarinede belaste komrnissie-

werd gerapporteerd, dat zij met de berziening der Ritualen (die
op eenigzins meer wijsgeerigen leest zijn gescboeid, om, zoo als
men

zich uitdrukte ,

to brengen

met

de

doze meer in
verlichting

dezer

verhouding

en harmonic

ecuw en

den geest der

ware wetenschap , allijd gegrondvest op bet algemeen wereldburgerscbap der Orde) zoo verre was gevorderd, dat die nog
in den loop van dat jaar ter beoordeeling van de kapittels
konden worden verzonden , werd ook de Br .- .
VEEN

tot Gr . • .

NITHOUT VAN

DER

.* . Nat . - . benoemd . Eene in den jare ter

zitting van bet Hoofdkapittel , door bet kap . • .

van

la Vertu ,

to Leiden , gedane poging , ten einde de bestaande vijandelijk-

beid van de oppergraden , ten opzigte der afdeelingen to ver-minderen , door de wet van bet Hoofdkapi t tel , dat elk afgevaardigde en bezoeker van bet Hoofd- en de gewone kapittels ,
voor zijne toelating , cone verklaring moest teekenen , dat hij

niet tot de afdeelingen was toegetreden , niet langer op de gewone kapittels toe to passers , wedervoer een gelijk lot , als bet
verzoenende voorstel van le profund Silence, en werd (I Junij
1827) eveneens verworpen (voor het verdere verwijzen wij naar
bet Art .

IIOOGE

GRADEN) .
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OPPERHOOFDEN (De ONBEKENDE of GEHEI
V.•.

. •.

E) wcrden in - de

bet eerst ter sprake gebragt door bet klerikaal sys-

terra , echter zonder groot gevoig .
In de 28ste zitting van bet Konvent van J'Vilhelmsbad,
werd

een

brief van

de Schotsche Loge Frederik met den

gouden Leeuuw, to Berlijn,
mcesters
lijner

voorgelezen,

waarin de Opper-

der vereenigde Pruissische Loges meldden :

BB .

» De Bee -

• . kenden do opperhoofden , die beloofd hadden ,

in korten tijd bet oude Gr . • . Rituaal , door den eersten oprigter geschreven en door de klerikaten bewaard ,
Deze wenk kon intusschen do vergaderden,

uit to geven ."

die reeds to voren

alle onbekende en verborgene overheden plegtig afgezworen , en

de nieuwe Ritualen vastgesteld en aangenoinen badden , niet tot
andere gedachten brengen . Reeds voor de opening van hot konvent had

BODE

dringend gewaarschuwd voor die vermomde opper-

sten , waarin hij duidelijk den geest der Jezuiten zag , waarbij hij
onder anderen zeide : » [let zigtbaar streven naar hot heerschen
over meening en der BB .

• . is zeker slechts cen middel tot bijzon-

dere bedoelingen , zoo al s hot altijd bi j alle vereenigingen geweest
is .

en zingt het oude lied van onbekende wetenschappen, van

onbekende gelukzalighcid en van onbekende overheden . Sedert -50
jaren heeft dit lied, zoo dikwijls bet sterken weerklank vond ,
diegenen, die daarnaar hoorden uit hunne rust gezongen , zonder dat zij cene andere wetenschap leerden, dan die van door
schade wyzer to worden, geone andore gelukzaliglteid, dan bet

geduld en geene andere onbekende overheden , dan die, welker
zetel overal en nergens is . Volgens

BODE

waren bet niemand

anders dan de Jezuiten , die zich aan het hoofd van eenige
ac . • . systema's als geheime overheden plaatsten en zich eenen
gevaarlijken invloed op de V .- .

.- . verschaften, waarvan hij

zich zelven op grond overtuigde .

Iiet was natuurlijk dat, daar

BODE

medelid der oudste Loge

in Duitrcitland en getuige was van bet bedrog en do geestdrijvcrij van

ROSA, JOHNSON

veriit
ht man,
ontdekte .

en anderen, hij, eon vcrstandig en

ook zeer gennakkelijk hunne geheiine planiicu

Wat hem hot east op die gcdachte brag( , was bet

7amenhrengen van groote geldsommen in den zevenjarigen oorlog
uit alle Loges , en do verzendiiig dier gelden naar Paraguay .
Dit en het vlugten der Jezuiten , die in dienzelfden tijd groote
bezittingen in dat land aankochten , dewi jl zij uit vele Europesche Staten verbannen werden , was do vonk, die in de ziel
van

BODE

bet licht ontstak .

Hij ontwikkelde zijne stelling van den invloed der Jezulten op
de V .
VAN

•.

STRAUS

.

•. , reeds in 1767 schriftelijk tegen den Ridder

(sCIIUBART,

Edelheer von dem Kleefelde), en veleu

stemden met hem in . Gedeeltelijk konden de Katholieke gebruiken bij do aanneming in do zoogenaamde innerli ke Orde,

die de sleutel heette der V .- .

.- . , gelijk ook menige

grondstelling der voorafgaande graden, zeer ligt tot zulk een
denkbeeld aanleiding geven , to meer , daar , na do verjaging
der Jezu'iten uit Spayj e en

Frankr j k , reeds in 1766 , bet

gerucht liep, dat deze groote sommen hadden medegenomen ,
orn in Duitsch land do noodige bescherming to vinden, en dat
zij zich bij do toen bestaande VV . • .

. - . wilden aansluiten .

1)e zaak verkreeg nog meer geloofwaardigheid , door do overeenkomst van hunne lotgevallen met die der rf empelheeren - Orde .
Ook gaf de, op bet einde van 1767, door den opper-hofprediker

STARCH

opgerig to tak van VV . • .

. • . , onder den naam van

Fratres Clerici, tot hiertoe onbekend, hiervoor nog meer grond .
OPPERRAAD, Supreme Consei l de France (zie
Eon

FRANKRIJK) .

ac .- . Hoofdbestuur, , dat afgescheiden van bet Gr . , . 0 .- .

van Frankrijk bestaat, en slechts weinige werkplaatsen onder
zijn gebied, maar daarentegen een uitgelezen korps Off cieren
heeft . Het beheer is daar niet gelijk in bet Fransche G . . . 0 . • . ,
ac . • . Hoofdbesturen van andcre landen, opgedragen aan
en do
de Gr . • .

Off c . • . ,

met en benevens do afgevaardigden van de

Loges en door deze gekozen (gelijk dit ook middellijk hot geval is
met do Gr . • . Offic . • .) , zoodat bet geheel is gegrondvest op een be .
ginsel van algemeene vertegenwoordiging , dat nergens meer go .
past is dan in eon
ac . • . Hoofdbestuur . In den Supreme
Conseil integendcel hebben de Loges invloed noch stem .
hot Hoofdbestuur wordt levenslang benoemd ,

do opengevallen

plaatsen door de overige leden vervuld, en de zaken zonder
medewerking der ^ 1 of hare afgevaardigden behandeld, zoodot bet geheel is gegrond op een stelsel van onbepaalde oppermagt, en dus meer gelijkende naar bet despotieke stelsel der

Observantia Stricta, enz .

Veel waren de twisters die er

bestonden tusschen dat ligchaam en bet Fr . G .-, 0 .- . , en hoe
vaak ze beslecht werden , even dikwerf braken ze ook weder los,
en dat wel met vernieuwde bitterheid ; waartoe vooral aanleiding
gaf : I

dat zich nu en dan eene werkplaats van bet eene

Hoofdbestuur afseheidde en zich onder de vanen van bet andere
schaarde , en 1.4 0 . dat de Supreme Consei l , volhoudende, dat
hij-alleen de bev oogde magt der Schotsche graden is , geene
diploma's van bet Gr .

•. 0 . - . , al waren ze van den 35sten

graad, in eene van hare D D toelaat, die hooger arbeidt
dan in den 18den graad (R . t .) , gelijk staande met den

en

van den Franschen Ritus . Hot eerste gevolg van eenigen
uitgebroken twist was dadelijk . dat de twee Hoofdbesturen elkanders

leden en kinderen onderling niet als bezoekers toelie-

ten, en de eigene bet bezoek verboden in de werkpl . •. van het

andere Hoofdbestuur . Thans zijn ze weer verzoend . Hoe lang
de goede verstandhouding zal duren is niet to voorzien . Bij
de bestaande elementen tot twist zal bet zeker niet lang zijn .
De Broeders van dat gradenrijke stelsel dreven ook handel met
de grades , en vooral ook werd dit ten laste gelegd aan een
der hoofden van den Supreme Conseil, den Graaf de
TILLY

GRASSE-

zelf , die , naar men algemeen zegt , een aantal in blan-

ko geteekende diploma's zou hebben ter hand gesteld aan een
Br
.
.---

HANNECART

ANTOINE

genaamd die ze op de beste

wijze moest aan den man brengen , terwijl de Nvinst door beiden zou worden gedeeld . Die Graaf was ook niet slechts in een
der menigvuldige twisten van meening veranderd , door dot
eene der partijen een wissel voor hem had voldaan , maar bewerkte hij eindelijk , dat een der konkordaten zijn beslag
kreeg, tegen eeu' steekpenning of dusgenaamde belooning van
dertig of veertig duizend francs, bij een geheim artikel bedon
gen (Zie

vJJ .Y) .

terwijl zij tevens meestal geroepen zijn,

OF S .
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OPSCHRIFT . Elke Loge, neemt bij haar ontstaan een devie3
aan, dat haar van andere Loges in naam, maar geenszins in
bedoeling en werkzaamheid onderscheidt .
OPZIENER . "1 e . en 2e .) De beide eerste Officieren eener Loge,
eester volgende , welke bij
onmiddellijk op den achtbaren
afwezendheid van dezen, den arbeid besturen . Huunne plaats
is in het westen . Hunne ambtspligten zijn , orde en rust bij
hunne kolommen to handhaven , en do bevelen des eesters
over to brengen , als ook voor de volvoering van deze to zorgen .
Deze posten zija van zeer veel belang . De Loge behoort daarom,
alvorens hare keuze to bepalen , op de meest ernstige wijze na
to gaan , welke BB . - . daartoe geschikt zijn . Zij toch moeten
. • . ondersteunen bij den arbeid , en hem soms bij
den reg . • .
afwezigheid vervangen ,
de belangen der Orde in hot algemeen, en die der D in hot
bijzonder, in de vergadering van het

ac . • . opperbestuur voor

to staan, en daarovcr to helpers beslissen .
vergissen ,

zoo men meende ,

en zou zich zeer

dat hot voor do Opz . • . genoeg

ware do woorden van den reg . • .

. • . to herhalen ; was dit

zoo . dan ware hot voldoende, menschen van een good geheugen
to kiezen . Tot het vervullen van die post, worden nogtans
13P, .- . van rijkbegaafde geestvermogens gevorderd .
's

Diet om

eesters woorden uit to breiden of to omschrijven , dit ware

ongepast en in sommige gevallen nadeelig ,

ja zelfs gevaarlijk .

De woorden van bet 0 .' . toch, behooren, zoo veel mogelijk, in
dezelfde uitdrukkingen teruggegeven to worden .

aar de Op-

zieners kunnen, door een of ander toeval, geroepen worden, den
arbeid , voor korteren of langeren tijd , to besturen , en in zulk
geval moeten zij dit zoodanig doen, dat leden en Bez .

• . 's ees-

ters afzijn niet dadelijk opmerken , of . wat nog erger ware ,
boklagen . Die begaafdheden ziju bovendien noodzakelijk in hen,
omdat een van hen veelal geroepen wordt ,
aftredendeu reg . • .

.' .

voorstellen moeten doen,

to vervullen .

de plaats van den

Ook kunnen zij-zelve

die van anderen beslrijden, of hot

zwakke en verkeerde, of bet niet ontwikkelde goede van soinmige

meeningen doer uitkomen .

In

zulke gevallen zetten
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de verstandige inzigten , do lielderheid van derikbeelden en
welsprekendheid van den Op . . ,
zaak in behandeling .
verstand,

dank

cad

een groot belang bij aan do

Zijn de Opz . • . menschen van kennis en

worden de kolommen

wel

bestuurd, en heersclit

daar orde , regelmatigheid en stilte .
OR A N . In deze stad, behoorende tot het Fransche

Algerie,

bestaat eene Loge onder den naam van l'Union Africaine .
Reeds vroeger was de V .- .

.- . in dat A frikaanscll-Fransch

gewest overgeplant , door de vestiging der Loge .Belisaire in

Br. -.
Terwiji bijna tegelijkertijd cene Loge , Ismai l , to

de stad Algiers, welke er in 1852 is gesticht door den
DESCOUS .

Bona werd gevestigd . In 1856 werd or eene Loge to Bou g i e
opgerigt , onder den naam van les Freres Numides,

terwijl

bet jaar 1858 cone tweede Loge , les arts Iriaeparables , to
Bona, en 1841 eene tweede Loge,

la Regeneration Afri-

A1g iers , zag ontstaan . In hot jaar 1842 eindelijk,
werd do Loge Scipio, to Jigelli of Gigel, eene kleine stad
caine, to

der prov . Konstantine, nabij den berg Atlas, gesticht, zelfs
nog alvorens de inwoners geheel verzekerd waxen tegen do
invallen der zwervende Arabieren .
ORCHARD HALLIWELL . (JA

ES) Doze Engelsch geleerde, heeft

voor eenigen tijd een Angel- Saksiesch handschrift ontdekt , bevattende : een dichtstuk uit de veortiende eeuw, , handelende
over de reglementen der Engelsche

etselaars . Hot door hem

uitgegeven werkje is getiteld : The early history of Freemasonry in England, London 1840 , 45 bl . 8 , . (De vroege
geschiedenis der Vrijmetselarij in Engeland) Hot handschrift
is geschreven op velijn, in 1,12j-no, van niet lateren t .ijd dan
van bet laatste gedeelte der veertiende ecuw, en is hot eigendom van do oude koninki . bibliotheek van hot Britsche uzeum
(Bib. Reg . 17 4. 1 if 52) . Dit handschrift behoorde vroeger aan CHARLES THEYER . cen bekend verzarnelaar uit do 17de
eeuw . en draagt het N' . 146 zijner verzameling . gelijk dit
bcschreven wordt in BERNARD ' S Catalogue
anuseriptorum

Angliw,, p. 200 , cot

2.

CASLEY

had dit handschrift in dien

katalogus guonden en daaruit cene verkcerde benaming ofgeleid,

Avant in den eenigen katalogus die er thans van bestaat, noemt
hij bet : » een dichtstuk over zedelijke pligten", en ofschoon hij
den Latijnschen titel zeer korrekt vermeldt ,

zoo was toch de

ware inhoud van bet dichtstuk geheel onbekend gebleven ,
dat de heer

ORCHARD

HALLIWELL

tot

(die niet tot de Orde behoort)

er de aandacht op vestigde, in eene proeve over de invoering
der Vrijmetselarij in Engeland, door hem voorgelezen in de vergadering van de

aatschappij van Oudheidkundigen, in de zit-

ting van 1838--1859 .

Het is de oudste der thans in bet

licht gegeven oorkonden, betrekking hebbende tot de voortgangen der V .- .

.--

in Groot-Arittanje.

Het dichtstuk bestaat uit 794 verzen , meestal telkens bij twee
rijmende regels aan elkander gekoppeld . Het bewijst niet sleclits
dat de mysterien der Broederschap , in de 1 Ode eeuw, in En8elacnd werden beoefend , maar uit vers 145 volg . blijkt ook,
dat de schrijver oude oorkonden over de geschiedenis der V .
.- .

mget hebben gekend .

•.

Immers na in vers 57 volg . ge-

zegd to hebben
Yn Egypte he (the clerk Euclyde) taw 6 hte hyt ful wyde,
Yn dyvers londe on every syde,

ony erys afterwarde y understonde
i5 er that the craft com ynto thys londe, -Thys craft com ynto Englond as y T-ow say,
Yn tyme of good kynge Adelstonus day .
Hij (namelijk

EUCLYDES)

spreidde haar door leer, in Egypte algemeen,,

En ook in menig land, naar alle zijden been
En naderhand, gelijk ik dikwijls heb vernomen,
Is 't gilde-ligchaam ook in dit gebied gekomen .
Gelijk ik 't u verhaal kwam 't gild naar England af,
Toen edele

ATHELSTAN

bier voerde 's konings staf.

drukt zich de schrijver (vers 145 volg .) aldus nit
By olde tyme wryten y-fynde,
That the prentes schulde be of gentyl kynde ;
And so sumtyme grete lordys blod
Toke thys gemetry that ys ful good .
III .

7

9-9

ORC .
In schlrift van ouden tijd, heb ik vermeld gefezen,
flat steeds de leerling moest van edele afkomst wezen

r

En, zoo heeft meniginaal der groote heeren bloed,
De meetkunst aangelcerd, die edel is en goed .
Het eersle lloofdstnk , getiteld : Hie iuueipiunt constituciozes anti# Gemetrie secundurn Euclydem, begint aldus
Whose wol bothe wel cede and loke,
He may fynde wryte yn olde boke
Of grete lordys, arid eke ladyysse 7
That bade mony chyldryn y-fere y-wisse it
And bade no centys to fynde hem wyth,
Nowther yn towne ny felde ny fryth
A cownsel to eder they cowthe hem take,
To ordeyne for these chyldryn sake,
How they my c3 to best lede b ere lyfe
Withoute gret desese, care, and stryfe ;
And most for the multytnde that was comynge,
Of here chyldryn after here zyndynge .
. . . sende thenne after grete clerkys,
To techyn hem thenne gode werkys ;
And pray we hem for oure lor'dys sake
To oure chyldryn sum werke to make,
That they my 3 th gete here lyvynge therby,
Ilothe wel and onestlycbe lul sycurly .
Yn that tyme, thro 3gh good gemetry,
Thys onest craft of good masonry
Wes ordeynt and made y n thys manere,.
Y-cownterfetyd. of

t{hys

clerkys y-fere ;

At these lordys prayers they cownterfetyd gemetry i
,And (3 of hyt the name of masonry.
Volgcns den heer

ORCRARD

HALLIWELL,

bestaart er nog cone

enigte schrifturen betrekkelijk de Vrilrnetselaril to Londen ,
van 4 75 12-1750 , en wet in de .$od leyaansehe b bliotheek ,

"S.
S. J`awll . C. 136 .
beer

BLACK

Volgens denzelfden schrijver bezit de

een minutenboek van do VV .- .

. - . to Chester,

uit den aanvang der 4 Sde eeuw . Dezelfde schrijver berigt, d at

OJAI) .
Jowi IIVL EII en

WILLIA

VERTUE,
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VrUrnetseiaars (Freemasons),

aangenomen waren om bet dak des koors van hot koninklijk ko11egie onzer Vrouw en Sint

GEORGE,

binnen bet kasteel van W ynd-

sore (Windsor) , overeenkomstig hot dak van bet 'roote gebouw van genoemd kollegie, met vrijsteen (free-stone) to dekken,

of to doers dekken .

Opinerkelijk is hier bet gebruik

niet slechts van Freemason, maar van Freestone.

Dit stub

is g etrokken uit cene Ate van 5 Junij, in hot 21e . rcgeringsjaar van HENDRIK VIII (1530), en afgeschreven van hot oorspronkelijke , dat zich bevindt in de archieven van den Dkken
en bet Kapittel van Windsor , door

OLE,

SS. ishm .

1123 . Fold II . r'12r° . Eene teekening van

etselaars, be .

A5II

zig met bouwen, wordt gevonden in

SS. Bib . /leg . 19

D . ij . Fol . 68 . v', h . uit bet begin der vijftiende ceuw . Do
meester houdt er hot toezigt . De schrijver houdt bet eindelijk
voor zeker , dat de V . • .

. • . eerst in de zestiende ecuw , in
Karen iegenwoordigen toestand, in Engeland is ingevoerd .
ORDE (De) is die stelling , welke de BB . • . in eene Loge , of in

een kapittel, bij zekere gelegenheden op des

eesters bevel aan.

nemen .

Elke graad heeft zijne bijzondere Orde .
ORDEBANDEN . Behalve hier to laude, in Engeland en N.
iinerika , waar de banden der Officieren de kleur der Loge
hebben ,

zijn ze in do eigenlijke

graders bijna overal blaauw .

of dusgenaamde symbolieko

In Fran krij k dragen de

. •.

daarenboven een blaanwen band en echarpe, van den regter
schouder naar de linker heup .
ORDE DER BAR HARTIGHEID .

Eene

Parijsche vereeniging ,
welke zich in een kort bestaan verheugde . Haar stichter , die
er mede spekuleerde, gaf voor , dat zij in verband stood met
de

Orde der Tempelieren ,

en dat

NAPOLEON-zelf

haar geheim

Opperhoofd was . De stichter maakte zich , uit vrees voor
geregtelijke vervolging , uit de voeten , waarop bet geheel to
Diet

ging .

ORDE VAN CHRISTUS .
welk con Portugees

De naam van een genootschap, het-

(l'WNEz),

in 1806 , to Parijs wilde in-

voeren , onder voorwendsel , dat bet in 1314 in PortugaI
P
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OKI) .

w as

gevormd uit de overblijfsels der Tempclieren .

ffet wag

verdeeld in ondcrscheidene graden ; de vormen waren der V . • .
.- .

ontleend .

Hot kwain nogtans spoedig aan den dag , dat

hij een bedrieger, en zijne Orde cene geldspekulatie was .

Hij

werd aan de policie aangegeven , en kreeg van= doze he& bevel ,
Frankrjk to verlaten .
ORDEFEEST (Het), zijnde de dagen van St .
van St .

JAN

den Evangelist .

JAN

den Dooper en

De eerstgenoemde dag wordt

nogtans met de meeste plegtigheid gevierd . In Duitschland
beeft dit sums plaats op eene wijze, die niet slechts zeer indrukwekkend is, maar ook het doel der Orde en dc Br . - .
eensgezindheid hevordert . In dat land (Saksen) is men zelfs
gekomen op een denkbeeld, meer bevorderlijk voor hot toelralen
der banden van genegenheid tusschen de verschillende werkplaatsen , en wel , om hot Orde- of St . Jansfeest door
eenige Loges uit dezelfde plaats, of uit versehillende steden, vercenigd to doen vieren . Later is doze gezamenlijke viering ook in
Frankrijk nagevolgd, en eindelijk is dit Iofelijk voorbeeld
bier to lande reeds eenige malen gcvolgd , zoo als in 5841
(4e. m . 24e . d .) to Brummen , door do D D le Prejuge
Vaincu , de Geldersche Broederschap en Ultrajectina ,
in hetzelide- jaar (een, dag later) to Delft door de 'L--, ^ l'Union
Royale , Frederic Royal en Silentiuin . In 5845 (27 Jnnij)
to Wageningen, door do D D le Prejuge Vaincu, de (;el.
dersche 1lroederschap en Ultrajectina, en nu laatstelA,
1 Jul ij 18 4 3 , to Utrecht , door dezelfde ^

, beneveeia de

St . Lodewijk.
e
ORDE (Do GODDELIJKE) is de benaming, welke aan de Orde
der weldadige Ridders van de heilige stad , of de

artinisten ,

gegeven wordt .
ORDE-GROOT
van het

EESTER (De konstitueerende) is de 8e. graad

itzraimietiesch sy?sterna .

ORDES-KONSTITUTIE . De Br . - .

j.

W.

YLIUS,

Luitenant der

Saksische Genie , lid van de oppergraden der Sirikte Ohservantie, en aklaar onder den naam : Eques a Stella, Ortleskanselier der 7c . hrovincie , was

ast met hot opst c11en vain

4 () 1

ORD .
het slok , dat, , na verkregene goedkcuring des
vinciali in
voor

1767

werd uitgegeven .

do Ordeleden , en

Consi l iv pro

Il.et was allecn bestenid

voerde tot tile! :

Eerste Kapittel

tier verhevene Ordes-Konstitutie, of denkbeeld, hetwelk zicit
een Orde-Broeder van de zamenstelling en bedoeling der
Orde moet vormen .

Dit stuk bevat zoo veel merkwaai •d igs ,

tdeels als bijdrage tot de betere kennis van dat stelsel , en deels
in eenige

uitdrukkingen,

het hier to laten volgen

dat wij gelooven wel to doen,
(Zie ook het Art .

met

USSIN PUSCHKIN) .

1 0 . Ofschoon de regels, in de eerste tijden aan de Orde voorgeschreven, thans nog elk onzer BB .- . verbinden, dewijl bij
bij zijne aannerning op deze verwezen en aangenomcrt
wordt, zoo blijkt het toch van zelf en duidelijk , dat doze verpligting eenigzins beperkt is, en zich alleen tot die puntut
uitstrekt, welke gevocgelijk ten uitvoer kunneu worden gebragt, overeenkomstig het verschil van godsdienst, zeden ert
staatkundige iustellingen der landen, waarin wij verstrooid
leveri . De Ordebroedeis mocten dus deze regels, wclke irnmer cen eerwaardig overLlij1 :sel van den ouden tijd blijven,
in dezen zin aanzlen , en volgens deze beperking moeten zij
het betrachten bunner op zich genomene pligten in beoefe .
ning brengen .
2° . Het is mecr dais vermoedelijk, dat onze oude BB .- . buiten dezen
repel voorrnaals no, zekere wetten inoeten bebben bezeten, welke een nader en onistandiger voorschrift inhielden van hunne
eigenlijke politieke instelllugea , en den bijzonder•e n vorrnm ,
ten gevolge waarvan zij hunne huishotidelijke , als ook audere
aaugelegenbedeu ten uitvoer bragten ; aangezien de eigeiilijke
regel in dit stuk al to weinig vaststelt, en rneer een norma
mororum (een zedelijk), dale een voorschrift van actionu,u
politicarum et ccconomicarunt (bet staat- en buishoud .
kundige) bevat. Daar intussehen bet treurig lot buns tijds
ons alles ontnomen heeft , zoo zijra wij niet in staat , o,n van
doze z#de kennis to putt;en, welke ons tot voorsc/ariJt zou
kunnen dienen .
311 . Gesteld nu echter ook, dat er dergelijke gedenkteekenen tot
op onzen tijd behotiden waxen gebleven, zoo is bet toch naauwelijks to gelooven , dat deze zeer bruikbaar zouden zijn . wij
hadden welligt daaruit den standvastigen geest , die hunne bandelingen bezielde , de staatkuride die algemeten was
naar den toenmaligen zamenhang der belangen van de Europesche Staten geleerd , en een getrouw beeld der algemeene zeden van de toenmaals gelecfd hebben de menschen, k u unen verkrijgen, maar in eenen tijd van 400 jaren is allcs
veranderd . A ndei e menschen, andeire zeden ! De algerneene
staatsinstellingen van Europa, als ook liet belang en de afzondetlijkc betrekkingen der Stateu onder-11q, gelijken volstrekt

niet meer naar bet beeld, betwelk men naar aanleiding van
de geschiedenis der veertiende eeuw kan ontwerpen . Bij gevoig
zoude de Orde, ook dan wanneer zij onafgebroken in haren bloei
ware voortgegaan , hare hnishoudelijke en staatkundige grond ,wetten hebben moeten veranderen, en naar den geest des tijds
eene zoodanige aannemcn , welke meer ingerigt ware geweest
naar de omstandigheden der staatsgesteldheid van Europa.
4° . Wij Duitsche BB .- . kunnen baar thans uit geen ander oogpunt
beschouwen, dan alsof zij thans bij ons weder op nieuws iu
barer teere kindschheid ware . Wij zijn van voren of aan begonnen ons met den opbouw van een systema bezig to houden, waartoe de oudheid ons niets meer, dan bet scbaduw ,
beeld aanbiedt .
6° . Wij weten zoo veel, dat zich, in Italie', Franhrijk, Engeland, enz . Broeders bevinden, die welligt met gelijke doeleinden als wij arbeiden, maar dewiji ieder land voor zich zelf arbeidt, daar ooze buitenlandsche Orde BB .-. bet niet raadzaam
oordeclen , zich buiten eene zeer algemeene vereeniging i n
eene bijzondere en naauwere met ons in to laten, en wij zulks
onzerzijds evenmin dienstig en voor onze Broeders nuttig ach .
ten, zoo blijft onzer provincie niets anders over, dan onze
instellingen zoodanig to vormen, als wij die bet meest gepast
vinden naar onze eigene zeden, naar de denkwij ze der menschen onder welke wij leven, en het algemeene staatsbestuur
der landen welke wij bewonen .
6' . Aangezien het der Orde doorgaans heeft behaagd, zich met
do V.- . . •, als met een deknzantel to omhullen, achter welken
ook wij reeds zoo vele jaren achter elkander met zekerheid
hebben doorgebragt, zoo raadt ons het verstand aan, deze gor .
dijn niet weg to trekken . Ten minste moeten wij dit niet
in onze dagen doen, welligt over het algemeen niet en althans
toch niet eerder, voor wij mogelijk bemerken, dat die
gordijn niet meer voldoende of noodig zal wezen, ons voor
de nieuwsgierigheid to beschermen . Wij moeten voortgaan,
op de V .•. .' . als den eersten grondsteen van ons systema,
alles to houwen ., Deze moet ons menschen leveren, welke wij
ter bereiking onzer goede oogmerken kunnen gebruiken . In
bet onderstaande zal naauwkeuriger bepaald worden, hoe men
to then opzigte moet handelen .
7° . De oogmei ken, welker bereiking de Orde in onze provincie zich
heeft voorgesteld, laten zich kortelijk in de volgende zinsnede uit-drukken : ai ziclz door allerlei b eoorloofde middelen en wegen
eigene etablissernenten to verschafen, om voor den A-Staat,
ucaarin w J leven, dienstig to worden .a Het huishoudelijke
plan door onzen Provisar domorunz (SCHUBART, Edelheer
von dem Kleefelde) bearbeid, en de daaromtrent vastgestelde reglementen, bepalen de geoorloofde middelen , welke
aangewend moeten worden, om fondsen tot eigene etabhssc menten to verkrijgen . Hierb~j willen- wij alleen heri n ueren , dat deze middelen van alle sort,dganvzodznigen and moeten wezen, dat zij, wel is waar, door het vet .
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stainsl en eerie gezonde staatknnde gewettigd worden , maa r
nirnmer tegen de denkwijze van een regtschapen roan mogen
aandruischen . Wij moeten zorgvuldig ook den schijn verrnij
den , van kwaad. vermoeden op ons to laden, en ieder Broeder
moet met een gerust geweten ten beste der Orde kunnen arbeiden .
8° . De etablissementen, welke wij zoeken, moeten, wel is waar,,
duurzaam zijn ; ons de ~ krachten geven, onze BB .-.
eenmaal, mettertijd tot een eigen gevormd ligchaam zamen to trekken, hunne omstandigheden to veibeteren, en
daardoor hunne grootste gclukzaligheid, bet goede to kunnen
doen, to vermeerderen ; maar wij bidden en vermanen oauze
BB.- . ten ernstigste, met deze bier vastgestelde begrippen nim •
mer zoodanige to verbinden, welke ons in de oogen der Regenten
verdacht, of voor den Staat gevaai-lijk zouden maker . Wij
kunnen getrouwe en gehoorzame onderdanen en wereldburgers
zijn, en toch daarbij den bloci, den voortgang en bet welziju
onzer Orde en van ons zelven bevorderen .
9° . Wij zetten wel den oorsprong, van welke onze Orde afstamt, in bet gelhcim voort, maar dit doen wij tevens pia
recordatione (viomer gedachtenis) . Het zoude cen meer clan
reusachtig denkbceld zijn, voor zoo ver bet ons irnmer 'It
ernst kon invallen, onze Orde in haar oude gedaante en vorrn
weder to herstellen . De tijden, in welke zij zich als bet
ware noodzakelijk maakte, zijn verdwenen, err de razernij der
kruistogten zal de wereld waarschijnlijk nimmer weder besmetten . Gesteld echter, dat dit ook bet geval niet zij, zoo
kunnen wij toch als zeker aannemen , dat eene dergelijke onderne .
ming geheel Europa, binnen kort of Lang, tegen ons in bet
harnas zoude jagen . Waarom zouden twit dus met veel moeite
en under augstig zorgen een gebouw willen optrekken, weiks
vat wij met zekerheid vooruit kunnen berekenen ?
10° . Hoe vele Staten van Europa lrebben niet vereenigde Korpo .
ratkn order hunne burgers, welke de inagt barer overlie .
den eerbiedigen, daarbij echter, door eigene statuten, in
een bijzonder korps zamengevat leven, deze zeif ontworpene wetten volgen, en haar bijzonder welzijn, en middellijk
dat van den Swat waarin zij leven, bevorderen . Wij willcu
onze BB .- ., als cen cenig voorbeeld, de Hollandsche Oost-Indiesche kompagnie aanvoeren . Doze vereenigde maatschahpij
van vele menschen , bezit eigene landcrijen, rijkdomrnen eat
een wijd uitgebreiden handel, hare leden hevinden zich,
door eene vlijt, sedert vele jaren aangewend, in de beste ornstandigheden ; zij houden echter iiiet op, de niagt der
Staten -Generaal to crken nen , van huirne bevelen , in zekeren
zin, of to hangen, en getrouwe onderdanen dies iepublick to zijn .
11° • Wij willen eenigermate nabootsen . Het ligchaam ofikorps, bet •
welk de laden, door ooze Orde verbonden, thans en in de toekomst
begeeren to vormen , enoet in zijn wezen instellingen hebben
welke omtrent overeenkomstig zijn met die van den tijd . Wij
zijn door cenen vasten hand met elkander verbonden tot bet
ciuddocl, om door optzen arbeid en vl~t een gelzeel to vor-

men, hetwelk de t deljke voordeclen der thaws levende Broeders bevorderen, en voor onze nakomelingen eenen vasten
grondslag zal nalaten, dat gebouw verder op to trekken en
immer heerl#ker to maken . Onze provincie bevat BB .- ., die

door verschillende regenten, en naar verschillende staatsinrigtingen bestuurd worden ; dit verschil der landen kan echter
op de denkwijze en den ijver van een' regtschapen OrdeBroeder geenen merkelijken invloed hebben . Wanneer hij
weet, dat hij door zijne vlijt en 4jnen ijver, voor de
Orde aangewend, bet geluk en de welvaart eener menigte
BB .-. en van zijn' eigen persoon bevordert ; als hij weet, dat
de Orde niets van hem verlangt, dan wat met eene verstandige voorzigtigbeid, die over bet algemeen at onze handelingen rnoet besturen, en met de denkwijze van een' eerlijk man
overeenkomt ; als hij weet, dat ons einddoel, in den grond,
noch zijnen vorst, noch zijne medeburgers, die buiten de Orde leven, kan schaden, dan zal hij met vreugde voor de
Orde arbeiden, in welk land hij zich ook mope bevinden .
De wetten en instellingen van zijn vaderland zullen en moeten hem heilig blijven, ofschoon hij er ook tevens naar streve,
de bijzondere verordeningen der Orde na to leven ; want nim.
mer is bet door de wetten van eenig land verboden geworden, zich zelven en andere menschen, langs geooi-loofde middelen, en zonder strafbare bedoelingen, gelukkig to maken,
en zijne omstandigheden to verbeteren .
12`' .Ofschoon nu ook al dadelijk verschillende BB .- ., die onze
provincie vormen, verstrooid leven, zoo moeten wij toch, mettertijd, in die mate trachten, de bescherming van voornarne
vorsten to winnen, dat wij onder hunne beschutting en met
openbare bewilliging, als een bevoorregt korps en onder eenen
zekeren titel, ons vrijelijk in de wereld vertoonen, en ons
op die wijze, in zekeren zin mogen vereenigen . Het is reeds
boven herinnerd geworden, dat bet ons, voor 's hands, ecr
scbadelijk, dan nuttig zijn zoude, onzen ouden oorsprong openlijk to erkennen ; maar wat belet ons, thans eenen willekeurigen naam, hij zij dan welke hij zij , to ontleenen,
als wij maar de vrije magt voor ons verkrijgen, onze
goede oogrnerken zonder beletsel to hereiken ? Wij kunnen
desniettemin voortgaan onzen BB .- ., even als vroeger, onzen
edelen oorsprong in bet geheim to ontdckken .
13 ° . Zelfs de bemoeijingen om ons eigen welzijn en dat der Orde,
door velerlei geoorloofde middelen to bevestigen, moet ons de
welwillendheid verwerven der regenten, die de verbctering
hunner Staten in bet oog houden. Zoodra wij, door onze
vlijt en de aangevoerde inrigtingen, fondsen verzamelen, moeten wij , na aftrek van de bezoldiging der BB .- ., welke ten
beste der Orde arbeiden, en na aftrek der kornmanderijen
en prebenden aan de BB .- ., naar hunne ancienniteit van bet
reritebedrag van bet geheele kapitaal afgestaan, ons er eene
gelieel eigene bezigheid uit maken, en daarheeli streven, dat
wij de iest vau alle gclden bestedcn, tot bet aankoopcli van
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eigcne grondbezittingen, in welke de gelden behoorlijk in ze .
keiheid kunnen wooden gebragt, en dan van lieverlede zulke etablissernenten daar to stellen, welke, buiten de bijzon .
dere voordeelen, door deze aan de Orde of to werpen, ook
bet nut van den Staat, waarin wij leven, bevorderen . De
inrigting van cigene fabrijken en gestichten van liefdadigbeid,
aan welke de menschenliefde ten groud ligge, de bevordering
en uitbreiding van zekere handelstakken, waardoor zekere
lands-fabrieken bloeijender worden gemaakt, enz . zijn dingen, welke ons de welwillendheid der vorsten en den l widen
bijval van bet algemeen kunnen verwerven
de voordeelen, welke de Orde voor zich en hare leden
led'endaaruit trekt,
zullen ons dan nimmer misgund worden, zoodra bet blijkbaar
wordt, dat wij niet alleen onze eigene belangen, maar, als het
ware, bet welzijn van een geheel land in bet oog houden .
14 - . Wij willen daarom ecbtel' hieronder niet hebben verstaan,
alsof de BB .- . zelven, alien, in den eigenlijken zin, fabriekanten
of kooplieden moeten zijn ; maar onze meening is deze, dat
men ieder B .- ., naar de mate z~ner krachten en kennis,
ter bereikinb van ons duel, behoorl~k gebruike . Aangezien

nu een groot' aantal BB .' . buitendien hunne hoofdaangelegen .
beid maakt van de bier aangevoerde bedrijven, zoo moet
men ze voortaan tot bet welzijn der Orde gebruiken . De
overigen, welke een bedrijf van anderen aard hebben, dragen
bet hunne slechts rniddellijk bij ; alien nogtans arbeiden tegelijkertijd daarop of, allengs eigene etablissementen van allei-lei aard voor de Orde to verkrijgen, waardoor hare verdere
bearbeiding en haar welzijn , voor altijd bevestigd worde.
15° . Deze zijn de grondtrekken, naar welke de Orde zich voortaan
vormen moet . Wij bidden en vermanen een elk onzer BB .- .,
deze bestendig voor oogen to houden, en zijne denkwijze en
handelingen daarnaai' in to rigten . Vooral echter eischen wij,
dat de gezamenlijke S. P . Pr . (subpriores Provinciae, overhedern der provincien), en over bet algemeen alien, aan wie
in de Orde bijzondere direktien zijn tocvertrouwd, zich naauwkeurig gedragen naar bet bier ontworpen plan, hunne nieuw
aangenomene BB.- . deze juiste en ordematige denkbeelden zon .
der achterhoudendheid onder bet oog brengen, en op bet
naauwkeurigst toe zullen zien, dat voortaan ointrent bet ware
wezen der Orde ggene zoodauige begrippen insluipen, welke
ons misschien hoogst verderfclijk zouden kunnen zijn . Ten
welken einde wij
W' . Behalve eene al gemeene , broederlijke, liefderijke vereeniging,
jegens al onze BB.- ., van eene naauwe en bijzondere betrekking (connexion), dependentie, of subordinatie ten aanzien
van vreemde BB .' . buiten ooze provincie, wit wel overdachte
redenen en voldoende oorzaken, vormelijk en plegtig afzicn .
ORDENA

EN . In cenige systema's en takken der Vrijinetselarij

hebben de

cdcleden zekere bijuamen ,

tivaarvan zij zich in

de Ordeaangeh~gculiedcu bedicnen , h . v . in de

Strikie Ohsev •.

vantie, bij de voormalige Illuininaten in .Beijeren, in de Orde van Heredom van Kilwinning,

enz .

In do Fransche

heeten deze namen lei earactc'ristiques .
HORDE VAN DEN TE

PEL .

Zie

TE

PELIEREN .

ORDE . (De VRIJ ETSELAARS-) Deze benaming, zinspelende op
uiterlijke onderscheiding,

stemt eigenlijk niet overeen met de

grondstellingen der Vrijmetselarij .

In Frankr jk en in .Duitseh-

land heeft men bijna doorgaans dezen naam iangenomen .
Engeland
schap .

bezigde

men

langen

tijd bet

woord

In

.Ifroeder-

Eerst in 1784 heeft de Groote Loge van En 'eland

zich ook van dezen naam bediend, en wel in de nieuwe editie
van het Konstitutieboek .
en met regt , voor on-

Br . • .

KRAUSE

houdt den naam Orde ,

aconniek en nict to rcgtvaardigen , het-

zij uit bet wezen der zaak , hetzij uit het Engelsche spraakgebruik, en voegt die Br . • . hierbij
»Zelfs in geval de wide Broeders, hunne Brocderschap, naar de
wijze der geesteljhe Ordes in vroegcre eeuwen, cene Orde hadden genoeind, dan nog behoorde men die uitdrukking thans to
vermijden, omdat men daarbij dadelijk aan persoonlijke onderschei .
ding denkt ", op welke let, vooral in de V . • . .- ., niet aankomt, waar alien, gelijk dit het geval is als men hen op zich
zelven beschouwt, in wezenlijkheid gel jk, alien Broeders
menschen zijn, hetzij dan dat zij al of niet tot
aardgenooten
de V .- .
.• . Broederschap behooren, en aldus siechts als menschen,
dat is gelijkwaai-dige tai oedeis in God, geacht en behaudeld moesten worden ." Zie overigens de Art . GRADEN en
USTER .
De Franschen daarentegen geven der Brocderschap gaarne den
naam van Orde, zoo zegt b .

V.

BAZOT

(

anuel du Franc

a pon)
Eene vraag welke zich opdoet is, die, of de V . • .

. • . even

als men haar onverschillig noemt, eene Orde, eene kunst ,
of eene nzaatschappij is

Ik geloof dat het mogelijk zij, het

antwoord to geven , dat zij dit alles to gelijk is .
Eene Orde is cen ligchaam , waarvan de bron bekend , de
gebruiken openbaar, de reglementen gevestigd, het Joel bepaald,
het nut bewezen is , en welks aanzien kracht ontleent uit de
bcscherming van het Goevernement . Wanneer de Vrijmetselarij ,
even als alles wat zeer oud is , bet tijdstip van haar ontsi .aan
al niet kan bestemnmcu ; zoo lbctiwijst zij niettemin, dat had-p- bi cis

ORL .
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hekend is . Hot openbare der' gebruiken strookt niet met
hare grondbeginselen, maar de koningen die leden zijn van de
Vrijmetselarij, betuigen, dat hare gebruiken geecrd zouden worden
en neenmt
zoo ze openbaar waren . Hare wetten zijn ~ cvestigd .
niemand tot Vrijmetselaar aan, of hij moet wclgeboren en on besproken van gedrag zijn .
minnen ,

Haar doel is bepaald : God te be-

zijnen Vorst to dienen , zich aan bet vaderland to

wijden en alles tot wclziju to doen . Haar nut is bewezen door
do uitmuntende voorschriften , en door de diensten , welke zij
aan bet menschdoxn bewijst . Haar aanzien is niet twijfelachtig,
dewijl zij beschermd wordt door bijna alle vorsten, en de titel
van Vrijmetselaar overal een gunstigen dunk geeft, en zeer dikwijIs eene magtige aanbeveling is .
Do Vrijmetsclarij is dus cone Orde, enz .
et doze woorden vangt do bevoegdo hoogste
ORDO AB HOC .
wctgevende en leerstellige Re ter , van bet oud- Engelscllo , uit
.dmerika naar Frankr-ijk overgebragte systema (de verheven
Raad van den 55e . graad genaamd) . zijnc besluiten , akten
en schrifturen aan .
E (De) was de Fransche rijksvlag in den voormaligen
ORIFLA
godsdienstkrijg, van vuurroode stof vervaardigd en aan cene gouden lans vastgemaakt .
wit ,

Do Oriflamme

der Kruisvaarders was

met een rood kruis doorsneden .

In den oorsprong was

bet do banier der Abdij van

St. Denis ,

under welke de va-

sallen van dat klooster streden . Ten zij tot. rijksvlag was geworden , werd zij bij het gain ten striide en bet terugkceren .
met veel plegtigheid uit do abdij gehaald en daarheen teruggebragt .

De naam Oriflanmme (voorheen Aurriflamme) ,

vlam, komt daarvandaan,
is gezegd ,

gouden

censdeels plat do banier, gelijk boven

overdwars aan cen gouden lans was bevestigd, en

anderdeels door dat de stof der banier als cen vlaan was uitgcsneden .
ORLEANS, (LODEWIJK PHILIPS JOZFF, Ilertog van) voorbeen
(tot 1787 , toen zijn vader stierf) Hertog van Chartres, uit
bet geslacht der Bourbons, geboren den 15den April 17 :47 , en
den Gden November 179,) geguillotineci •d . (Zie over hem Ge-

schiedeuis der'

:anlVIIZW6TiII6' V ail

LOI}EWiJK

PHILIPS

JULEF

ORL .

IOS
van Orleans ,
EgalittI ;
ILIAAN

by
eerste Prins alt den bloede , ;,enaamd

door den schrijver der Zarnenzwering van

ROBESPIERRE

[d .

i.

ONTJOYE] ,

Ill .

Deel ,

Parija 1796, met hot beeld des Hertogs) .
zoowel als in

hot

Graf van

OLAY,

de gansche Fransche staalsornwenteling

Axt-

in

8vo.

In dit werk,

wordt beweerd ,
het work der

dat

V V-- .

• . was .
Nadat de Graaf van Clerniont, als Grootmeester der Gr . • .
L .- .

van F'rankryk,

LA GORNE ,

CHAILLOU PE JONVILLE,

in de plaats van

tot zijnen plaatsvervanger had benoemd , verkeerde

men in de hoop , de beide partijen der Parijsche BB . •. in
eene algemeene vergadering to vereenigen .

en haastte zich

alzoo deze benoeming door eene cirkulaire van do Gr . • . L . .
van den 24sten Junij 1769 , aan alle Fransche Loges bekend
to maken ; maar er ontstonden nicuwe botsingen, welke zoo
hinderlijk werden, dat do regering in 1767 ale
vergaileringen verbood .

Dit verbod word cerst in

getrokken , toen do Hertog van

V .--

.- .

1771

in-

Orleans zich aan hot hoofd

geplaatst , en den Hertog van

Luxemburg

tot zijnen

plaatsvervanger had benoemd . Hij werd niet alleen als Groot
meester der FIansche Vrijmctselarij . rnaar als Soeverein Grootmeester van alle Conseils , Kapittels en Schotsche Loges van
Frankrijk uitgeroepen, en den 28sten October 1773 plegtig geinstalleerd , waardoor dus do dissidecrende Loges en BB . ° . der V . •.

•. weder onder eon hoofd waren teruggebragt . Gedurende dat
die Prins de post van Gr . • .
. • . N . •. bekleedde, was zijn ge.

drag steeds voor hot minst raadselachtig ; zoo weigerde hij, b . v .
Bone kommissie to ontvangen , toes eene zoodhnige door hot Gr . •.
0 . •. wend afgevaardigd , om hem berigt to geven van hetgeen
cr door dat ligchaam was verrigt, terwijl eene kommissie, later
afgezonden , onl hem geluk to wenschen met do geboorte van
den Herlog van

T"alois (thans

Franschen) , met

grout

LODEWIJK PHILIPS,

Koning der

praalvertoon word ontvangen .

Bij do

vergadering ter zijner installatie (12, October 1773) , word voor
hot ecrst hot zoogenaamde semesterwoor •d uitgegeven . Op zijne
rcis door do provincien in 1776 , zonden hen al do Loges op

ORL .
zijnen weg deputation ,

10 .1

of gaven hem feesten .

In iVorinandge

moest hij zich cons in eene kleine stad ophouden, en stapte in
een rijk klooster van Benediktijnen af, weiks poort belegerd was
door eene schaar behoeftigen ,

daar gekomen tot bet ontvangen

van aalmoezen . hun niet uit de eigen beurs der kloosterlingen,
maar uit eenige vrome stichtingen uitgereikt .

Hij besloot met

zijn gevolg, geheel uit VV . - . .. bestaande . eene Tafel-loge
to houden en inzamelingen to doen . Do pacers, onderrigt van
hetgeen er zou gebeuren en tot milddadigheid opgewekt, werden tot den maaltijd toegelaten, en moesten het gegeven voorbeeld van ruime giften volgen .
groot vermaak

to vinden

Een tijdlang scheen de Prins

in de

ac . - . bijeenkomsten ; want

behalve dat hij de plegtige zittingen van bet Gr . • . 0 .' . vaak
prezideerde , had hij nog opzettelijk een' kleinen tempel in gereedheid doen brengen ,
Gr . • . 0 . ' .

waar hij dikwijls Loge hield .

Hot

vleide zijne ijdelheid dan ook op alto wijzen , ver-

klaarde zijne

waardigheid,

ad vitam aan hem opgcdragen,

deed zijn portret schilderen en in de vergaderzaal ophangen enz .,
alles om de eigen oppermagt boven de dissideerende Gr . • . Loge
to bestendigen .
De Hei-tog van
van

Frankr k ,

Orleans werd later, door bet G .- . 0.- .
van

zijne

waardigheid

als

vervallen verklaard . Het Ordezwaard werd ,
zitter
Het

verbroken en

midden

in

C rootmeester

door den Voor

de vcrgaderzaal geworpen .

besluit hiertoe werd genomen, ter oorzake

van

cenen
brief, then hij (welke zich door alle mogetijke , geoortoofde of
ongeoorloof(le kunstmiddelen , bij de bovendrijvende partij in
goeden reuk brengen en zich wilde doen doorgaan acs cen gevleeschde republikein) , onder den naam van Burger
geschreven aan den dagbladschrijver
22sten Februarij

1795 ,

ILSENT,

EGALITE,

had

en door dezen, den

gcvoegd in hot supplement op hot

Journal de Paris, No . 55 . zijnde van den votgenden inhoud
Zie bier mijne
ae.- . geschiedenis . Gedurende een tijdperk,
waarin voorzeker niemand ooze . omwenteling voorzag, had ik inij
verbonden aan de Vrijrnetselarij, welke mid een zeker beeld van
gelijkheid aanbood, eveneens als ik mij bij bet parlernent beb
aangesloten, omdat bet rnij een beeld van vrijheid vei toonde .

Ten de sekretaris van het Groot--Oosten zicli in de maand December 1 . 1 . tot den persoon vervoegde , die bij mij als sekreta •is
des Grootineesters fungeerde, om mij een verzoek , betrefiende de
werkzaamheden dier vereeniging, ter hand to stellen, antwoordde
i k den 5 Januarij : n Daar ik niet weet , op wat wijze bet Gi-oot-Oosten is zamengesteld, en ik ook van gevoelen ben, dat er irei
ecnc republiek, vooral in den aanvang harer grondvesting, noch
mysterie, noch geheime vereeniging moct bestaan, zoo wit ik mij
iii geenen deele meer met bet Groot-Oosten, of met de bijeenkom-sten der Vrijmctselaars inlaten ."
Gelijk men weet,

hebben hem die kunstenarijen niet van

bet schavot bevrijd .
OR

EJZD is eon deel van bet driegodendom .der Parzen, of oude

Perzen .

De hoogste godheid, bet eeuwige wezen , in de Zend-

sche en

Pehl vische bocken , de grenzelooze tijd genoemd

schiep, behalve bet oorspronkelijk licht, water en vuur, ook
OR

en

UZD

AHRI

beide eigenlijk oudergeschikte,

AN,

tieve en produktieve beginsels .
ander van bet kwade .

De een van bet goede en de

De strijd ,

bestaande, moet naar de leer van

tusschen doze twee laatsten
ZOROASTER

jaren eindigen met de zegepraal van
had
OR

AHRI
nZD

AN

Diet

doch ak-

OR

na twaalf duizend
Van dozen tijd

IJZD .

gedurende drie duizend jaren de goede werken van
aangevallen (ingewikkelde voorstelling van do schul-

deloosheid der primitieve menschen), en na den negen duizend
jarigen

strijd , zullen

de

zondaars

regtvaardigcn eeuwig gelukkig zijn ,
hel , zal hervormd
AHRI

AN

AHRI

AN ,

gezuiverd
de natuur,

(liersteld of herschapen) ,

gehcel vernietigd worden ,

en

met

de

en zelfs do

en bet rijk van

terwijl zoowel

OR

UZD

als

ieder met hunne zeven geesten , alsdan to zamen een

offer van lofzangen aan bet hoogste wezen (voorstelling der golukzaligheid) zullen aanbieden .

(Zie .Boun-dehesch , ou cos-

mogenie des Parses en precis du systeme Theologique de
Zoroastre, in

ANQUETIL

p. 346 en 594) .
J.

KINKER

DU PERRON,

le Zend• Avesta , T. II,

Door vergunning van den schrijver, Br . - .

daartoe in staat gesteld , laten wij onderstaande legen .

de, belangrijk als alles wat uit zijne pen vloeit, hieronder volgen .
Gelijk over den oorsprong van moor andere zaken, zoo is er
ook over den oorsprong der V irijmetselarij niet weinig getwist . Dat

zij tot de geheime gezelschappen behoort, is aan Been twijfel on
derworpen ; maar tot welke soort zij aanvankelijk moge behoort
hebben ; wat bet doel en wezen van hare symboliesche architektuur geweest zij , en nog is, daarover zijn de gevoelens, zelfs die
der Broederen, niet weinig verdeeld . Wijlen de Berlijnsche boekhandelaar NIEOLAI, heeft over bet een en ander, daartoe betrekkelij k , nog al wat geleerdheid verspild, en men is er niet veel
wijzer door geworden.
Stamt zij van de Tempelridders of ? Stond zij met de Dalbroeders, of later met de Rozenkrnizers in verband ? Is zij, na bet
ondergaan van eenigc wijzigingen, eenmaal aan de vervolgde dynastie der

STUARTS,

vooral in de Schotsche graden toegewijd ge-

weest ? Zijn er, bij die gelegenheid, sommige Jezuitiesche takken
op haren stam geent geworden ?
Deze en racer andere vragen zullen misschien nooit met voile
zekerheid beantwwoord worden .
Waarschijnlijk heeft al bet opgenoemde wel iets toegebragt, on'
Bonze Orde, onder den naam, welke zij nu voert, to doen zijn wat
zij thans is, oni daaruit haar tegenwoordig hoofdoogmerk of to
leiden ; en op dit laatste komt bet voornamelijk aan .
Doch ook daarover wordt getwist ; en in alle, zelfs in geregelde
Loges en Kapittels words er niet eveneens over gedacht . Er zijii
er (en dit mag den verlichten Broederen in ons vaderland vreemd
schijnen) welke, dienaangaande, niet vrij zijn van alchiemistiesclre
hersenschimmen ; en, mits in een figuurlijken zin apgenomen, ware bet zeker wenschelijk, dat ooze met levende steenen metselende werklieden, zich, met bet goud maken, en bet zoeken naar
den steen der wijzen, in onze wereldburgerlijke Tempels ernstig
bezig hielden .
Doch hoe verschillend en wijd uiteenloopend de gevoelens ook
mogen zijn, ten aanzien der opgeworpene vragen ; dit ten minste
(geloof ik) als boogtwaarschijniijk to molten aannemen, dat de
soort onzer
PYTHIAGORAS,

mysterien

bet meest overeenkomt met die, welke

na zijne reizen in Egypte en Perzie, in navolging der

1Ifagi in de eerste, en der verlichte Hierophanten in, de laatste

gewesten, bij zijue landgenooten invoerde . De overeenkomst der
symbolen, teekenen en woorden, hunner mathemathiesche figuren,
en mystiesehe getallen in de verborgene godsdienstleer der gewijde

ill.)

OR

.

Egyptiescbe priestess, en der navolgers van

ZOROASTER,

met onZe

gcometriesche, arithmetiesche en bouwkundige figuren, laat weinig
twijfel ten aanzien der gelijksoortigheid van beider geheimzinnige
gilden met de onzen, over .
aar ook de toepassing der getallen op bet goede en booze beginsel in de eeredienst der beide volken met ooze heilige Oostersche
licbtgetallen, tegen die van bet nog donkere en profane Noorden,
heeft nog een zweem van hunne twee elkander bcoorlogende be .
apon-

ginsels overgehouden, en doet mij denken aan eene oude

thans weinig meer bekend . -- Dit allegoi-iesche
verhaal beta eft den strijd tusschen deze beide wereldmagten, bij
nieke Legende,

de Perzen

onder den naam van

OR

UZD

en

AHRI

AN,

en bij de

Egyptiesche Hie"rophanten onder dien van noRus en

PYTno bekend . -- De Legende zou dus kunnen luiden
uIlet gcootste getal, hetwelk door de vereeniging en bijvoeging

der cijferletters van bet 3 X 3

=

9, kan uitgedrukt worden,

is dat, hetwelk met negen begint, en, geleidelijk afdalende, met
een cindigt ;

to weten, 987,654,321 ; ook in bet tientallige stel .

sel, waarbij de 0 de aankondiging van eene nicuwe volgreeks deter letters is, en in 10 bet tienmaal een aanduidt ; doch voor een
getal geplaatst, alle magt mist . De negen letters in bovenstaande
volgorde geplaatst, zijn bet heilige getal, of bet 3 maal 3, van
aar
bet goede beginsel, en bet symboliesche teeken zijner magt .
die zelfde cijferletters van dit 3 maal 3 = 9, heerschen ook in
de Datum-, wanneer zij met een beginnende, met negen eindigen,
en op deze wijze bet minst mogelijkc getal, namelijk dat van bet
kwade beginsel, uitdrukken .

Dit laatste 123,456,789, stelt bet

vermogen voor, waarmede bet booze beginsel de kracht van zijn'
tegenstander onophoudelijk beooi loogt . Tot bet volhouden van
dien strijd vond bet Been middel doelmatiger dan om zijn getal,
aan de dwaling en bet obscurantismus toegewijd, in den loop
der tijden, en bij tusschenpoozen , van bet heilige petal dat met
vegen begint of to trekken, door gestadige vermindering met bet
zijne gelijk to maken, en dus zijne zegepraal bij gedurige lrerha-

ling tot stand to brengen .

Dikwijls scheen bet dat

AHRI

AN

of bet beginsel van bet kwaad en de duisternis -- eindelijk ion
zegevieren ; tweemaal bragt hij zelfs bet getal van OR UZD, waarin
de negen cijferletters, schoon tieeplaatst , aanwezig bleven (bi A

OI1
en

115

.

B), in verwarritng, en door nullen van een gesebeiden ;

erg

meende (bij C), bet goede drie maal Brie in bet zijne oveigebragt
to zien, zoo als bier is afgebeeld
987,654,321 .
123,456,789 .
864,197,532 .
123,456 789.
740,740,743 . -- A .
123,456,789 .
617,283,954 .
123,456,789 .
493,827,165 .
123,4'56,789.
370,370,376 .
123,456,789 .

Bs

246,913,587.
123,456,789 .
123,456,798 .
123,456,789 .

Ci

9.
aar van uit het zuivere Oostersche lieht (hot verheven Oosten)
daalde eene donderende stem,

en drong door tot in bet oord der

duisternis, in do woorden
~) ))

VOLUARD IN UWE IIEILLOOZE POGINGEN, EN TREK NOG EEN

)) )) UW GETAL VAN IIIT

De trotsche

AHRI

AN,

AAT4

IJNE AP ! ! " "

die reeds, bij de uitkomst C, zijne over

winning had uitgebazuind, werd gedwongen aan dit bevel to vol .
doen ; en bet gewijde 3 X

3

9 bleef ongeschonden en on •

vermengd over .
Volgens de leer van tOROASTtR moest de strijd der beide begin.
sels, gedurende 4 pei ioden , elk van drieduizend jaren, herhaald
worden .
PYTHAGORAS

Ook de aanhangefrs van dezen Perzischen wijze had
in zijne reizen bezocht ; van daar misschien , dat bij in zijue

mathematische wijsbegeerte, bij zin
j trias ofdrietalligheid, ookde to
tress of viertalligheid

voegde, en daardoor aanleiding gaf, om bet

decimale in bet duodeciniale stelsel to verandeien .

111 .

De Ilfaponnioke

8

U4

ClPOT .

legende rou er dais op deze wijze mede vermeerderd kunnen vwarrdcn
Na de viermaal drie duizend jai-en, daagde OR UZD AIIRI AN Bit
om den strijd to hervatten, met het twaalftallig stelsel, waarin
elf, door een omgekeerden negen (Q) afgebeeld, het hoogstecijfer
zou zijn, en waarin de cijferletter tien, door een x zou afgetcckend warden. Twaalf zoo, dienvolgende, door 0, dat is twaalff
maal bet voorafgaande getal voorgesteld warden, en 10 twaalfraal een zijn . Het getal van OR UZD wend this C, x,9-87,654,321,
en dat van AnRI A1 12,345,678,9x('De strijd wend door dezen laatste met dubbele woede hervat ;
rnaar nu brags hij geene enkele verwarring door de verstrooijing
der talletters, waarvan nergens een enkele, na de aftrekking ver
mist werd, terwijl de elf (Q), welke tevens cen eerst getal is,
na, de, laatste aftrekking overblijft, even als de 9 in de dric eerste
tijclperken,, gelljk uit de volgende symbolicke substractie blijkt .
Cx,987 ,654, 32 1 .
12,345,678, 9 x C:
x8,641 ,e97, .53 2 .
12,345,678,9x(
96,2(°, ;8 , 551x, 7 4 3 .
1 2, 3 4 5 ,678,9 x C°.,
8 3,
7 2 , x 6 1, 9 5 4 .
12,345 1 678,9 x C11
7 1, 8.2 9 , 3" x 4,C 6 5 .
12,345,678,9 x C.
1

50 ;4x3 ,928, 1 7 6 .
1.2,345,678,9x(:
49, 1 5-x ,26 C,3 8 7 .
12,3 =45 ,678,9xe
36, x14 ,7(a 2,598 .
12,34 5 ,678,9 x C
24,68 C ,1 3 5,7 x 9 .
12,34 5,678 ) 9 x (1 2,345 ,678,9(-"' x .
12,34 5,678 ) 9 x (.
It
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Of nu deze uitbreiding der legende ook tot de exoterische leer
van PYTHAGORAS over de getallen behoord hebbe ; of zij door de
Were Pythagorische whole daartoe gebragt is geworden ; of de
verandering van bet Lien- in bet twaalftal bij hare leerlingen van
de twaalf sterrebeelden in den dierenriem afgeleid is ; en of zij
daarmede eene esoterische of hoogere uitlegging in hunne geheime
vergaderingen verbonden hebben ; -- hierover kan ik niet beslissen ; - maar zeker is bet, dat, volgens ZOROASTER, de zegepraal
van bet goede over bet booze beginsel, na viermaal drieduizend
jaren voltooid, en de magt van AIHRI AN door OR UZD geheel ver-r
nietigd zou zijn ; en even zoo zeker is bet, dat de zedeleer van
PYTHAGORAS op de voortdurende volmaakbaarheid van den mensch,
gegrond was .
isschien kunnen mijne gissingen iets bijdragen ter apsporing
van den oorsprong onzer Orde.
ORPHIESCHE FEEST'EN, waren de plegtigheden en gebruiken
bij de vergaderingen cener vereeniging onder de oude volgen, die
de vereering van BACCHUS symbolizeerden . De leden dezer go .
heime vereeniging noemden zich de bewaarders der oude leer
van ORPHEUS , en poogden de mysterien terug to brengen
tot de Egyptische denkbeelden . Onder anderen leerende , dat
dezelfde godheid was als

In hunne nachtelijke
bijeenkomsten herdachten zij den moord van BACCHUS , door do
vermomde Titans , en besmeerden daarom den kandidaat net
BACCHUS

pleister .

osIRIS .

De slang werd er veelvuldig als zinnebeeld gebezigd,

en hunne vreugdekreet was :

Evoi, Saboi, byes , attes ,

atteo, hyes !
Nadat die inwijding veer gezonken was ,

omdat zij niet
stean'de op de medehulp of bet gezag der priesters, verhief zij
zieh weder in de cerste eeuwcn van hot Christendom, door
toedoen der Pyihagoristen en Platonisteu .

Deze meenden in
de verhefhng dier mysterien een middel to zien , waardoor do
ondergang van bet Heidendoin kon worden tegengegaan, waartoe zij de plegtigheden wijzigden, en BACCUUS deden voorkonnen
onder den naam van
licht-beginsel der wereld .
Zie het Art .

SABASIESGHE

ANES,

de voornaamste godheid, bet

Zij gingen echter eindelijk to
FEESTEN .

8

met.

OSIRIS '(Zie Isis en

ISIS-TAFEL) . Deze hoogste en algetneene volksgod der onde Egyptenaren . wend, volgens PLUTARCHUS, door de-

zen voorgesteld onder hot beeld van een oog en eenen schepter,
ore daardoor zijn voorzienigheid en magt aan to duiden .
De oudste inwoners van
wving van

E 'ypte

werden , bij de beschou-

het wereldgebouw,, waarin zij

zoo veel

orde en

schoonheid opmerkten , zoozeer met eerbied bezield voor de zoo
en de maan, dat zij beide hemel-ligchainen als de opperste God-

Osiris en Isis gaven, naar het
hadden gevormd . Osiris betee-

heden erkenden, en ze de namen
be-rip ,

dat zij er zich van

kent veeloogig , en inderdaad kan men zeggen ,
der zon even zoovele oogen zijn ,

dat de stralen

met welke zij do aardc en

do zee overziet .
flet „oord

Isis

beteekent zoo vecl , als de oude , en drukte

de meeniog der - Egyptenaren over de eeuwigheid dier Godin
uit .

Van deze Goden zeiden zij ,

dat zij do gansche wereld

regeerden, en dat elk hot zijac tot voortteling van (to over ige
)evende wezens bijbragt .
Aran den eersten schr •even zij de vuuurdeelen en den geest ,
.aan de andere de wateraehtige eu aara'sc ie bestanddeelen ,
en aan beide to za m en d e l uch t toe
dingen

Zuodoen de «wren all e
oor•1 ~;~bc agt en on-

door den invloed der zou en maan

derhouden . en uit deze vijf elenienten . welke wij thins genoemd hebben , bestond de gansche wereld ,

even als hoofd ,

handers, voeten en overige ledematen van bet Inenschelijk ligchaam,
to zamen den mensch uitmaken .

Elk dezer vijf elementen werd

onk bovendien door de Egyptenaren als eene godheid beschouwd
en met eenen bijzonderen naam genoeind .
zij Zeus ;

een woord ,

Den geest noeWen

hetwelk de bron des levees beduidt ,

weshalve zij then als den vader van alle redelijke wezens •b eschouwwden .

Het vuur beette
rang ,

Vulkanus ;

eene godheid van

welke naar hunne mooning het meest . af-

den eersten
deed, om de dingen tot volkomenheid

to brengen .

Dewijl

de aarde, als het ware , de schoot was, waaruit al het leven
oeder. Het water werd
begon, gaven zij haar den naam van
Oceanus genoemd ,

welke echter bij de Egyptenaren diets ,an-

OSI.
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del's was, dan de rivier de Nyl, De lucht heotten zij Jlfinerv:t.,
"Telke zij daarom voor Jupiters dochter 'en Your eene .jonkvrouw aanzagen , omdat zij de lucht voor onverandorlijk hiel
den, en deze zich tot aan den hemel uitstrckte.
Oit verhaalden de Egyptenaren van de hemelsche goden, die, ook
volgens ben, oorspronkelijk onsterfelijk zijn; zij gaven echtertegelijk
voor, dat er ook aardsohe godcn wareu , die, hoewel stcrfelijk goboren , nogtans door hunue wijshcid, of de weldadcn, door hen
aan het menschelijk geslacht bewezcn , de onsterfelijkheid
haddon verdiend. Enkelen van hen zijn kouiugen van E"fgypte
gewcest , en van deze hcbben eenigen den naam van eeue
godheid gevoerd ; anderen hehhen bijzonderc namcn gehad.
Tot de eerste klasse behooren Helios , Kronos , Rhea,
Zeus (J It]Jiter) ~ die ook door eenigen Ammon genoemd
wordt , Juno, r ulku1lUS ~ Pesta en Merkuriua. Helios ,
dat is de zon , rnoet het eerst in E(g ypte geheerscht hebben ;
doch ecnigen onder de priesters stelden vast, dat f7ulkanus ,
de uitvinder des vuurs , nog vour hen} geregeerd had. Op hem
volgde Kronos , en werd , daar hij met Rhea gehuwd was ,
volgens sommigon , vader van Osiris en Isis; volgens andercu
van Jupiter en Juno. Van Jupiter stamden , naar de meeuing del' laatstcn, vijf andere goden af, namelijk Osiris, Isis,
Typhon, AjJollo en ./Jpltrodite of Fenue, Zij voegden er
bij dat Osiris en Baochus ~ Isis en Ceres dezelfde waren,
Alluhia en jl{acedon stamden van Apollo af , die Osiris op
zUne veldtogten vcrzelde. Toen Osiris te velde trok, liet hij
zijn broeder Busiris in zijne plaats terug, Bij zijne terugkomst uit Indi if, vermoordde Typhon hem , dien men, tot
loon zijner edele dadeu , onder de goden plaatste, De stieren
Apis ell Mnevis,: welke 111cn hem geheiligd had, werden zells als
godhedeu vercerd. Horus, de zoon van Isis, en" de laatste dcr
goden, regcerde, na de vervolgingen der Titans ontkomen te zijn,
o'er Eg-!Jpfe.. en werd, na zijnen deod, onder de goden geplaatst,
De Griekell vereerden hem onder den naam van Apollo. Dit is
volgens mouonus van . .S ici I iii,

de COJolJtogonie ell Theugoltie

del' Eg)1)tcnal'l'1l ~ en men merkt daaruit dadclijk, dat. tic Grie..

ken ze vervalscht en naar hunne wijze ingekleed hebben .

Uit

deze leer kan men bet gevolg opmaken , dat die oude volkeren
twee soorten van goden aannamen ; to weten : de hemel-ligehamen
en vooral zon en maan ,

en do beroemde mannen welke zij ,

uithoofde der weldaden van hen ontvangen , goddelijke eer bewezen .
van

Deze godleer inoge nu ook geput zija uit de boeken

THAUT

of

TOOT ,

of uit eene anderc legende , door de Egyp-

tiesche priesters verbreid , zoo is bet nogtans bewezen , dat de
Grieken zich daarvan hebben bediend om ' bun leerstelsel op to
bouwen . Omtrent de verdere allegoriesche gescbiedenis Bier
goden leerden zij bet volgende : Deze beide godheden , namelijk Isis en Osiris, hadden , gedurende hunnen echt, met elkander in volkomene eenigheid geleefd, en hadden bet zich ten
pligt gerekend , hunne onderdanen to beschaven , hen in den
akkerbouw , kunsten en wetenschappen to onderrigten . Na dit
alles had Oairi8 , uit goedheid en liefde voor bet menschelijk
geslacht , bet besluit opgevat , de gansche bewoonde aarde Fond
to reizen, en de bewoners , niet zoo zeer door magt, dan wel
door de rede , tot menschen to vo :rmen, en was bet hem voornamelijk door muzijk en zang gelukt, hen tot zich to trekken .
Zjjne reis was een gedurige _triomf . Eerst reisde hij door .Ethio-

pie,

waar bij dijken liet aanleggen, om de overstroomingeu van

den Nyl

tegen to gaan ; van daar was hij door 4rabie en Indie
gereisd, en hierop , door Tracie en de oxnli ; ;ende landen , in
Europa gekomen . Overal had hij sporen van zijne weldadigheid achtergelaten, de toen nog onbescbaafde en woeste bewo ners in den akkerbouw onderrigt, ze vatbaar gemaakt voor
de voordeelen der burgermaatscbappij , en ban geleerd, hoe zij
steden en dorpen moesten aanleggen ; ook had hij hier en daar
zuilen en andere gedenkteekens doen oprigten, waarop zijne daden
gegraveerd werden . Bij zijne terugkomst naar Egypte was hij gevallen als bet offer der zamenzwering zijns broeders,
den
heerschzuchtigen Typhon , die, gedurende zijne afwezigheid, de
vijandelijke plannera niet ten uitvoer had kunnen brengen , uithoofde van de waakzaamheid en bet verstand der trouwe Isis.

Typhon had aamelijk ,

eon

gastmaal

aangerigt,

waarop
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()St .

fiij zijnen broedcr genoo(li
I
Z)g(l had . Deze verscheen , en toed verZailteldcu zich de zaarngezworenen , volgens PLUTARCHUS , ten go .
talc van 72, ; daarop toonde hij hem een fraai bearbekie
ze hem to geven zoo hij er in paste .

kist , met bclofte ,
plaatste zich er in ,
die in den

Nyl.

Hij

de zaamgezworeuen sloten ze en wierpen

Zoodra

Isis,

die op reis was, bet treurig

uiteinde van haren echigenoot had vernomen, zocht zij zijn lijk
op : eindelijk vond zij het in

PheniciJ,

waar de golven de

kist aan land hadden gespoeld, en trot : er mede naar

Egypte

terug . Hoewel zij de kist op eene veilige plaats verborgen had,
ward hat lijk toch door Typhon, op de jagt,
ters ontdckt ,

geopend , en in

stukken verdeeld .
streken van

14 ,

achter hecs-

volgens sommige in 16

Due stukken strooide hij in ondersclicidene

Egypte,

echter zocht

Isis

ze zorgvuldig op , en

liet aaa elke plaats, waar cen overblijfsel van bet ligehaam gevonden was ,

can gedeAteeken oprigten ,

deelte van de genitalia,

en wijdde een ge-

door de visschen verslonden, oudcr

den naam van Phallus , aan eerie godsdienstige vercering toe .
Deze legende, door sommigen eenigzins gewijzigd verhaald, eindigt dan aldus . Bjj den terugkeer van osims wachte TYPHON hem op
weg af, doodde hem, en hieuw zijn lijk in onderscheidene stukken, welke bij order zijtic rolgezellen -verdeelde . Isis vervolgde
meet haar Z0011 I10Rus de daders, versloeg ze, en bemagtigde
Zij vervaardigde uit was en
de overbIjifsels haars gemaals .
welriekende harsten ondei-scheidene beelden, die op haar gemaal
geleken, en verborg in elk beeld een gedeelte van OSIRIS lijk .
Zij riep de priestess bijeen, verpligue hen door een' schrikkelijken,
eed tot bet diepste stilzwijgen, en stelde elk tempellioofd cen
beeld ter hand, beval hun de begi-aafp1aats geheim en heilig to
houden, en hem onder bet zinnebeeld cens diers to vereeren, enz .
De priestess, die bet yolk niet rilp genoeg achtten, de meer
zuivere leer to ontvangen, welke aan hunne ingewijden wend
medegedeeld, ti-aebtten bet Yolk nogtans zoo veel mogeliik to onderwijzen, en gcbi-u1kten daartoe eene door hen zamengestelde,
allegoriesche g4odsdienstleer, welke tevens andere nutte kundigheden -vervatte, omdat zij de godsdienst als bet beste middel beto verscha&n, en
schouwden, de verdere kutidighedea in-aDg
Z)

tevens als den besten teugel voor bet Yolk . Zoo knoopten zij de
xiatuurieer aan de godsdienst vast, en leer den het yolk, welke die .
ren der natie heilig moesten zijn en waarom . De stier en de
koe ploegden de aarde, bet schaap voedde en kleedde, de
pond beschermde den mensch, en had ook osIRls lijk gevonden .
De ooijevaar vernielde de slangen en sprinkhanen, en de Bier de
scorpioenen ; en de krokodilleu waren Egyptes wachters, die de
vijanden beletteden , den Nijl over to steken . De priestess onderwezen bet yolk verder in de reken-, meet-, werktuig- en sterrekunde, in de geschiedenis en kennis van het land, outleed- en
ziektekunde, de kunst van bet balsemen der lijken, zout en salpeter to zieden, olie en wij n to persen , wol to verwen, glas to
smelten, ijzer to smeden, staal to vervaardigen, steenen to houwen
en to slijpen, enz . welk onderwijs een ieder kon deelachtig worden .
Van bet ruwe yolk, dat van den aanvang slechts ligchamelijke
goden had gekend, kon men niet verwachten, dat bet een god
zoude vereeren, welke niet zigt- en tastbaar voor hen ware .
Daarom spraken de priesters van OSHUS, ISIS en HORUS, dat drietal
goden, welke eigenlijk verschillende voorstellingen, of anders
eigenschappen waren van hctzelfde wezen, zoo als OSIRIS dan den
cigenlijken god -- bron van al bet goede --

ISIS de scheppende magt,
en HORUS zijne goedheid voorstelde . TYPHoN, die een der drie
omgebragt had, was bet beeld van bet booze beginsel . De verborgen beteekenis van dit alles wend echter eerst in de mysteries

onderwezen .
De herinnering aan den dood wend den ingewijden diep ingeprent, en de onsterfelijkheid der ziel in de Epyptiesche mysteries
verklaard, van waar zij in de mysterien van alle volken wend overgeplant, Het gei •aamte, bij het einde van der gewijden gastmalen roadgevoerd, bet jaarlijksche treurfeest, om osnus, door

TYP(HON Om-

gebragt, en diens herleven of opstanding, brengen reeds op die
gedacbte, welke echter ten boogste wordt versterkt door 's priestess gebed , als zij n sterfu uir daar was, l uidende :

Gij , eeuwige 1
die alles beheei'scht, onder de gedaante der zon, neem mij op in
bet gezelschap der uitverkorenen !" enz. Hot uitzigt op straf en
a

belooning wend aan bet yolk bijgebragt, onder let ornklecdsel der
zielsverhuizitig . PLUTAncnus verhaalt, dat Isis, na den dood van
ostris, de pricstcrs hot bestuui' van den ploeg had overgegeven, oiu

lien to bezigen bij de godsdienstplegtigheden, ter gedachtenis van
haren gemaal,
DIODORUS

die den ploeg had uitgevonden .

HERODOTUS

en

waken evenzeer melding van dit werktuig in der pcies-

teren hand, en CAYLUS (Recueil des antiq . T. VI) voert, onder
zijne Egyptiesche oudheden, vei -schillende afbeeldingen van OSIRIS
aan, welke zich door dit kenteeken steeds onderscheiden van de
overige Egyptiesche godheden . Wie deze figuur beschouwt, kan
ligt op bet denkbeeld komen, dat dit zoozeer vereerde werktuig
in de Egyptiesche mysterien datgeue moge geweest zijn, wat de
.jnoker bij de werkzaamheden der

etselaars is .

Belangrijk ziju

ook, in meer dan een opzigt, de treurplegtigheden, welke ter gedachtenis van den moord van osIRts op de volgende wijze werden
gevierd :
Op eenige dagen des jaars werden de tempels, ter heeinnet •i ng
van

dood, met zwai t behangen, waarop de priestess van

OSIRIS

de klasse der Pastophores in bet zwart gekleed verschenen .
treurdagen van

ISIS

duurden vier dagen .

De
Op den tweeden treur-

dag droegen de priesters, in een' treurig plegtigen optogt, des
nachts, de heilige kist naar den oever van den

Nyl, goten water

in de daarin geplaatste gouden vaas, en riepen dan luide : n OSIRIs
is weder gevonden !" IRUCIUS FELIX (Cap. XX . Octavius) spreekt
van een andet' treurfeest, dat hiermede welligt van gelijken oorsprong i~ . » Isis," zegt hij , » had geweend, getreurd en hai'en
verloren zoon gezocht ." De ingewijden sloegen zich, bij bet
vieren dier plegtigheid, op de borst, en bootsten bet treuren der
moeder na .
Dan bragt men een knaap, alsof men hem had
weder gevonden . Isis verheugde zich en de priestess j uichten ;
zoo deden zij alle jaren . Bij deze treurplegtigheden wend op bet
beeld van een der goden (TYPHON) geslagen . Deze treurplegtigheden, de sluipmoord, aan OSIRIS gepleegd, de doodkist, door een'
heester omslingerd, bet zorgvuldige opzoeken van bet lijk, bet
slaau op bet beeld van TYPUOY, de droevige gebaren der priestess,
bet hervinden des lijks in den maneschijn, en de vreugde der
priestess over dat wedervinden, dit alles is voor den V . •.
belangrijk
hetgeen

en diet zondet' beteekenis.

PLUTARCISUS,

. •:

Niet min belangrijk is,

in bet begin van zijn stuk, over osiius en

Isis zegt : » Wie wijs wil wordcn, inoet de onsterfelijke godea
0111
wijsheid hidden ." De mensch kan zich niets gewigtigers
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Os'

wenschen, en God katl zijn scllepscl nicts beters geven, dan het
doorbronden der waarheid . Wijsheid-alleen onderscheidt de Godheid van den mensch .

Geeft God hem wijsheid, dan schenkt Hij

hem een gedeelte van Ziju eigendom .

Zelfs de gelukzaligbeid van

het eeuwige leven bestaat slechts in het algehecle, voortdurende
doorgronden alley dingen .

Het zoeken naar waarheid is daarom

een edele wensch, der G odheid trader to komen ; de heiligste van
alle werkzaamheden in onze mysteries , en die het aangenaamst
is

voor de godin, welke als de meest wijze in onze tempels

wordt vereerd.

Beteekeut niet Isis zoo veel als wijsheid, en

TYpaorr zoo veel als trotacliheiri, die der eerste vijandig is, en
haar veracht, en die bet vooruit streven der ingewijden in echte
wetenschappen belet ?

Wot-den niet de priestess in onze verga-

derploatsen tot matigheid en orde opgeleid, en alle noodelooze
pronk van hen verwijderd, ow de gewijden niet daardoor of to
wenden van bet onderzoek naar de eigenscbappen van bet verhevenste Wezen, dat de bron der wijsheid is?
OSIRIS,

Isis en

RORUs

werden dan ook steeds verbeeld door een

drievoudig beeld, of drieledige groep, terwijl de nabijgelegen tempelyvandeu versierd waxen met ouderscheiden zinnebeelden, als
eene slang die een ei uitbraakt,~ het zinnebeeld van bet heelal,
dat de kietn van alle dingen bevat ; een kruis met een handvat--eene navolging van den Indieschen Lingant, bet zinnebeeld der
wcikende en tijdelijke teelkraeht der natuur -, eene tweede slang,
die, als cirkel gekruld, zich in den staart beet, enz . -- Even als
de ITHRA (zie dat Art.) der Perzen, de BALDER der Scandinaviers (zie dat Art .), en de

der G rieken en de KAD ILUS
der Samothraciers (zie dat Art .), wend oStRls omgebragt . --Even als
even als IIACCRUS (Liber Paler), heette
JUPITER (Jovis Eater),
$ACCHUS

osuns, v a d e r, In de mysterien verbeeldde men aan den kandii
daat bet ombrengen van OSIRIS . - In den tempel to Sais was een
giaf, waaiin de kandidaat weld nedergelegd, en welkebij de verrijzenis
niet meer wend beschouwd als OSIRIS, maar als diens noon HORUS, verwant met trIn (akkertnan, zaaijer, kunstenaar in steen, beeldhouwer,
werkmeester).
nioNYSIUS

en vindt bijna

hetzelfde terug in de mysterien van

of BACCIIUS, later door eene Grieksche volkplanting naar Klein-

zie overgevoetd, vanwaar zip zich onder denzelfden naam naar•
Syi•ie , Perzie en hndib* verspreid lea . Dc Dynosiasten of Diony •

OR.
siesche werklieden

1 .3

volmaaktea daar hunne kunst, waarvan de

puinen der door hen opgerigte gebouwen nog getuigen. 300 jaren
voor GARISTUS was hun, door de Kouingen van Pergamus, de stad Theos
als verblijfplaats aangewezen . bij hunne inwijding outvingen zij
teekens en herkenningswoorden .

JIunne bijzondere vereenigingen
door verschillende benamingen aangeduid, stonden onder bet bestuur van een'

eester en bijzittcrs, jaarlijks gekozen .

Op be-

paalde tijden kwamen zij bijeen, spijsden to zanmen, en deelden
prijzen uit aan de beste werklieden .

Ook uitstekende, niet-bouw-

kundige personeu werden soms als cereleden aangenomen .
overleden,

Voor

verdienstelijke leden, rigtte men begraafplaatsen op,

waarvan nog sporen bij

Siverhissar.

waren in kleine en groote verdeeld .

De Dionysiesche mysteries
De ingewijden droegen eene

afbeelding van den Phallus (zie dat Art.) om den pals
; de priesters droegen een gouden krekel, ook in Egypte een teeken der
ingewijden . Na

voorafgaanden optogt had de inwijding plaats

met plegtigheden, gelijkende naar die der Egyptiesche mysterien .
De aannemeling stelde BACCRUS voor, welke vermoord was door de
Titans, en men veinsde den kandidaat om to brengen . De groote

D yonisien werden om de drie jaren gevierd, en, even als in de
feesten van Sa'is, bij een moeras . Daarbij wend de hervinding
of verrijzenis van n ccnus voorgesteld . De kandidaat werd ge19uterd door lucht , vuur en water . Om door de lucht gezuiverd
to worden, sprong hij, van eene hoogte a£, naar eene afbeelding
van den Phallus, van bloemen gevormd en tusschen twee zuilen
hangende . Na zijne aanneming werd hij met myrten bekransd .
Zie vender

De Egyptiesche godsdienstleer had,
gelijk gezegd, twee beteekenissen, eene openlijke en eene verS ABASIESCHE FEESTEN . -

borgene, waarom de priestess sphinxen aan de poorten plaatsten,
om aan to toonen, dat hun ne leer, ondei' raadselachtige bewoordingen, wijsheidsgeheimen bevatteden .
de

beteekenis des

opschrifts

van

Dit was ook ten naastebij
bet gesluijerde beeld van

Isis, in den tempel to Sa'is, dat luidde :

Ik ben al wat is,

al wat geweest is, al wat zal zyn, en nooit heeft een sterveling
den slu#er opgeligt, die m# onahult .
en behoort dus degelijk
onderscheid to makes tusschen de onwetendheid, welke bij de
menigte heerschte, en de diepe kennis der gewijden, wie men geleet d had : i Dat God voor al de ovverige wezens had bestaan in
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OTE .

OUT) .

zijne zons-eenigheid ; dat deze was de bron van alle kennis, bet
onbegrijpelijk, zich-zelf genoegzaam zijnde, eei'ste grondbegilisel, de
vader van alle geesten."

Zoo had

de eerste onderwijzer
der Pythagoreeers, welke zijn onderrigt in Egypte had ontvangen,
van daar de leer medegebragt : » Er is een onbekend wezen , dat
bet oudste van alle wezens en de daarsteller van alle dingen is .
ORPHEUS,

Dit verheven wezeii is leven, licht, wijsheid .

Deze drie namen

beteekenen dezelfde magt, die alle zigtbare en onzigtbare dingea
uit bet niet heeft getrokken ."
OTERFUT .
eenen

Volgens de legende der hoogere graders de naam van

der drie

moordden .
pels ,
en

edgezellen , die , den

eester

HIRA

ver-

Hij plaatste zich aan de westelijke deur des tem-

en gaf hem eenen slag met den maatstok

(Zie

HIRA

STERKIN) .

OUD-ABERDEEN .

Zie do Art .

OUDE EN AANGENO
bestaande,

ROSA

EN RITUS .

dat door den Graaf

en

STARCK .

Het stelsel, uit 33 graden

bij zijne terugkomst uit Amerika in Frankr jk is daargesteld , onder
voorwendsel, dat hij bet uit Amerika had medegebragt . Vroeger had het in Fran krij k
en

GRASSE-TILLY,

slecli is uit 23 graden bestaan,

bet 55 graden telde, eene aantrekkelijk;
welke
moest verdubbelen , door dat de Graaf
heid to meer
DE

kreeg ,

DE

die hervorming ,

GRASSE

op den

Du

hals schoof (zie

uit zijne fabriek , aan
het Art .

FREDERIK

11) ,

hoogstens tot 1797 kan opklimmen . (Zie verder
OUDERDO
men bezit .

( ACONNIEKE)

lI

hoewel zij

STELSEL) .

bepaalt zich naar den graad, then

De Leerling heeft minder jaren, dan de

en deze tell minder, dan een
tijd,

FREDERIK

ed ezel ,

eester ; alles overeenkomstig den

ve1ke de personen vroeger in elken graad moesten door-

brengen, alvorens bevorderd to kunnen worden .
OUD-

EESTER .

(De SCHOTSCIIE)

Oud-Schot ,

ook Andreas-

Ridder ; de Se . graad van bet klerikaal systema en de 4e . der
artinisten .
OUD-

EESTER . (De VOLKO EN) De Groot-Uitverkorene ; do 14e .

graad van den Raad der Keizers van hot Oosten en Westen to

• , en do 63e . van hot
;j,
Pat-

itzra'finietiesch systema .

P .1I .

OUR .
OEIRANOS . Eon
beide

der

drie godhcden , to

andere waren

den de

mysteriin

9 123

en

RHEA

JASION .

Gnossos vereerd ; de
Op den berg Ida had-

der Dactylen bestaan .

(Zie dat Art .)

Ter-

Rhoysteriin van Rhodus,

wijl een tak van doze word overgebragt naar bet eiland
dus, en daar den naam aannam van

Telch inen , werd een andere tak overgevoerd naar bet
ciland Kandia (toen Kreta geheeten) , waar zij
ysterii n
der Kureten, of Gnossische ysterien werdcn genoemd,
of der

naar de stad Gnossos .
toonde men

In die laatstgenoemde mysteries ver

bet vermoorden van den derden der opgenoemde

godheden door do Titans, en stelde or de Kandidaat , met een
zwart lamsvel omhangen ,
inwijdingen

van

OSIRIS,

bet slagtoffer voor .

ADONIS

en

IIABIRIS,

Gelijk bij de

word den aanne-

meling de a fbeelding van den Phallus vertoond .

(Zie osiRis) .

P
PAARO .

Zie

BELLY-PAARO .

PAILLETTE . (PIERRE THO
de

Grace ,

den I 5den

AS LAURENT) geboren to Hd vrs
aart A 776 , schijnt zijn geheel leven

to hebben gewijd aan de redding en bet welzijn zijner natuur#
genooten .

Reeds op zijn zeventiende jaar trachtte die Br . •,
met levensgevaar een mensch to redden . In zijn volgend leven
zettede bij die rnoedige zelfopoffering voort ;
vijf en twintig personen .

zoodat hij thans

veelal met eigen gevaar ,

hot levee
heeft gored . en daarvoor van zijne dankbare medeburgers den
naam van

den Redder

heeft verkregen .

De geredde personen

nam hij, die niet met middelen was gezegend . i n zijn huffs op,
verzorgde ze en voorzag hen van voedsel, geld, kleederen en hot
verder benoodigde,
m lien aannemen .

zonder ooit eenige geldelijke belooning le
Later aangesteld als kapitein der braudslmit .
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PAT .

PAL .

gasten (.tapurpompiers),
esonderscheidde hij zich door gelijke
zelfopoffering in zestien hevige branden, bij een van welke, ten hnize
van een handelaar in olie en brandewijn, hij zich to midden der
vlammen waagde, niet slechts om bet leven van ten bijna verstikten pijpgast to redden , maar ook een brandend vat wijngeest to blussehen en de vlammen to keer to gaan ; dat hij
met good gevolg deed , zoodat bet geheele etablissement behouden bleef. Bij bet uitbarsten der cholera verliet hij huffs en
handel , en diende zich hij bet geopende gasthuis aan, waar hij
gedurende hot heerschen der ziekte (bijna twee en een halve
maand) belangloos de gewigtigste diensten bewees .

Reeds in

1810 was hij dan ook door NAPOLEON met een eerepenning
begiftigd , in 1831 ontving hij bet ridderkruis van bet Legion
van eer en den prijs voor deugdzame daden, gestitht
door de Loge lee Fideles Ecossais (thans 1sisJTonthyon) ,
in 1832 den prijs voor deugdzame daden van de Fransche
Akademie,

gesticht bij testament van

den Graaf

ONTHYON ,

in 1835 eene medaille, voor zijne diensten gedurende het heerschen der cholera, en in 1842 de medaille voor deugdzame
daden, gesticht door bet G .- . 0-- . van Frankryk .
PAISLEY, (JAKOB HA ILTON, Lord) later Graaf van ABERCORN,
Grootmeester der Groote Loge (der modern
geland, in bet jaar 1723 .

asons) van En-

PALESTINA (De RIDDER van) was de 9e . graad der artinisten, en is de 65e . van bet
itzraimietiesch systema to Paris .
PALLADIU . (()e ORDE van bet)

Do oorsprong van deze geheime vereeniging van man}nen en vrouwen , wier doe! zedelijkheid en vortning van den geest was , zou , wel is waar,
naar luid der archieven dier Orde , bij de oude Egyptenaren to
zoeken zijn , doch is stellig van eene jongere dagteekening . Hot zegel dozer Orde vertoont een hart , met bloemen
gekroond, op eon altaar, versierd met eene guirlande, een
lauriertak ter regter- en eon palmtak ter linkerzijde . Op bet
hart leest men : Ik weet to beminnen . Dit devies en de
vriendschapsband , die er heerscht tusschen de edgezellen van
`ULYSSES

(dat is de zeven leden van den Raad) , en de Gezeflin-

PAN .
nen van

PENELOPE ,

PAR .
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wijzen het voornamc doel der 01 -de van

bet Palladium aan .
PAN . De mysterien van PAN, gevolgd naar de Lupercaliin der
oude volken zijn nog lang gevierd geworden . De vergaderingen
werden des nachts op onbewoonde plaatsen gehouden . De ingewijden

hadden herkenningsteekens en waren tot geheimhouding

verpligt .

Hij , die de werkzaamheden bestuurde was met een
bokkenhuid ombangen . De naam Lupercalia kwam van de
plaats door EVANDER aan then god geheiligd , zijnde dezclfde
waarop men meende dat

(Lupa)
oud .

waren

RO

gezoogd .

ULUS

De

en

REI

oorsprong

door cone wolvin

S

van

is zeer

PAN

Bij de Egyptenaren was hij bet zinnebeeld der geheele

wereld -- van daar zijn naam

PAN

(a o

en daarom was zij,

ne gedaante tot aan de middel die van con mensch , om daar,

door bet i enschelijk geslacht aan to duiden, terwijl bet overige
van
De

zijn

ligchaam

de

verschillende

diersoorten aantoonde .
uitdrukking Paniesche (onverwachte , onwederstaanbare)

schrik, is van dien god afkomnstig . De juiste oorsprong is nogtans duister . Eenige schrijvers leiden die uitdrukking of van
den plotselingen schrik door

PAN aan de Gaulers ingeboezemd ,
toen zij den l)elphieschen tempel wilden plunderen . Anderen
leiden haar of van de omstandigheid, dat hij, die in een wood

is verdwaald

PAN

werd gezegd de bosschen to bowonen

zich vaak om bet minste bladgeridsel verontrust . Satyr en
Pan zijn verwant met "W'1t] (Satur, verborgen, gesluijerd,
vermomd), en = )D (Panim, aangezigt) .
PANACEE .

Zie

STEEN DER WIJZEN.

PARACELSUS, geboren in Zwit8erland, in 1493, en overleden
to Saltzburg, in 1341 , is een van de hoog vereerde Apostels der Alchimisten,

en Couden

eigenlijke

naar

naam was ,

THEOPHRASTVS PARACELSVS

BO

BAST

hij

en Rdzehkruizers .
opgaf,

VAN HOHENBEI

PRJLIPPLS

Zija

AUREGLU'S

.

PARACELSIrs behoorde tot die zonderlinge mcenschen ,
welke
boven velen banner eeuw uitstekende , cen zonderlingt men-

geling van goed en kwaad vertoonen . IIij verbrandde op nlijk de werken van AVICENNA en GALENLTS , en wierp met onver-
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PAR .

zwakten moed bet duizendjarig leerstelsel des laatsten hijua oIver . Op zijne reizen door Europa, ontdekte hij, wel is waar,
Diet

den door hem gezochten steen der wijzen, maar wel

vele uitmuntende artsenijiriddelen ,
niaakte . Ingewijd in de

waardoor hij zich beroemd

agie, Alchemie en Astrologic van zijnen

tijd, wierp hij, ofschoon mystikus in den hoogsten grand, nogtans
menigen scherpen blik in de verborgenheden der natuur . Welligt
is zijne overmaat vary ongeregelde, onbedwongen kracht, oorzaak
van zijne ruwheid , aanmatiging en pralerij , die alles bespotle ,
en waardoor hij zich bij alien gehaat maakte .
ziek

karakter - en

onverdraagzaamheid hem

lang op cene plaats to verblijven .
vend leden ,

Daar zijn twistDiet

veroorloofdcn

leidde hij meestal een zwer-

en hield zich bij voorkeur in kroegen op, waar

hij vaak . den nacht door, met de gemeenste knapen zwelgde . Hij

.Bazel, voorlezingen in het Duitsch over

vas de eerste , (lie to
de geneeskunde hield .

Van zijn naam en gezwollen stijl ' is

welligt ons woord bombast of komstig.
Hij leci-de onder auderen , dat zich in den mensch di'ie wezenlijke bestanddeelen bevonden , en dat ieder van deze na den dood
tot zijnen ooirsprong terugkeert . Zoo keert de ziel tot God weder, het
ligehaam, als vow bet grootste dce!, nit water en aardc zamengesteld,
tot de aarde, en de astraalgeest of bet sterrenl~f tot de sterrenbeelden terug, als aail bet Iii mament gelijk, en tilt de belde
bovenste elementen lucht en -%vuur bestaande ; doch langeren tijd
noodig hebbende tot de ontbindinb dan bet ligchaam, uithoofde der
reinere bestanddeelen . PARACELSUS was, zoo als men zegt, de stichter der Theosophiesche sekte : tot zijne aanhangers behoorden ROLERT
FLUD en JAKOB Boanz .
PARIJB (zie

FRANKRIJH ,

ONDERSTEUNINGSGESTICHT

de zetel van het Groot-Oosten

en

OPPRRRAAD)

is

van Frankr jk . Naast Londenn

heeft geene stad zoo vele werkende Loges,

als deze hoofdstad

des Franschen rijks, waar men in 1804-1812 tusschen do
120 en

130 telde .

vaardig behandeld .

De Vrijmetselarij wordt er vaak ligtDie stad telt dan ook vele leden die der

Orde geene eer doen (en och of het die stad alleen ware!) .
Bandon

en schootsvellen van alle kleuren ,

borduurwerk versierd,

door schilder- en

maken vaak de hoofdzaak uit van het-

geen men in de Loges ziet ; schoonklinkende beuzelpraat , wat
men hoort , en ceremonies de eenige arbeid ,

waaarmede men
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PAR .
den

tijd doodt .
Welligt inaakt , onder al de daar bestaande
Loges , hett tiende gedeelte daarop uitzondering .
Die stad is de groote wieg ,

bet vruchtbare trekhuis van de
ac .

even talrijke, als veelkleurige, en uiterst on-

• . hooge graden .

Op den anderen kant is or echter veel goeds verrigt , zoo als
bet daarstellen van hot ondersteuningsgesticht (zie dat Art .) ,
bet stichten van fondsen voor
dcugdzame daden ,
FRANKRIJK,

onderscheiden

voor bewaarscholen ,

eereprijzen voor

enz .

(zie

bet

Art .

D . 1 . bl . 12,45-244), door bet geven van ondcrrigt

(zie D . 111 . bl . 49 en 50) en bet uitschrijven van prijsvragen .
Do eerstbekende D in Frankrijk werd in 1725 in die stad
gehouden door eenige BB . , waaronder zich do BB . •.
DERVENTWATERS ,

de Ridder

ASKELYNE

en

D'HEGUETTY

en vergaderde in hot gehei m , ten huize van
gairkok , in de rue des Boucheries .

HURE,

Lord

bevonden .
Engelsche

Het bestuur ging die

vereeniging niet to keer , zoodat bet aan tal BB . • . binnen tien
jaren tot 600 klom . Er bestonden toen nog drie Loges , w el .
k e gehouden werden ten huize van
slijper, van

LEBRETON,

kok,

de Bussq .

rice

GOUSTAUD ,

Engelsche steen-

en de derde ten huize van
De Hertog van

Loge het licht gezien hebbende ,

AU

LANDELLE .

ONT ,

gaar-

in de laatste

nam zij later den naam van

Loge d'Aumont aan . De Loges begeerende zich op vaster
grond to vestigen en zich onderling to verbinden, kwamen zij
(1756) bijeen, en benoelnden Lord
Lord

DERVENTWATERS,

HARNOUESTER,

opvolger van

tot eersten Grootmeester (zie die Art .) .

Reeds in 1757 begonnen de vervolgingen van bet Fransche bestuur tegen de VV . •.

. In de algemeene vergadering van

1758 werd besloten, dat de post van Grootmeester levenslang
en aan eon Franschman zou worden opgedragen . De daarop
gevolgde keuze viel op den Hertog

D'ANTIN .

Parijs .

D'ANTIN

22 Loges to

De Hertog

werd opgevolgd door den Graaf
PRANKRIJK) .

Te

Parijs

VAN CLER

ONT

In 1742 waren er
stierf in 4 745 , en
(zie dat Art . en verder

bevinden zich thans een

6tal Lo-

ges, zoodat er, behalve des zondags, elken avond gelegenheid is
tot bet bezoeken van Loges, bovendien bevinden zich in do
onmiddelijk nabijheid (ban-lieue) van Par ;js,
III .

Loges to St .
9

PAR .
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Den's, la Chapelle, Gentilly , Boulogiie , Versailles,
Vincennee, aux Ternes , Belleville , I3atignolles en
Paugirard . Het lokaal waar de meeste dozer Loges vergaderen, bevindt zich in de rue Grenelle-St.-Honore , No . 45 .
Hot Gr .' . 0 . - . vergadert in zijn gebouw rue du Four-St .Germain, N" . 43 . Op den Rden Augustus 5841, word
wet is waar do cerste steen gelegd tot cen nieuwen . ac . ' . tenpel , in de

rue Neuve-Sanson ,

dock zal hot oude lokaal wet

bij voorkeur door de Loges worden gebruikt ,

Paris

in het middelpunt van

omdat het moor

Jig . Dit nieuwc lokaal is nog-

tans ruimer, rijker en smaakvoller . In hot lokaal van hot G .' .
0 . • - bevinden zich eene verzameling van gedenkpenningen en eene
bockerij . Sedert de omwenteling van 1850 is do betrekkiiig van G .

•.

. ' - aangeboden geworden , eerst aan den thans overleden Her-

tog van Orleans ,

en toen men daarop gecn antwoord ont% ing,

aan diens vader , den tegenwoordigen koning ; doch waarop
evenmnin antwoord volgde . Onder de voornaalnstc Parijsclie

rE_1
__1

r--,
L

la C/ernente .4 mitie, les Trinosoonthyon en lee neiuf Swars . Do l .iatste door

worden geteld :

plies, Isis
toedoen van

IIELVETIUS

gesticht, is vooral merk«-aaedig door de

beroemde personen die er leden van waren , als : behalve gomelde

BELVETIUS,

ALISSAN

BERVILLE,

BARTHE,

Abt

CONDORCET ,

CABANIS,
CORDIER

DE SEZE .,

DELILLE,

DE

CIIAZET,

CADET
DE

DE VAUX,

SAINT FIR

DALAYRAC ,

DUPATY ,

BENJA IN FRANKLIN , GARNIER-PAGES ,
I BERT ,

IIOUDON ,
LE

IERRE ,

ONTGOLFIER ,
NOGARET ,
$AOUL ,

JONES,

DE

ST .

arkies

PARNY,

TISSOT,

GARAT ,

FRANIiRIJK,

LACORNE,

VERNET,

CHAILLON

Abi

Graaf

PETIT

DE

GEBELIN,

GREUZE ,
LALANDE ,

DE

ILLY ,

DE NELTFCHaTEAU ,
RADEL,

PICINI ,

(ontv . 7 April

VOLTAIRE

ci) ,

1ONVILLE,

ENT VAN ENGELAND . (Het) (Zie

FORT,

FONTANES ,

GINGUENE ,

FRANCOIS

PASTORET ,

JOZEF

CIHA

DE

LADIX ERIE ,

EUNIRAI,
ERY ,

CHEVALERIE,

COURT

FLORIAN ,

LACEPEDE ,

ERCIER ,

LA

CAILIIAVA,

IN,

overleden den daaropvolgenden 30sten

de Art .
PARLE

OREAU

BOUCHER,

17 78 ,

PAUL

AUGUIN ,

BACON DE

enz .

Zie

O:4LEANS, CnZ .

ENGELAND .)

Bui tell

hetgeen aangaande (lit ligchaam reeds is medegedeeld , valt nog
op to merken ,

dat ,

na tie Grootmeester ,

de Ilertog van

A Q

IN(Witfol't, in de Gr . . L . ." op den 28sten October 1768 to
Londen geliouden ,

hot plan had voorgelegd,

om aan het go-

nootschap do wettige voorregten eener korporatie to schenk-m ,
en dit in eene volgende vergadering, van den 28sten April 1769,
hoewel met verzet van vale Loges, was aangenomen , in 177 ,1 j
door den ged . - .

Gr . - .

. -.

cene

CARL DILLON ,

Bill

in het

lagerhuis ward voorgesteld ter bewilliging dezer regten ,
cone Parlementsakte .

Bill

zekere,

ONSLOW,

Daar nu bij de tweede lazing van daze
naar hot verlangen van verscheidene BB .

cen tcgenstrijdig verzoekschrift had ingeleverd, zoo drong
er op aan ,

door

om do beraadslaping ,

DILLON

zonder bepaling van cenen,

zekeren dag, uit to stellen, en zoo bleef bet plan der inkorporatio achter . (zie

Ill. Ed.

PRESTON'S

1812, bl . p . 264-268 .)

Nimmer heeft dit staatsligchaam vervol-- of verbodswetten (buiten
do niet uitgcvoerde van 1421) tegen de V . - .

. - . uitgevaardied

ja zelfs Loon hat in 1799 . om gewigtige oorzaken, verpligt was,
strange besluiten tegen de geheirne genootschappen to nemen ,
zonderde bet do Broederschap der VV . - .
PASCHAL ,

(

ARTINEZ)

onderwijzer van

ST .

ook

ARTIN

PASCIIALIS

. - . daarvan uit .

en

PASQ6LES,

(zie dat Art .) ,

was do

en stichite bet

systema der uitvcrkorenen der CoWnv (zie hot Art .

FLIT COONS)

in Paryv, waar hat echter cerst in 1773 door verschillenda
Loges word aangenomen .

In hot Par 1772 ging hij naar

Domingo ,

1779 stierf.

waar hij

in

Zijn stelsel - nict

meer bearbeid - omvat des menschen schepping -,
en zielssmarten en den door hem onderganen straf .
is zijne zedelijke wedergeboorte .
gen behoorden do

arkies de

ST .

ligehaams,s
Het doct

Onder zijne ijverigste leerlinARTIN

schrijver van hot ryvte'me de la nature
IAS- of SCH1ETLOOD . (Hot)

St.

do Baron
en

D'HOL13KH

DUCHANTEAU .

Is een werktuig der Bouwkunde,

waardoor de loodregte lijnen gevonden worden .
Verschillende beteekenissen van dit kleinood.
1 . Het paslood -vermaant ons, ons in de aangewezene posters loodr,egt to houden , cerlijk to wandelen, ons steeds voor den geest
to brengen, dat de loodlijn en de water-pashjn niet slechts ultstuiteDd de zinnebeelden daarstellen van den regten en dus besten weg, waar dat zij ook steeds den kortsten en dus besteu
weg ten goede aantoonell,

PAS.
2. Het paslood is het beeld van een schoon en voegzaam Ievensplan, en waarschuwt als een toonbecJd (typically), ons VOOl
elke a£wijking van Ioodregt gedrag, in al onze, zoowel l>ijzondere als openbare handelingen en verrigtingen . .
3. Het paslood herinnert ons, opl'egt en loodregt onze roeping te
vervullen , naar geene zUde af te wijken, en de schaal der
geregtigheid in evenwigt te houden, te wandelen op den regten rniddelweg, tusschen matigheid en zwelgel'ij;. de diepte
onzer beperkte vermogens te peilen en onze menigvuJdige
driften en vooroordeelen del' opvoeding, met de JU n onzer
verpligu ngen loodregt te maken en in hetzelfde punt te doeu
r

vallen.

4. Even aIs bU eenig bouwwerk de Opzieners den arbeid del' Gezellen en Leerlingen vaak met het waterpas ouderzoeken , ZO(}
moet de eerste Opziener volgens de l'cgelen del' Orde onder-

zoeken , of de HB.·. bij den zedelijkeu bouw Dunne pligten
betrachten.
Wat heteekent het paslood ?
An/w. Even als een metselaar bij zUnen arbeid steeds het pasfood
in handen moet hebben, om het gebouw duurzaam te maken ,
zoo moet, t>p gelUke wijze" de tweede Opziener naauwkeurig acht
geven, dat de BB.·. op den weg del' deugd en regtuit VOOl'tgaan, en hunne pligten jegens de Orde getl'ouw vervullcn,

r r.

PASSER (De) is een werktuig tot fueling geschikt , om een plan
na juiste verhoudingen daar te stellen , waarbij men nog de
volgende toepassingen kan voegen .
l. Yr. Waal' z~jt gU aangenomen?
Anlw. In bet Ii wadraat van dell cirkel en het Heilige delHeiligen.
Yr. Wat heteekent de cirkel ?
Anlw'. De onmeteljjkheid van den grooten Bouwmeester 1 die
begin, nech einde heeft,
Fr, Het kwadraat ?
Antw. DOe ruimte des vierkants , lIlB-AMoS gl!af.
Fr. Het Heilige del' Heiligen'!
,
Antw. De ruirnte , die in den driehoek is, waarin de naam
'Van den Opperbouwheer gegl'aveel'd is.
2. De passer leert ODS, ill elken stand ODS tot onze heroepspligten te bcpalen , opdat wij ODS door verdienste kunnen verheffen, geacht in de wereld leven en gerust kunnerr sterven,
3. De paSSel' is een mathematiesch werktuig , waarmede men cirkels
trekt. BU dient ODS tot zinnebeeld van verstand ; hij leert
ons onze lusten paal en perk stellen , cn maat te houden in
onze heheeften , ~enoegens en uitgaven, terwijl hij ons waarschuwt , dat wU, bij eenen tegenovergesselden levenswandel ,

gevaar loopen , onze rust, onze gezondheid, onzen gorden
naam en onze. vJ'~jheid te verliezen.
4. De passel' verrnaant ODS, in iederen levensstand altijd binnen behoorljjke paleu te hlUven, opdat wij ODS in staat stellen

de nooddruft en armoede ouzel: medemeuschen op milde wijz.e

IS$

PAT .

PAS .

to met vreugde to ku{linen helpen verminderen : en op deze
wijze inoeten wij oils oudersoheiden, zullen wij ous de achtiwjg
der ineusthen \-erwerveu , en bij ons verscheiden de nederige
hoop voeden, om datgene to erlangen (of compassing), wat het
n.avurigste str •e ven van den verhevensten geest moet zijn
melij k eene straalkroon .
PASTOPHOROS .

De naarn van den Priester der l e .

de oude Egyptiesche geheimen . Zie
PASWOORD
gefluisterd .

(Het)

woodt ,

asse ia

EGYPTE .

in den Tempel alleen en altijd zacht

ledere graad hetft zijn eigen woord,

dat den Kan .

didaten wordt medegedeeld .
PATRIARCH .

(De , GROOT-)

is de 20e .

graad van

den Raad

der Keizers van Oosten en Westen .
PATRONEN (Schutsheeren) der Vrijmetselaren bestonden reeds in
de Romeinsche Bouwvereenigingen .

Br. - .

KRAUSE

brengt aan

het slot der Yorksche Konstitutie de navolgende regulations to
voorschijn . uit de tijden van Koning

EDItED

en

HENDRIK

VIII .

Alle regtmatige Broederschappen moeten under Patronen staan ,
die tot de kunst behooren, en in staat zijn, den Koning
raad to geven . Verscheidene Broederschappen kunnen, wanneer zij zich vereenigen , of anders ook eene enkele, zich
een patroorr verkiezen .
20 . De Patronen moeten door den Koning het eerst geraadpleegd
worden , om bij oorlogen en groote bouwwerken volgens
hunue kennis en weteuschap de Architekten to kunnen voorslaan . Buiteiidien zullen zij mede zorg dragen voor den arbeid, eu tevens met de Architekten , ook daarvoor, dat men
groote gebouwen ter eene der kunst optrekke . En opdat de
regtmatige Broederschappen ook altijd werkzaamheden vinden,
en de Bouwheeren (locatores operis) eerlijk bediend worden,
moeten de Patronen hen ook altijd beschermen tegen broddeIaars en stoorders (iinmiscentes et turbatores) welke de kunst
niet regelmatig kennen .
3" . De Patroon of degeen welke deze daartoe kiest , moet soms
de BB .- . in de LL .- . bezoeken, en toezien, dat bij den
arbeid en de gebruiken dezelfde gelijkheid worde in stand
gehouden, gelijk deze in alle Loges behooi't to bestaan .
1V .

ITicruit volgt, zegt B . • . KRAUSE, dat van den jare 953 1547
een iituaal voorhanden was en zorgvuldig moest worden nagekomen, en ook, dat men daarin naar gelijkvormigheid streefde .
Over den eigenlijken zin der gewigtige inrigting, ten aanzien
van de Patronen, welke hoogst waarschijnlijk meer een week van
den Staat, dan der Bouwvereenigingen zelve was, geven de beide
etselaren in Schotland, in het begin der
diploma's, welke de
zeventiende eeuw, aan de fainilic ST . CL AIR VAN ROSLIN (zie RosLIN),
As hunne erfel-#ke Patronen, ter hand stelden, inlichting. De

PJ.~u.

Metselaars hehoefden eene eigelle regtsoefening , vooral, .dcwjjl
er toen nog slechts rondgaande of reizende koninklijke regtbanken
in het land waren, Deze werd hun door den Koning als eene
regtneeldaad verleend , doch daarentegen waren zU dan ook in
den pel'soon des Patroons verantwoordelijk aan den Koning. Zij
Iieten dan oak aan de Patronen de bewaring en de uitvocring
hunner privilegien en vrijheden over, en onderwierpen zich, zander eenige bepaling, aan hun gerigt, en dit aIles heloofden zij hem
in handen van den Koning. (At the hands of the hing.) Zie
LAWRIE Gesch. App. I en II.

PAUL I. Keizer van Rusland , geboren 1 October 1754, ver..
moord den 25sten Maart 1801 ~ verbood dadelijk, nadat bij
den troon heklommen had, in 1796 de l\'laQ.·. vergaderingen f
zoowel als aIle geheime vcreenigingen , onder de zwaarste ligchameIijke straffen. Zie ALEXANDER I en RUSI~AND.
pAULS·KERK. (De ST.) De hoofdkerk in de eigenlijke stad
(city) Londen , werd bij den grooten brand in 1666 in de
aseh gelegd , en in den [are 1675, naar het plan en onder
het opzigt van Dr, CHRISTOPIIORUS \VREN (zie dat Art.) , weder
heerlijk opgehouwd. In den jare 167i) Iegden Koning KAREL II,
gelijk ook de Grootmcester, Graaf van

RIVER,S,

zijne bouw..

kunstenaars en gildegenooten , de hoogere en lagere adel, do
Lord MOJ·or, de Alder-men, de Bisschoppen en de geestelijkheid , enz. in behoorlijken vorm (in due form) den eerstcn
steen, en in den jare 1710 plaatste de zoon van WREN, vol...
gens diens magtiging , den laatsten of slotsteen aan den koepel van dit prachtigo gebouw , zoodat bet in den tijd van 53
jaren voltooid was,
PAUSELIJKE BUL. Wij laten bier de Bul volgen van BENEDIKTUS
XIV,. zoodat men in dit werk thans eene volledige verzameling
vindt van alle Pauselijke Bullen tegen de Vrijmetselarij (zie do
overige op bet Art. BUL). Aangezien men de Bullen gewoonlijk noemt naar de namen , daar ze in het Latijn mee aanbeffen , voegen wij bier ook Dog bij , dat men ze noemt als
volgt . De Bul van CLEl\IENS XII (Art. BUt , No.1. ) In
Eminenti ; die van BENEDIKTUS XIV (hier volgende) Prooidas ,
en die van PIUS VII (zie het Art. BUL, No.2) Ecelesiam a
Jesu Clu-isto , of slechts Ecclesiam, Dc Iaatste is hoofdzakelijk gerigt tegen de Carbouar). (Zie dat Art.) Ten

overvloede deed de Inquisitie to Rome e n gesehrift , geti eld
Relation apologe;tique et hi$torique de la vociete des
Francs

asons, door beulshanden verbranden . Bij de ver-

schijning van elke
hunne ,

But

deden

om de Ltiigegeven

cone menigte geestelijken

het

Bullen to verzwaren , gelijk onder

anderen het geval was in 1751 , met den Aartsbisschop van

.4vignon, den Bissehop van
van den Kardinaal

1 arsei lle

en (1814) het Edikt

GONSALVI .

Bisschop, Dienaar der Dienar'en Gods,
tee' ecuwiger gedachtenis .
Wij oordeelen, dat Wij, out billijke en gewigtige redenen, de
welir~gerigte Wetten en Instellingen van de B.oomsche Pausen,
onze Voorzaten ; dat is : niet alleen dezulke, waarvan de
kracht, zoo als Wij vreezen, door verloop van tijden, of door
achteloosheid van nrenschen verzwakt, of geheel bexromen zou
kunnen zij n , maar ook zoodanige, die nog in voile kracht en
werking zij n , met den sternpel van Ons Gezag op nieuw moeten
bekrachtigen en verzekeren .
§ . I . Zeer wel heeft onze Voorzaat, CLE ENS XII, zaliger gedachtenis, door zijne Apostolieke Breve, aan alle Geloovigen
toegezonden, en gedagteckend den 27 April 1738, in bet VIII .
jaar zij ner Pauselij ke Regering, waarvan bet begin is : In enzinenti,
voor altijd gedoetnd en verboden zekere Gezelschappen , Vergaderingen, Genootschaphen, Zamenrottingen of Bijeenkomsten, gemeenlijk onder den naam van Vr ntetselaars, (Libri
uratori),
of diergclijke behead
; als welke zich toen reeds in sommige Landen verve uitgebreld hadden, en dagelijks meet en meer toenamen : gehiedende aan alle en een iegelij k Christen Geloovige, op straf
van Kerkelijken BAN, waaraan men zich dadelijk, zonder eenige
verklaring, schuldig maakt, en van welken geen menschh
door iemand anders dan door den Regerenden Paus, uitgezonderd .
bet artikel des doods, zou kunnen outslagen worden, d at niemand
zich verstouten, of bet hart hebben zou, out zich in die gezelschappen to begeven, of ze aan to kweeken, to begunstigen, bij
zich in to nemen, to verschuilen, er lid van to worden, er onder to gaan, of op eenigerhande wijze, hoe bet ook mogte zij n ,
er deel in to nemen ; zoo als dit alles in die Breve breedv oeriger is to zien , waarvan dit de inhoud is : (bier volgt die But
zie het Art . BU .)
§ . III . Dewijl er nu sommigen geweest zijn, zoo Wij hebben
ver'nomen, die zich niet ontzien hebben, to zeggen en openlijk to
roemen, dat de voornoemde straflh des Bans, door Onzen Voorzaat, zoo gezegd is, opgclegd, vervallen was, om reden dat die
boven aangevoerde Konstitutie door Ons niet is bekrachtigd geweest : even alsof tot bet bestand der Apostolieke Wetten, door
den Voorzaat uitgegeven, de uitdrukkelijke bevestiging van den
opvolgenden Paus gevorderd wierd .
BENLDIKTCS,

4 0~ V

PAU .

§ . IV. Dewijl Ons ook door eenige goede en godvreezende
mannen to kennen is gegeven, dat, om alle uitvlugten der lasteraren uit den weg to ruimen, en de overeenstemming van Ons
gemoed met den geest en den wil van Onzen Voorzaat to verklaren, bet zeer oirbaar zoude wezen, dat Wij aan de Konstitutie
dezes Voorzaats een nieuw bekrachtigings-merk zouden bij voegen .
§ . V . Schoon Wij tot uu toe, niet alleen waarschijnelijke,
maar gansch duidelijke en ontwijfelbai-e blijken hebben gegeven ,
uit welke Ons innerlijk gevoelen en vaste en voorbedachte wil
ten aanzicn der kracht en bet bestand der kerkstraffe , door voorgemelden CLE ENS, onzen Voorzaat, zoo gezegd is, opgelegd, duidelijk
genoeg opgemerkt hadden moeten worden ; wanneer Wij zoo dikwerf voordezen, en voornamelijk in bet afgeloopen jubeljaar, aan
zeer vele Christen Geloovigen, die over de schending der wetten dezer Konstitutie rouwig en bedroefd waxen, en opregtelijk
beloofden, van die gedoemde gezelschappen en bijeerrkomsten
gansch of to zien , en nooit in bet vervolg tot deze weder to keeren, bet ontslag van den Kei-kelijken Ban goedgunstig hebben
verleend ; of, wanneer Wij aan Biechtvaders, door Ons aangewezen ,
de magt hebben medegedeeld, aan dusdanige boetelingen, die
zich tot hen zouden begeven, hetzelfde ontslag uit Onzen naam en
ons gezag to kunnen verleenen ; wanneer Wij ook, door eene naauwkeurige en waakzame vlijt, niet hebben nagelaten aan to dringen,
dat de schenders dier Konstitutie, door bevoegde Regters en Geregtshoven, naar bevind van zaken zouden vervolgd worden, betgeen ook menigmaal gedaau is geworden :
En indien er van
Ons een tegenstcijdig gevoelen rond liep, Wij dit gerust zouden kunnen verachten, en onze zaak aan bet regtvaardig oordeel van God Almagtig overlaten, gebruikende deze woorden,
welke men weet dat eertijds onder de H . OlTerhande gelezen zij u
geweest : n Vergun, bidden wij , Heer ! dat wij ons aan de opn spraak der booze gemoederen niet storen ; maar die boosheid
,~ verachtende, smeeken wij U, dat Gij niet toelatet, dat wij door
onregtvaardige aantijgingen afgeschrikt, of in bedriegelijke
» vleijerijen women ingewikkeld, rnaar liever beminnen bet geelr
» Gig gebicdt ." Zoo als to lezen is in bet oude
isboek, 't welk
aan den H . GELASIUS onzen Voorzaat toegeeigend words, en door
den achtingswaardigen Dienaar Gods JOSEPHUS
ARIA Kardinaal
uitgegeven is in de
THO ASIUS
is, die tot opschrift heeft
Tegen de Kwaads preekers .
§, VI . Nogtans, op dat er niet zoude kunnen gezegd worden,
dat door Ons jets onvoorziens is nagelaten, waar door Wij de
stof tot valsche eerrooverijen gemakkelijk konden wegnemen en
den mond stoppen ; na eerst gehoord to hebben den raad van
eenige Kardinalen der H . R . Kerk, Onze Eerwaarde Broeders,
hebben Wij besloten, gemelde Konstitutie van Onzen Voorzaat, in
dezen tegenwoordigen brief, hiervoor, van woord tot woord aan,gehald op de bijzon ere wijze, welke voor de uitgestrektste en
krachtigste wordt gebouden, to bevestigen, gelijk Wij deze uit
zekere kennis en volheid Onzer Apostolieke magt, door den inhoud
dezer tegelnwooi digen Breve, in alles, en door alles, even gelijk

die uit Onze eigene beweging, gezag en naam eerst ware uitgegeven geweest, bevestigen, bekrachtigen, en vernieuwen ; en willea
en begeeren , dat zij eene altijddurende kracht en werking hebbe .
§ . VII . Voorts, onder de gewigtigste redenen van bet voorgenoemd verbod en doemvonnis In de bovenaangehaalde Konstitutie
verrneld , is de eerste : dat, in zulke Gezelschappen en Bijeenkomsten , menschen van allerlei Godsdienst en Gezindheid zich
onderling vereenigen ; waaruit genoeg blijkt, hoe groot verderf
aan de zuiverheid der Katholieke Godsdienst kan toegebragt worden . De tweede is, bet naau w en onnaspoorlij k verbond des
gehei'ms, waar door alles bedekt . wordt wat i n zoodanige Bijeen •
kornsten geschiedt, op welke men gevolgelijk met reden deze
spi euk inag toepassen, welke C .IECILIUS-NATALIS, b1j INUCIUS-FELIX,
in eene geheel verschillende zaak gebruikt heeft : eerl~ke dingen
komen alt#d to voorsch#n : schelmstu/ten z#n geheim . De Derde
reden is de Eed, door welken zij zich verbinden, dit geheim on"
schendbaar to bewaren, als of bet iemand geoorloofd ware, op
voorwendzel van eenigen Eed of belofte, zich to verschoonen
van, door de wettige agt gevraagd zijnde, niet alles to moeten
belijden wat noodig is to weten , of er jets in zulke Bijeenkoinsten gebeurt, bet gees tegen den Staat en de Wetten is van
de Godsdienst of van bet Gemeenebest . De Vierde reden is,
dat bet nielnand onbewust kan wezen, dat zulke gezelschappen
strijdig zijn zoo wel tegen de Burgerlijke als tegen de Kerkelijke
Wetten : dewijl namelijk alle Vergader'ingen en Genootschappen,
die buiten toestemming van bet Hoog Gezag zamenkomen, door
bet Burgerlijke Regt verboden zijn , zoo als to zien is in bet 47
Boek der P a n d e k t e n, over de Zamenhonnsten en ongeoorloofde
Yergaderingen ; en in den beroernden Brief van c . PLINIUS CXCILIUS
den Ilden, welke is de )7ste van bet
e bock , waarin hij
zegt : dat, ingevolge des Keizers wil, door zijn Plakkaat verboden
is geweest, Sluipvergaderingen to houden, dat is : dat er, buiten
's Vorsteu vergunning , geene Gezelschappen of Bijeeukomsten
aangelegd of gehouden mogten worden . De Vijfde is, dat de
voormelde Gezelschappen en Bijeenkomsten in vele Landen door
de Wetteu der Hooge
agten reeds lang verboden en uitgeroeid
zij a geweest . Ei n del ij k de laatste reden is, dat voornoemde Gczelscb-appen en Bijeenkomstcn bij de voorzigtige en deugdzame
menschen in verdenking waxen, en naar bun oordeel, hoedanigen
naarn men ze ook gaf, bet kerlmerk van bedorvenheid en ondeugd
met zig voerden .
§ . VIII . Eindelijk onze gemelde Voorzaat, in de bier aangehaalde Koirstitutie , moedigt de Bisschoppen, Geestelijke Overlieden , en verdcre magthebbelide personen aan , dat zij , indien bet
noodig wend , tot hare uitvoering niet nalaten , den bijstand der
tijdelijke agt in to roepen .
§ . IX . Al bet welk Wij niet alleen goedkeuren en beki'aclitigen,
en aan alle Kerkelijke Overheden, welke bet aangaat, bevelen en
gebieden , maar zelfs verzoeken , uit pligt Onzer Apostolieke
zorg , door dezen tegeiiwoordigen Brief, de help en Lijstand varn

do Katholicke Vorsteu, en alle Wercldlij ke Ovcrheden, en vorde-
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PAl~ .

ren die ern,stclijk, ten vool •n ocmcen eindc ; nadernaal die Hooge
Vol-stern en Overhedcn door God verkoren zijn tot verdedigers des
Geloofs, en beschermers der Kerk ; en bet hierom bun pligt is,
door allerlei bekwame middelen to bewerken, dat aan de Apostolieke Konstitutieii de vereiscbte onderwerping en volkomen eerbied
worde bewezen, bet welk de Vaders der algemeene Kerkvvergadering van Trente, in de 25e . zitting, 20e. Hoofddeel, hun herinnerd
hebben, en Keizer KAREL de Groote lang to voren zoo treffelijk
verklaard had in zijne Capitularia, lit . 1 . Cap . 2 . waar bij , iia
aI zijne onderdanen den eerbied der Kerkelijke Wetten to
hebben aanbevolen , dit bijvoegt : want 1i~ hunnen Ons geenszins
overreden , hoe z?j aan Ons getrouw kunnen wezen, die ontrouzv
aan God, en aan hunne Priesters wederspannig bevonden zijn
beweest ; wesbalve Hij aan alle de Bestuurders en inisters zijner
Staten gebiedende, dat zij alien, en ieder in het bijzonder, tot
de verpligte gehoorzaamheid aan de Kerkelijke Wetten zouden
dwingen, tevens de zwaarste strafl'en heeft gesteld tegen hen,
die dit zouden nalaten ; er bij voegende : » maar zij die bier
r> in (dat verre of zij of onachtzaam, of wederspannig zullen
» woi'den. bevonden, dat die weten , dat zij onder ons Gebied de
eerampten niet behouden, al waren zij ook onze eigene zonen,
3~ nocb oingang in ons paleis, noch met Ons, of met de onzen
r~ eenige zamenleving of gemeenschap zullen hebben, maar in
u verstooting en verachting hunne schuldstraf zullen dragen ."
~. X . Wij willen, dat aan de afschriften der tegenwoordige,
ook de gedrukte, als zij door de hand van een openbaar Notaris
ondei-teekend, en met het zegel van een persoon, in Kerkelijke
Waardigheid gesteld, voorzien zip, in alles hetzelfde geloof worde
gegeven, hetwelk men aan de oorspronkelijke Brieven, indien
die voorgelegd of getoond wierden, zoude geven .
§ . XI . Dat bet geen mensch dare geoorloofd zij, dit Schrift onzer
bekrachtiging, vernieuwing, goedkeuring , aanbeveling, inrocping,
vordering, beslissing en wil to verbireken, of zich vermetel
er tegen to verzetten . Zoo nogtans ieniand dit durfde ondernemen, dat hij wete, dat hij de gramschap des Almagtigen
Gods en die van de HH . Apostelen PETRUS en PAULUS over zich
zal halen .
Gegeven to Rome bij de H. ARIA de eerdere, in
bet Jaar van 's Heeren enschwording een duizend
zeven honderd een en vijftig, den zeventienden
ei, in het elfde Jaar onzer Pauselijke Regering .
D.
J.

CARDINALIS P ASSIONE US .
DATARIUS .

Gczien bij het Geregtshof .
J. C.

BOSCII .

Geregistreerd
ter
Sekretarie
der Breven .
A.fgekoudigd
den 28 derzeUde maand en
dcszelfden jaars .

J. B.

EUGENIUS .

P:1Y .
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PAYENS, (HUGO van) of de Paganis . lilt cone famielje in hot
koningrijk Napels afstammende, maar in do omstreken van
T'royes in Champagne geboren,

was de stichter en cerste
Hij , benevens

Grootmeester der Tempelheeren-Orde .

GOTTFRIED

van St . Omer (de Sancto -41domaro) en zeven andere ongenoemde Bidders, legden als rquliere canonici, in den jare 1118,
de drie geloften van armoede , kuischheid en gehoorzaarnheid
of,

in

handen vary den Patriarch

en wijdden
Toen

zich

BOUDEWIJN

aan do

GUARI

OND ,

to Jeruzalem ,

dicnst van God en van den naaste .

11, Koning van Jeruzalern , den ijver dezer

negen verbondenen ontwaar werd,

woes hij hun , voor zeke-

ren tijd, eon huffs aan, in do nabijheid van
aan de oostzijde , waarom zij

Tempel,

SALO O's

den naam van Tempelieren, of

Bidders van de Tempelwacht (Chevaliers de la

Temple)

bekwamen .

i lice du

In doze aanvankelijke eenvoudigheid leef-

den zij alleen van aal moezen .

Run eenig doel was ,

de kruis-

vaarders voor de gruwelen en barbaarscbheid der ongeloovigen
to beschermen , en do reizenden op de wegen van hot heilige
land tegen boosaardige aanvallen to beveiligen .
In de negen eerste jaren
verbond op .
Paus

HONORIUS

namen zij Been andere in hun

Nadat bet verbond echter , in 1128 , door den
II ,

op

hot koncilie to Troyes bevestigd, en

naar de orderegelen van den heiligen

BERNHARD

was ingerigt,

groeiden zij langzamerhand in aantal en namen hunne inkomsten toe .
In
(Zie

hot jaar
TE

PAYNE,

1150

keerde

PAYENS

naar Frankryk terug .

PELIIEEREN )

(GEORGE ESQUIRE)

Schildknaap

of Bidder,

was

do twecde Grootmeester der Gr . • . L . • . van Engeland , sedert

naar ontstaan

5720-5721

op

JOHANNES-dag

en van 5724-5725 .

in

5718--3719 ,

Onder den Hertog van

Richmond, als Grootmeester,, was hij l e . Opzieiier .
zeer gelcerd en ijverig - V . • .
eerste Grootmeesterselrap ,
leggen ,

Als eon

. • . poogde hij . gedurende zijn

eon archief der G . - .

waartoe hij door vole

van

L.-.

aan to

Logos cin BB . - . onderstound ,

met de grootste zoirgv uldigheid eon schat vaii handscllrift~ ;n en

oorkotiden over VV . •.

. • . en

etselarij wist to verzamelen,

zoo als hij ook versclieidene oude alschriften van de Gothiesche
Konstitutien
TOORTHOUCK

biieen

bragt en

deed vergelijken ,

om ,

gelijk

zegt, zoodoende , de gebruiken van vroegere eeuwea

Ie doen kennen .

Twee jaren later,

onder zijn tweede Groot -

meesterschap , werden alle akten en stukken , welke betrekking
adden

op de geschiedenis ,

Broederscbap ,

leerstellingen

en

gebruiken der

door aandrijven van angstige en kwalijkgezinde
ac . • - geschied-

Broeders verhrand . Deze wandalendaad heeft do

schrijvers waarschijnlijk van de kostbaarste en meest authenticke
hronnen, ter voortzetting hunner navorschingen , beroofd.
INOORTHoucK

berigt ten aanzien van dien Gr . • .

. • . het volgende

Aan den werkzamen ijver des G . • .
.' . PAYNE heeft het de
Broederschap to danken, dat personen uit den hoogsten maatschappelijken rang tot haar toetraden, en haar uitwendigen glans
vermeerderden . Geene andere vereeniging heeft zich ooit molten
verheugen in zoodanige volgreeks van Voorzitters uit den hoogsten
stand, als dit, door de onvermoeibare pogingen van dien waardigen
Cr .- .
. • . het geval was met de Vrije en aangenomen
etselaars .
Thans bereikten zij ook als korporatie eene vaste zelfstandigheid .
Naar het schijnt, heeft ook de wensch, door hem to kennen gegeven op bet groote feest van 24 Junij 5718, tot het verzamelen
van oude handschriften, bet opstellen en uitgeven van een Codex
der ..ac
Konstitutien voorbereid, ofschoon er eerst drie jaren
later van een' zoodanigen melding wordt gemaakt . Op het volgende groote feest van 5719 verklaarde Br .- . PAYNE, na het opnem en der stemrnen, den .
Br
.- DESAGULIERS (zie dat Art .) tot Gr . • .
Thans keerden verschillende oude BB .- .,
. • . der VV .- .
NI . • .
die zich aan bet gild onttrokken hadden, weder terug, en lieten
zich vele personen van hoogen rang inwijden, terwiji er nieuwe
Loges werden opgerigt .
Op den 24sten Junij 3720 werd Br .- .
Gr . •.

. -.

PAYNE

gekozen , onder wien de steenhouwer

en do wiskundige

RICHARD WARE

op nieuw tot
THO

AS HABBY

Groot-Opzieners waren .

In dit jaar werden in eenige afzonderlijke Loges verschillende
handschriften van waarde (toeumaals was er no, niets gedrukt),
welke betrekking badden op de Brocderschap, de Loges, verordeningen, grondwetten, geheimenissen en gebruiken, voornamelijk
een van de hand van den
eester NIKOLAUS STONE, welke onder
IIuIGO JONES
Opziener was, door voorbarigheid van eenige BB . •B
verbrand, welke to zeer vreesden , dat deze papieren in vreemde
hadden mogten vallen . De aanleiding tot dezen buitengewonen
schrik lag iii het volgende : Twee ,jaren to voren had de Gr . • .
.•.

r A I Nf; begecrd, dat men oude

a ; . •, ourkondcu hij de GL' .- .

L.

•.

PAY .

PEN .
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zoude inleveren, om de gebruiken des voortijds to leeren kennen .
In den jare 5721 ontving nogtans Dr. ANDERSON de last, voorbereidselen to maken tot een nieuw Konstitutieboek . Tusschen
beide gebeurten issen vole oerde men de gemelde laakbare daad,
welke dus ook, bij de al to angstige vrees der BB .- ., dat het doen
drukken van bet minste, der vereeniging betreffende, haar nadeel mogt doen, welligt haar oorsprong verschuldigd was aan
zekeren naij ver .
In

5721 werd

iertog van

als Gr . • .

PAYNE

ontague .

. - . opgevalgd door den

Bij de eerste uitgave van

ANDERSONS

Konstitutieboek zijn algemeene verordeningen (regulations) ge voegd ,

van

welke in

zamengesteld

bet opschrift wordt

zijn door Br . • .

vermcid , dat zij

PAYNE , gedurende zijn Groot-

meesterschap van 3720 , en op bet Johannesfeest, door de
(;r .- . L .- .

to Londen,

waren aangenomen . De Engelsebe

Broederschap heeft aan lien goedhartigen , ijverigen en waakzamen Br .- . veel to danken .
PAYNE, (THO

AS) geboren in bet Graafschap Norfolk , op

den 29sten Januarij 1757, overleden in lV oord-4merika , in
1809, bekend als staatkundig schrijver en als een ijverig republikein, `was der V . - .
verscheen een werk ,

.- . zeer toegedaan . Na zijn overlijden
over den oorsprong der F . • . .

(in bet Fransch vertaald door

DE

BONNEVILLE)

.' . ,

waarin de schrij-

ver de Vrijmetselarij van de Druiden afleidt , echter, zoo als
HELD ANN

aanmerkt , zonder historieschen grond .

PEET (De) is de naam van zoodanig medelid eener Loge, hetwelk
cen Kandidaat tot de aanneming in de Broederschap voorstelt ,
en voor diens zedelijkheid en vervulling der pligten, ten aanzien
der Loge, instaat .
PELIKAAN . (Ridder van den) Zie
PELLEGRINI . ( arkies van) Zie

ROZENKRUIS,

CAGLIOSTRO .

PE BROKE, (GILBERT van CLARE,

arkies van) was Groot-

meest,er der Engelsche Bouwlieden , in 1133 , onder Koning
STEPIIANUS ,

die deze sterk beschermde .

PE BROKE, (WILHEL

HERBERT, Graaf van) was G rootmees-

ter der VV .- .
.- . in En8eland, van 1618 tot 1023 .
Nadat hij in die w-aardiglicid door JAKOB I was bcvcstigd, benaemde hij tot zijn' Ged .

•.

.' .

den beroemden

IN1GO (IGNATIUS)

PEN.

PEn.

(zie dat Art.) , dien hij vroeger op eigene kosten J133t
1ta lie had laten reizen, en onder wiens Grootmeesterschap hij
eerste Gr.'. Opziener was geweest , De toenmalige toestand der
V. .,. M.·. was zeer bloeijend , en vele aanzienlijke , geleerde en
rijke mannen werden op bun aanzoek tot. BB.·. aangenomen,
PENELOPE. (GEZELLINNEN van) Zie PALLADIUM.
l)ENTALPHA. (De PYTlll\GORIESCHE) PYTHAGORAS gebruikte
doze figuur als het zinnoheeld del' gczondheid , dewijl deze
door de overeensternming van aIle declen des ligchaams wordt
voortgebragt , en hij hierin eenige overcenstemmiug zag met
de volmaaktheid en eigensehappen der figuur, De naam dezer
figuur kornt van het Grieksche woord 7reyTE (vijf) , en Alpha"
naam der eerste letter van het Grieksche alfabet ; en inder..
daad vormt deze flguur met een trek vijf alpha's. Het is eene
vijfpuntige regelmatige sterfiguur , welker punten hoeken vormen van 56 graden, Men vindt er ook drie in elkander gestrengelde driehoeken , bet midden vormt een vijfhoek. Eeni..
gen geven ook dien naam aan twee in elkander gestrcngelde
driehoeken.. Overigens hestaan er meer zulke polyo lpha, als:
twee heptalpha (zevenalpha) nameIijk een stomp- en ceo
scherphoekige , een octalpha (achtalpha) welke in eenige Ma<j. '.
Ritualen als Ieerteeken voorkomt, De Esseers (zie dat Art.) ,
hezigden den dubbelen driehoek , welke bij de Israelieten Dog
het scliild van DAVID of het zegel van SALOIUO wordt genoemd.
PEPUZIERS. Deze vertoonden geestverschijningen bij hunne inwijdingen, en deden het voorkomen, alsof zij een kind ombragten. Den aangenornene wcrd eene vrouw vertoond, met eene zon
op het hoofd, eene maan onder hare voeten, en gekroond met
twaalf sterren. Dit was de Egyptiesche ISIS en de Grieksche
CERES. Volgens DUPUI zou de Open baring ook bet Rituaal hun..
ncr inwijdiug zijn.
PERAU, (De Abt) te Pari,js, was schrijver van bet hoek: de
Orde der
.1UM.·. uerraden en het geheirn der
Mopaen ontdekt , dat in 1742 bet eerst te Geneve in 12Cl.,
verscheen , en groot opzien baarde. Hot is vijfmaal herdrukt ,
en ill het Duitsch ~ Engelsch ~ Ilollamlsch en Italiaansch Ycr1

JONES

rr.·.

PElt.
taald. Hiertegen verscheen a. Lettre critique d'1tll Frere
Mafon, sur un livre nouvellement paru, 80U8 Ie titre
de: l'Ordre des Francs-Mapons trahi, etc.
la Raye
1743, in 8vo. h. Lettre d'un Franc-.Mafon
un de se»
amis , contenant quelques refleoions sur un livre intit'l,t..
Ie l'Ordre des Franos-Idacon« trahi,
PERFECTIBILISTEN. (De) Deze benaming gaf 'VEISHA{TPT in den
heginne aan zijne Orde, doch veranderde dien naam spoedig in
dien van Illuminaten (Zie dat Art.).
PERIGNAN (zie UITVERKORENE DER NEGEN), is de naam van densene, welkc , volgens de overlevering van den graad der Uitverkorencn van Perienan , het hol ontdekte , waarin zich
ABIRAIU, de moordeuaar van HIRA~I, verborgen had, en daarvan
aan SALOl\10 berigt bragt (Zie Deel II. bl. 48).
PEHNET'fI, (Doln) Benediktijner monnik , Aht van Burgal,
goboren te Roanne in 17'16, overleden in Daupltine ton jare
1800, was een ijverig mystiekus, goud- en a1"canulnzoeker.
Te dien cinde vestigde hij met Br.·. GRABIANCA, een Poolsch
Starost , in 1760 te Avignon een genootschap , de Illumi..
naten van Avignon geheeten. Dit had, behalve drie symbolicke graden, nog een hoogeren graad, gegrond op de leerstellingen
der Martinisten en van de sekte der Swedenborg ers. Die grand
werd de ware Metselaar genoemd. PERNETTI stelde ook andere hermeticsche graden daar , voor de Alchemisten in Montpellier, Het hoofdbestuur dezer vereeniging , die zich bczig
hield met de scheikuudige verandering der metalen ~ en bel
zoeken van een almiddel (panacel-tm) , en eindelijk van het
levcns-elixer , heette : Schotsohe Groote Loge des Genootschaps van P enaissin, De grondvester dcr genoemde sekte (SWEDENBOIlG) was , bij al zijne droomerijen , zeer bedreven in de
oude talen, ook de wijsbegeerte , de bovennatuurkundc, de
delfstoffcn en natuurkunde worden door hem beocfcnd. Ilij
beeft navorschingen gedaan , omtrent de Vrijmetsclarij , in welke hij was ingewijd ; en in hetgeen hij van deze zegt , beweert
hij , dat de leer dezer insteHing aan de Egyptenaren, Perzen, Jodcn en Grickcn is onllcend. Zijue leerstukken vonden

a
a

ingang bij

con groot getal lieden in Zweden , Fngeland en

Duitschland . Zijn godsdienststelsel is ontwikkeld in bet bock ,
getiteld :
reld

Het hemeisch T"aderland, of de geestel j Joe We(Zie verder bet Art . SWEDENBORG) .

PERSEVERANCE .
PERZIe .

Van

Zie

VOLBARDING .

do mysterien der

reeds

gesproken

over,

to

op

bet

spreken van
oom

oude Perzen,

Art .

ITHRA .

hebben

wij

Er blijft ons dus nog

bet tegenwoordige Perzie .

De Prins

van

den regerenden Keizer, werd to
Parijs in de 0 St . Alexandre d'Ecosse ingewijd, in het
ASKERI-KIIAN ,

jaar 5808 (24 November), gedurende zijne ambassade aldaar .
Ifieromirent vindt men een zeer uitgebreid en belangrijk stnk
in

do

4nnales

ac . T. VI . p . 58-67 en 116-148 ,

van den uitstekenden Br .' .

DES

ETANGS,

con paar korte uittreksels zullen geven .
ASKERI-KHAN

aan

waaruit wij slechts
Eerst berigt hij, dat

een' Br . - . verzocht had ingewijd to worden,

en voegt or bij , dat die gezant door den Br . • . , tot wien hij
zich had gewend , even als eenige uitstekende vreemdelingen ,
in de drie graden werd ingewijd , en dat men nog geene inwijding zoo had zien besturen .

Hierna vervolgt hij :

keerde naar zijn land terug .

Naauwelijks was

verloopen , of hij schreef aan den
was , dozen verzoekenden ,
zijn' Vorst ,

een jaar

. •. , door wien hij ingewijd

hem zoodanige stukken to zenden ,

welke doze geschikt mogt achten ,
zelfs om

er

De gezant

om

zijnen

vrienden ,

een juist denkbeeld van do V . - .

en
.•.

to verschaffen . De gezant wenschte eindelijk ook de cahiers
to hebben , welke bij zijne aanneming en die der overige kandidaten hadden gediend . Er werd eon zoodanig stuk opge
steld , in verschillende talen to Londen gedrukt, en hem gezonden . En , zegt de steller : thans doorloopt dat werk bet
uitgebreide Indiesche rijk, van waar wij bet mogelijk eons terug ontvangen , verrijkt met de nieuwe leerstellingen van eon
yolk, welks voorouders zoo groote wetgevers en zulke volmaakte
voorbeelden zijn geweest in alle wetenschappen .
Na de mededeeling van dat stuk , eindigt de Br . ' .

DES ETANGS

met eenige beschouwingen , waarvan wij bier slechts eenige

.R
P
.
Weini e 7ullen mcdedeelen

t

Na den card der V . • .

.' . ge-

schilderd to hebben , zest hij
En dus moeten alle schelmen, alle huichelaars, alle domooren
en snoodaards der V . • .
. • . vijandig zijn ! En welk eene vei
blinding, zij wer pen zich op tot onze regters, tot onze beschuldigers !
Zij schilderen ons als den geesel der maatschappij , als de
vijanden clef wetteu en Vorsten !
Wij zouden bun kunnen antwoorden : gij, die de gescfiiedenis
kept, waar zoudt gij de bewijzen your uwe hecehnidigin ; rn vinden ? Doorbladei t eit raadpleegt uwe eigene geschitdrol len !
Ziju wij bet, die bet Romeinsche rijk hebben omver geworpen

eu vernietigd, de wisgecren en hlinne werken verbrand, en ge-duirende vijftien eeuwen de kunsten en wetenschappen in het gra£
hidden bedol ven ?
Hebben wij de hruistogten uitgedacht, de inquisitie ingesteld,,
den St. Bartholoineusmoord bevolen , de dragonnades, de moorden der Cevennes, en de verschrikkelijke slagting van twaalf
inillioenen Indianen , de bewonei-s van 4merika, bewerkstelligd?
Onvooi zigtige beschuldigers ! zijn wij bet eindelijk , die HENDRIK
III en IENDRIK IV hebben vermoord, welke gij tharis veinst to
beta-euren ?
Wij smeden, zegt gij, aanboudend zamenzweringen ! Eene
zonderlinge zamenzwcring vooirwaar, die slechts den vrede en
wetten verlangt, en die, als bare wenschen niet verhoord worden , slechts kan zuchten en zwijgen ! Zonderlinge zamenzwering,
die de geheele aarde ornvat ; cerne zamenzwering welke de Voorzienigbeid aan elk menschelijk bait inblaast !
Ook de zon smeedt cene zamenzwel •i ng tegen de ditisternissen,
tegcn

de

verpeste uitwasemingen der aarde, tegen den ceuwigen

nacht en de vernietiging der natuur !
Gelooft mij, ver van ons misdaden op to laden, beboort gij
veeleer de uwe to doen vergeten, De eigenlijke rustverstoorders, de vijanden der wetten en der Vorsten zijn niet de VV . • .
.- ., maar gij ! gij-zelven, welke wij altijd ondeikennen, onder
wel k mom gij ook wegschuilt . IJwe eigene j aarboeken , de jaarboeken van alle volken, hebben slechts eene stem, om bet to
bewijzen, om u beschaamd to doen staan !
Het in alien deele merkwaardig sttik ,

bestaat uit twaalf

hoofdstukken, getiteid als volgt

1 . Het Inwendige, Versierselen .
§. I . Zindelij kheid , Gezondheidsmaatregelen .
~. II. Officieren .
~ . III. Reglementen .
2 . Reception .
§ . 1 . Proeven .
2 . Bijzonderheden, Zinnebeelden .
3 . Te vervullen voorwaai den .
4 . Prijs der graders, Logekosten .
3 . Belooningen .
Ill .
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§. 1 . Prijsvragen (Wedstiijd), Prijzen .
4 . Straffen .
.5 . Zieken , Behoeftigen .
Laatste pligten .
7 . Feesten , Banketten .
8. Noodzakelijkheid van het Onderwijs, Algemeene Vergaderingen„
9 . Voorregten en Voordeelen der V.-.
.•.
10 . Vervolgingen .
11 . Groot-©osten .
~ . 1 . Logenamen.
eestergraad .
12 .Opvolging do Graden na den
Aard en bestek van dit werk gedoogen niet , let gelteele
hoogst

merkwaardige

daarom bij

ecnige

stink

over to nemen , en bepalen wij ones

weinige en niet eons de allerbelangrijkste

uittreksels.
Hoofdstuk I begint met de woorden : De dwalirag onderwijst
op helderlichten dag ; de waarheid is verpligt, zich to verbergen ;
de duisterlingen-zelven zeggen, dat zij op den grond van cenen
brut woont .
Daarram wordt de V. • .
.-- uitgeoefend }aij bet selhijnsel der
fakkels, in geheime plaatsen, welke zij alleen openstelt voor lien ,,
die de waarheid zoeken .
Hoofdstuk VIII begint met de wonrden : Bemint, onderwijst,
helpt elkander ; zie hier ons geheel book, onze gehcele wet,
onze geheele wetenschap .
Verder vindt men er
Vliedt dwaling en Iogens, daar zij de bronnen zijn der grootste
rampspoeden die de merischen bedroeven .
Bev'ordert wetenschap en licht.
Gij zult geese andere voorwaarden stellen, om bij u opgenormen
to worden, darn regtschapenheid en kennis .
Gij mutt elk eerlijk en welonderrigt mensch toelaten, welke ook
zijne geloofsbelijdenis, zijn land en zijne wetten zijn .
IN Profaxrcu vervloeken hen, dientvahugelofsbijdelris zijn ; vervloekt nooit een cenig mensch .
Elk V . • .
. • . aanbidt God, volgens de vormen en plegtiglreden, welke hem geleerd zijn ; stoort nimmer een enkel yolk, of
een eenig merisch, in de eerdienst, welke hij n,* .in God opdraagt .
God is waarheid ; onderwijst dug slechts de waarheid .
Hoofdstuk XII begint met de woorden, : Gij zijt begeerig, zegt
eestergraad
gij , to weten, welk aarital graden de lateren bij den
hcbben gevoegd, en wel uit oorzaken van onislandigheden en
plaalslel jkheid (de steller bezit de hoogsle Scholsche graden) .
irilgezonderd de, drie eerste graden, welke z jn, die van Leerling,
Gezel en
eester, zijn al de andere, door verschillendo vereenig ingen en lnj verschnllende voTken daargesteld, h j gelegenheid,
dat men een dood wilde -wreken , een Vorrsi op den Croon Iherstellen, of eene sehtc doer zegevieren .

PER .

PET .
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Uijna alien zijn door Vorsten, Vorstimicnn of boof(leti van godsdleosti , re " partijen daarge~teld . Rites en graden van alle slag,
waarvan let noel , de beteekenis en het nut aan omstaudigheden
Waxen verbonden, die niet meer bestaan . De naam van Vi-jimetselarij heeft tot dekmantel gediend van eene menigte vereenigingen,
die geenszins de grondstelfingeb der V.- .
.- . opvolgden, en er
integendeel vlak tegen indruischten .
In

1810 (114 Junij)

bet

Enge1sche

gelijk

dit

h of .

ten aanzien van
!RZA

ook

t o Londen,

dezelfde

in

word

stad

(16

den zoos des

en diens brooder .

de

Perziesche gezant bij

in de Orde migenomen
Junij

KODings

1856)

plaats had
,

van Perz

Z A D E

Op dit oogenblik verschillen de be-

rigteu omtrent dat rijk .

Volgens

sommigen

zoude

men

to

Volgens

.1-spahan Loges vinden en er de Orde in bloei ziju .

anderen zoude dit niet zoo zeer bet geval wezen, en zouden do
hinderpalen

door de staatkunde van het Perziesche hof in den

weg gelegd

oorzaak zija , dat

rum

Sir

GEORGE OIISELEY ,

bet ambt van Provinciaal Gr . - .

to Erze-

. - . uitoefenende , zijn

vlijt en i jver voor do Orde niet naar zi * in' wensch ziet bekroond .
PERZIESCHE RITUS .

ZiC

RITtIS . (WIJSGEERIG PERZIESCHE)

PERZIESCHE WIJSGEERIGE RITUS .
PETERS .

(WILLE )

Zie bet vorigg Artikel .

Deze beroemde portretschilder in Londen,

werd door de G .- . L .- . van -Engeland , van de nieuwe asons in bet jaar 5785 ,

tot haren schilder benoemd .

lijst

dezer Loge ,

der

Groot - Officieren

Op do

voor bet jaar 5814 ,

wordt hij , na den Groot-Kapelaan, als Groot-Schilder vermeld .
PETERSBURG

(St .) was

de zetel der beide groote dircktoriale

Loges van Ru.#Iand, lYladimir der Orde
verder bet Art .

en

4.vtrea . (Zie

RUSLAND) .

De Loges van Rusland, welke nog in de laatste Lien jaren
der achttiende eeuw blociden ,

staakten ,

uit cigene beweging ,

Karen arbeid op eenen tijd ,warinbetvsd geburn
tenissen bet zeer raadzaam maakten .

Getrouwe en ervaren

hanS

den bewaarden en onderhielden intussehen bet heilige vuur in
stilte, , tot dat de tijden eons zouden veranderen,
oordeelen van den vorst overwonnen worden . (Zie
In

bet jaar 11804

besloten

eenige

behoorendo tot de voormalin
Loge
0

VV . %

en do voor,
ALEXANDER

.--,

I.)

meestal

de gekroonde Pelikaan
IAA

I "S

P

ileze weder to doen werkea,
en de gekroonde Pelikaan .

onder den naam van

Ilex'mr er

In het jaar 1809 wies deze zoo

stork aan door nieuwe inwijdingen en ook door toetreding van
eude BB. • . , waaronder de BO

•

BOBER

en

ELLIS'EN,

daft er nog

Eli za.
Peter zur

twee Zuster -Loges werden opgerigt, van welke de eene
beth en de Deugd in do 11 u3siesche, en de tweede

/Vahrheit in de Fransche en Duitsche taal arbeidde. Alle
drie volgden het oud Zweedsche systema, en vormden eon
gemeenschappelijk direktorium, onder den naam van Groote
Direktoriaal Loge Wladinir der Orde, svaarbij,, in 18.11 en
1812, de sedert vele laren to Petersburg in de Fransche teat
en naar let Fransche systema werkende Loges . let dfnis Reunis en la Palestine, en, in 1815, de sedert eenigen tijd to
.Renal en Kroonstadt weder herstelde Loges,
a2

Isis en Neptu-

ts en d e Hoop, toetraden.
Doze Dircktoriale Loge bestond deels nit de, leden der hoogere

graden , deels nit de representanten der blaauwe Loges . De
was Grootn • . van 1811-18 ,14 , en van toerr
BORER

Br .- .

tot 18 ,13, de Graaf

h1USSIN-PU"SCIIKIN-BRUCE .

je gens alto andere GG . • .
waartoe W

LL . • .

Do vci , ;traagzaam1ieid

en 00 . - . on

ac . •. stelsels 7

aart 1 815 door de Direktoriale Loge eenstemmig

word besloten , en de overgang van eenige Loges tot hot ou.dEn clsctr
, systema . vermeerderde de botsingen tusschen de beaitters der hooge graden en de represen tan ten der symbolieke Loges , en toen men in 1813, ten gevolge van con bang to voren
genomen besluit, er toe kwam , hot wetboek, slechts voor eon
jaar bekrachtigd , door eon nieuw to doen vervangen , gaf de
onmogelijkheid, de aanspraken der bezitters van hoop graders
to vereenigen met de begeerten van de meeste afgevaardigden der
Loges, aanteiding . tot bet uiteengaan Bier Direktoriale Loge ,
waartoe volgens den censtemmigen wench van_ al de zeven Loges, en met goedkeuring van het Staatsbestuur , in diervoege
werd besloten , dat er twee, elkander in regten gelijke en toch
van elkander onaf hankelijkc GG . • . LL-' . konden worden opgeri,,t . De vier Loges Peter en de TFaarheid, la Palestine,

Isis en

1N` eptunuir

en

de Hoop,

vormdea den a0steu Au-

PET .

PEU .

gustus 1815 de Gr . • . L . • . .I.Ytrea .

1 19
De Konstitutie dezer

berustte op de vier volgende grondstellingen .
ae. •. stelsels .
1 0 . Verdraagzaamheid jegeris alle
vertegenwoordiging
van elke Loge
2°. Volkomene gelijkheid van
bij de Gr.- . L .- .
.
Verkiezing
van alle Ofhcieren, door jaarlijksche vrije keuze, ert
3°
4" . Dat de Gr . • . L .- . zich niet zoo mengen in de aangelegenheden
der lioogere graders, bij de eene of andere Loge bestaande .
Tot Grootmeester dezer Gr . • . L . - . werd, met eenparigheid
van stemmen ,

benoeind Graaf

kort daarop konstitueer-

KURZ ;

de zij , in bet 0 . •. van Petersburg , eene nieuwe Loge in de
Russicsche taal arbeidende :

ichael de uitverhorene, en had

in de maand October bet genoegen, dat de oudste en talrijkste
der Loges van die stad, welke tot dusverre door den Br . - .
noBER

als Achtb . • .

. •. was best curd , namelijk :

en de 'ekroonde Pelihaan ,

. 41exander

evenzecr tot hare vereeniging

toetrad . De beide Loges Elisabeth zur Tugend en les A nis
Reunis,

hadden tot dien tijd

Dog

Been gemeenschappelijk

Doofdbestuur gevormd . Sedert Aug . 1822 is er de Orde opgcheven .
PETRE, (ROBERT EDUARD Lord) Baron van
bet graafschap Essex,

.- . tier Gr . • .

L. -.

word den Aden

LVrittle, in

ei 5772 tot Gr . • .

van En- eland, van de , nieuwere

asons,

verkoren, en bleef bet, daar hij bij elke keuze op r ieuw benoeind wend, tot 1

ei 3777, toen hij den Hertog van

anch es-

ter tot opvolger kreeg . Onder zijn bestuur kwam de Free-

4ons-Hall

(Vrijmetselaarszaal) to

Londen

a-

in stand , waar-

toe hij zelf 900 pond sterling gaf , welk gebouw den 25sten
ei 5776 plegtig ingewijd werd . Onder hot bestuur van lien
braven man en ijverigen V . • .
ten , uithoofde van bet

Diet

. - . werden cenige 'L--J 'L--J geslo-

opvolgen der wetten, en vele nieu-

we opgerigt , zoodat onder zijne regering de Orde in aattzien kloip .
P.EUVRET , (JOHAN EUSTACHIUS) eerste deurwaarder van bet
voormalige Parlement van Parijs,

overleden den 8sten Sep-

tember 1800, was vroegcr achtb . • .
to

. - . der Loge St . Pierre,
artinique , vervolgens Groot--Ofiic . • . van bet Gr . - . 0 .

van Frankrijk, en was eel) blind voorstander der herntetiesciie

ISO

IA,

V. ' .

.

Hij liet bij zij a sterven , behalve eene aanzienlijke

bibliotheek van mystieke , alchimist iesche en aconnieke boeken, een handschrift na, in 6 kwarto deelen, hetwelk 21
hermetiesche graden, met do daarop betrekking hebbende teekeningen, meer dan 800 in getal , bevat.
PHALEG, (a~b , verwarring) was, volgens Gen . X : 25 , do
noon van

en is een woord in de hoogere graden (Sob .

REBER ,

R . 21 e . gr . PW . •. 50e . g r . naam der Xe . tent) voorkomende .

PHALLUS is de naain van de nabeelding der teeldeelen . bij on
derscheidene der oude mystericn in gebruik .

In hot Art . osiRls

heeft men gezien, dat, volgens de legende, dit gedeelte aan bet
hervonden lijk ontbrak ,
OSIRIS

als zijude door een visch verslonden .

namelijk -- voor bet yolk do zon verbeeldende -- na de

herfstevening in krachten afnemende , viel eindelijk onder de
slagen van

bet kwade beginsel , de vader der duister-

TYPHON ,

nis en bet kwade, die

talia)

osIRIs

de voorthrengende kracht (de

ontroofde en hem magtoloos maakto .

geni-

Toen de beteeke-

nis later in sommige oudere mystericn verloren ging of verbas-

Phallus

terde, word de

bet symbool van zinnelijkheid .

xnythologie meldt omtrent de fahel van
osiius) ,
zwijn

dat hij op den

ADONIS

Libanon werd

Do

(een vervormdo

gedood door een wild

(bet beeld des winters), dat hem do slagtanden in do

teeldeelen boorde .

Eleusis,

Bij bet terugkeeren van de mystericn to

rustten do gewijden bij den heiligen vijgeboom uit ,

weiks vrucht naar den

Phallus

gelcek, en die dan ook word

gemaakt van hot hout, of verbeeld
diens booms .

In de mystericn van

was bet verboden do
Bij de mystericn van

werd door vrucht of blad
CERES

(de Egyptiesche Isis)

genitalia der oferdieren aan to raken .
CERES

THIS

OFHORIA ,

alleen door vrouwen

bijgewoond -- waren er mannen binnen geslopen, zij werden
omgebragt of van bet gezigt beroofd --- werd eene afbeelding
der vrouwelijke

Phrygie,
van
jonge

genitalia vertoond .

werd de

BACCHUS,

Phallus

In do mystericn van

mede vertoond . Bij de mystericn

werden de afheeldingen van den

Kanephoren

in mystieke

Cisten

Phallus

door

of korven gedragen ,

enz . Gpmei •k el ijk is bet Nvclligt , dat soininigen stellen, dat

PIIE .
ADA

door

EVA ZOU

PHI .

zijla verleid .
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niet door middel van een ap--

pel , maar door eene vijg .
FHENICIe . De mysterien van
verkr en in Phenicie

nit Egypte overgebragt ,

OSIRIS,

den naam van mysteries van

ADONIS ,

en werden van daar overgevoerd naar Assyrie , Babylonie ,
Griekenland, enz . De openbare feesten in .Phenicie, ter
eere van

begonnen zoodra de wateren van den stroonl

ADONIS,

.Adonis eene roode kleur aannamen . Van de hijzonderheden
der inwijding weet men weinig, de kandidaten zouden , onder
anderen , eon koud bad gebruikt, en zich op den grond nedergelegd hebben .
PHILADELPHEN, of Broedervrienden, (De) is de naam van eene
Loge in 1780 to Narbonne opgerigt, en welke het zoogenaamde primitieve systecin tot zetel diende . Hot geheime gezelscliap der Philadelphen was in de stad Besan(~on naar

a-

connieke vormen ingerigt . en bestond in den beginne nit eene
menigte vurige jonge lieden , aan welke de staatkunde geheel
vreernd was . In het vervolg plaatste zich de brigade-Generaal
JACQUES

JOSEPH

als Censor aan ban hoofd , onder den

OUDET

naam van Philopeumen,

rigtte hen tot zija doel af, en be-

proefde door hen zijnc demokratiesche plannen ten uitvoer
to brengen , ter oinverwerping vale het bestuur van Keizer
NAPOLEON .

Ecn paar inaandeii voor de gevangenneming van

den Generaal

OREAU,

lief deze zich under de Philadelphen aan-

nemen , en verkreeg den naam van

FABIUS .

hem, krachtens de eenstemmige keuze der

OUDET .

die

edebroeders, de post

van Censor had opgedragen, werkte sterk ten zijnen voordeele,
toen hij en

PICHEGRU

door de regering werd vervolgd , en narn

toen het bestuur der Philaleten weder op zich, onder den naam
van Pro-Censor .
en

zkh

Nadat

OREAU

de vrijheid weder bekoxnen

paar 1Voord-dmerika

had begeven , plautte hij

bet genootschap daar voort , volgens de grondstellingen der
cerste inrigting .

OUDET

werd in den slag bij

TYagram , den

Eden Julij 1809 , doodelijk gewond , en stierf drie dagen
later , in den ouderdom van 54 jaren ; waarna zich de voornaamste medcledeu ,

w'aarouder ook de Generaal

ALLET

Cli

13 02

PHI .
waren ,

LAHORY

gevoerd ,

In Ital 'e

van bet genootschap afscheidden .

bebben drie vereenigingen openlijk den naam
hebbende

die

van

Parma

Filade ji

van

ac . • . instellingen

de

aangenomen .
PHILALETEN,

of Waarheidzockers (Chercheurs de la verite) ,

noemden zich

de medeleden van den hoogsten graad van een

systema, hetwelk in 1773 door

van de koninklijke schatten, den Burggraaf
GEBELIN

bewaarder

SAVALETTE DE LANCES,
TAVANNES .

COURT DE

(schrijver van le blonde primitif en Histoire de

la parole) ,

den President

He-men en den Br .' .

DE

D'i-IERICOURT ,
ST .

JA

ES,

den Prins

KAREL

van

in de Loge les Jmis

.Reunis, to Paris werd opgerigt, en welke die vereeniging eene
goddelijke Orde noemden .
als : 1 .) Leerling .
rene .

2 .)

Zij was in twaalf graders verdeeld,
edgezel .

3 .) Schotsche Ridder .

Ridder van het Rozenkruis .
Onbekende Filozoof.

4 .) Uitverko-

6 .) Ridder van het Oosten .

7 .)

8 .) Ridder van den Tempel .

9 .)

eester van alle graders .

kleine 1Wetselarij ,

Nelselari .

eester.

10 .) Verheven Filozoof.

42 .) Philaleet, of
den heetten

3 .)

11 .) Ingewijde .
De zes eerste gra-

en de zes laatste verheven

De hooge graden waren geheim , en zelfs ontoe-

gankelijk voor de Groot-Officieren .
breid Archicf ,

rijke

boekerij ,

De Loge bezat een uitge-

een

kabinet van natuurlijke

historic en natuurkundige werktuigen .
Het

doe]

was

gelijk aan

dat der

artinisten,

,eene mystiek-zedelijke en wetenschappelijke strekking .

en

had

Volgens

den Almanak der Loge les dmis Reunis, van het jaar 1782,
waren toen 20 Loges dit systema toegedaan .

De Philaleten

schrevcn in 1783 en 1.787 twee konventen uit ,

om verschei-

dene historiesche en dogmatieke punters der V .- .

• . tot klaar-

heid ,

en

daardoor

eene

hervorining tot stand to brengen .

Vele voornaine Broeders uit Duitechland, Zwitserland en
andere landen , waren daarbij tegenwoordig .

Het eerste werd

den 1 Sden Februarij 1785 geopend , en den 26sten
aanvolgende gesloten .
den 26sten
gevoig op ,

ei 1787 .
Fiat

ei daar--

Het tweede duurde van den 8sten tot
Beiden leverden echter niet het gunstig

de Philaleten er van 4dden verwacht ,

maar

PI-11 .
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bepaalden zich even als bet Galliesch konvent (zie de Art . coxenz . bij onvruchtbare redetwisten . De dood van

VENT)

DE LANCES ,

SAVALETTE

die de ziel van dit systems was, en de Fransche

revolutie . hebben den ganschen ondergang van dit stclscl bewerkt .
De Philaleten werden gcwijzigd door de Philadelphen, die drie klas
sera hadden, vormende tien graden . waaronder : Leerling, Gezel,
IWeester , volinaakt

eester . Uitverkorene , Schot, verhe-

ven Schot, Oo)stersch Ridder en Prins van Jeruzalem .
De

vier

hoogste

aconnieke,

bevatten ,

naar

hun

zeggen ,

fysieke en wijsgeerige kundigheden ,

vloed hebben op
schen,

grades

alto

welke in-

bet materieele en zedelijk welzijn des men-

en al de mystieke kundigheden, welke den mensch in

zijnen oorspronkelijken rang en zijne regten kunnen herstellen .
De laatste kiassen dragen ook den naam van 1 e . ,

29e . ,

5e . en

4e. Kapittel van het Rozenkruis .
Koning van Frankr •ijk, geborca

PHILIPS IV , of de Schoone,

overleden den 29sten November 1514,

4268,
door

CLE

ENS

V ondersteund,

veroordeelde,..

eenige honderden Tempelheeren

tot den brandstapel, hief hunne Orde op, en verklaarde hunne
goederen verbeurd .
PHILIPS V , Koning van Spanj e , overleden in bet jaar 1746 ,
in den ouderdom van 69 jaren , gaf in 1740 een scherp
en

op de Pauselijke Bul gegrond edikt uit tegen de Vrijmetse-

laren , waarvan velen deels in de Inquisitie - gevangenis gebragt ,
deels tot de galeijen en andere harde straffen veroordeeld werden .
PHILO .

De Ordenaam van

den

Vrijheer

VON KNIGGE

(zie dat

Art .) bij de Illuminaten .
PHILOCHOREITEN,

(De

ORDE DER RIDDERS EN DA ES)

of beminnaars van bet genoegen

(l'Ordre des Chevaliers et

Dames Philochoreites, ou Amants du Plaisir) . Deze geheime vereeniging van heeren en dames, word ,
van bet jaar 1808 ,
voor
rijk

op bet erode

door eenige jonge Officieren, in bet leger

Orense, in Gallicie , gesticht, en naderhand in Frankingevoerd ,

doch hieid ,

gedurende de staatkundige ge-

beurtenissen in 18 ,15 e n 1814 , lveder op . G rootinecster of
Ridder van de Knoopen (Chevalier des nco3uds) was CHARLES

Pill .
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DE

NOIREFONTATNE,

en

Plll1 .

Grout- Kanselier of Ridder van de uitda-

ging tot liefdo (Chevalier du de/i d'amour)

GUSTAAF DE DA

AS .

Hot doe! was, do tusschenpoozen der gesechten door uitgelezene
bijeenkomsten to vervrolijken ; beide geslachten hadden er toeDe Loges heetten

gang .

Cercles,

veto gebruiken waren aan

de zoogenaamde court d'amours der
Ridderschap ontleend .

Aanvankelijk

middeleeuwen , en de

tamelijk verspreid, hield

die vereeniging in 1814 op .
PHILOSOOPH (De ONBEKENDE) was de 9e . graad der Philaleten .
PHILOSOOPH, (De VERHEVENE) de I Oe

graad der Phlialeten,

en de 48e . van hot il'Iitzraimietiesch systema .
PHILOSOOPH, (De HER VERHEVENE) de 35e . graad van het
itzraimietiesch stelsel .
PHILOSOPHENGRAAD .

Zie

ELESINO .

PHILOSOPHIESCH SCHOTSCH RITUAAL .

Zie

RITUAAL .

PHILOSOPHUS do 4e . graad van hot gouden Rozenkruis .
PHRYGIe .

Behalve de mysterien van den berg Ida (zie het Art.

en het eiland Rhodu$, en die, welke overgevoerd
werden naar (Kreta) Kandia (zie het Art . RURETEN) en aldaar
DACTYLEN)

genoemd naar do stad

G nossus (zie hot Art .

oURANOS) , had
.Phrygii ook de mysterien der Korybanten in de stad Pessi-»

nut of Pessinuntes gevestigd ,
gens sominigen do zoon) van

waar

CYBLLE ,

ATYS ,

de minnaar (vol

werd vereerd .

CYBELE

zeer met hem ingenomen , had hem eene routs geschonken ,
met sterren bezaaid . Toen ATYS verliefd word op de nimf
SANGARIDE,

vervolgde

om de wanhopende
sneed .
of ,

CYBELE

beiden, en doodde de nimf, waar-

zich den Phallus (zie dat Art .) afVolgens anderen zond CYBELE eon wild zwijn op ATYS
ATYS

dat hem (als bij

ADONIS hot geval was) in de teeldeelen
,
wondde . Do foesten ter Bore van ATYS , hadden plaats in de
lente-evening , en duurden drie dagen . Op den eersten dag

'velde men con kruisvormigen pijnboomn, waaraan het afbeeldscl
van ATYS was gehecht .
De pijnboom, welke bloemen van
beide geslachten draagt, is hot zinnebeeld der produktieve
nal uurkrachteu .
of iiee! l er •

Do dood van

ATYS

---

in bet Phrygiesch Feet

daar voorgesteld , lierinucit aan den schijtibarcu

PIE .

PIh .

dood der zon en pet sterven , zoowel van
dat

van

gelijk

OSIRIS ;

vuurdienst van

CYBELE

door

VESTA

1 53
enz . als aan

ADONIS ,

de Phrygiesche Isis was .

ENEAS

(De

en zijne togtgenooten medege-

bragt, was ontleend aan de Phrygiers . die ze uit bet oostei hadden
ontvangen) .

De tweeds dag was bet feest der trompetten ,

waarmede men
ding ,

poogde to doen herleven .

ATYS

Na de inwij-

welke op den derden dag plaats had , vierde men hot
herinnering van het herleven dier godheid .

vreugdefeest , to
Bijzonderheden

van

de eigenlijke inwijdingsplegtigheden vindt

men niet opgeteekend .

Deze mysterien waren zeer oud, en

bestonden meer dan Lien of twaalf ceuwen voor de Christelijke
jaartelling .

Uit

Phrygie kwanien ze naar Syrie en Grie-

kenland, en , ten tijde van den Punieschen oorlog, ook naar
bet Romeinsch gebied .
PIE

ONT .

Aldaar werd,

alsmede in Savoye en in

Sardinie ,

in 1739 de Vrijmetselarij ingevoerd, en in datzelfde jaar werd
door de Groote Loge van

Enaeland

ter voor die drie landen benoemd,

een provincials Grootmees .

doch ging de V . • .

. • . er

spoedig to niet .
PIETER DE KLUIZENAAR .

Zie Dcel 1 . bl . 289 .

PILAREN . (De DRIE GROOTE) Eene Loge rust op drie hoofdpilaren, welke wysheid, kracht en schoonheid heeten ; want
met wijsheid wordt cen gebouw ontworpen, ondernomen en
bestuurd ; kracht most pet ondersteunen en onderhouden, en
schoonheid most bet aangenaam en bevallig maken . Verder
moet de achtb . • .

. --

met wijsheid den arbeid zijner Loge lei-

den , de 1 e . Op . • , hem daarin met kracht ondersteunen,
en de 2e. Opz . • . , door ziju waken voor orde en zcdcn,
pet geheel schoonheid toevoegen .
Br
.
.- KRAUSE merkt hiei'op aan : even als de kolommen J . • . en B .-.
aan den Tempelbouw van SALO O ontleend zijn, zoo hebben onze
drie groote pilaren, welke de Loge, ondersteunen, hunnen oorsproug aan den Tempelbouw der Drulden ontleend, welke die
weder van den Indieschen Pagodenbouw aangehouden hebben, van
welke misschien de losstaande zuilen bij de Egyptenaren en de
Pheniciers afkomstig zijn, zoodat de koloinmen J . •- en B . • . en
de due groote pilaren, huniien genlccuscliappelijkeil grond aan de
Indiesche Oudlicid ontleend hebben .

PIR .

PLA .

TV sheid , kracht, schoonheid, worden als de boofdpilaren beseliouiwd, waarop het gebouw geheel kan worden opgetrokken ; vRadaar ziju zij ouk syrnboliesch gebruikt in de boa wvereenigingen .
LJ'#sheid , die op wetenschap is gegrond, schenkt den kunstenaar
de vinding, de behoorlijke schikking en de doelrnatige verdeeling
-van bet geheel en ook van al de deelen . Kracht, die uit bet harmouiesche evenwigt alter krachten voortvloeit, heeft op vastheid
betrekking, bevordert bet optrekken en duet bet gebouw hecht
en sterk ' jn, en schoonheid, die in de geheele schepping zigtbaar
is, versiert en voltooit bet werk . In de hooge graden worden
die drie zuilerr in verband gebragt met geloof, hoop en liefde.

PIRLET .
Julij

Een kleeremaker to
1762,

uit

Pay-9s,

naijver

Oosten en Westen ,

cen

op

stichtte dear, den 22sten

den

ad van

Raad

der Keizers van

Ridders van bet Oosten,

vat niet weinig bijdroeg, om de verwarring oiider de Fransche
VV .' .

.' . , ontstaan door de ingevoerde hoogere graden ,

to vergrooten .
PIUS VII, geboren 14 Augustns 1740, to Besena ; tot Kardinaal verkozen den 14den Februarij 1783 , en tot Paus den
aart 1800 ; overleden 20 Auguslus 182 . Zijn famiel-

13den

jenaam was

GREGORIUS BARNABAS,

ste handelingen,

-tit

.
in 18,14

Graaf

CHIARA

Zijne eer-

ONTI .

bij zijne terugkomst naar

Rome ,

Fontainebleau,

toen hij niet langer aan

Franschen invloed was onderworpen .

waren (7 Augustus) do

de gevangenis to

herstelling der Jezuiten en (15 Aug .) de verbanning der Vrij metselaren en Carbonari .
van

CLE

ENS

X11 en

IIiij herhaalde niet alleen de Bullen

BENEDIKTUS

veel strengere straffen .

XIV, Inaar hij dreigde zelfs met

Tegen de Carbonari is later nog eene

andere Bul ,

die van den 1 Sden September 1891 ,

digd,

Rome

en to

aangeplakt .

daarom voor de VV . - -

N. - .

uitgevaar-

De Bul van dezen Paus is
dubbel merkwaardig,

zij in vele Staten bet sein ten aanval werd tegen de V .' .

omdat
.' .,

en ook tegen den vroeger gevleiden tijdgeest .
PLAATSVERVANGER
in bediening treedt ,

of Adjunkt, een toegevoegd Of icier . die
als de werkelijke bezitter van bet ambt

niet aanwezig is .
PL ASSCHAERT .
vincien ,
Gr . ' .

lid

L. '.

Onder do vereeniging met de zuidclijke Proder Staten-Generaal en le . Gr . • . Opz .' . van de

van

Bcstuur

voor de zuidel . ' . Nov . • . , or crlced

PLA,
dei 'I 9-den

ei aan eene beroerte .

Die brave Br . • . werd op

den 26sten met veel plegtigheid begraven ; en zijn lijk gevolgd
door eene menigte VV . • .

.•
.,
.

et then Br . • . is , op den

17den December 181, bet volgende voorgevallen . Bij bet innemen van de stad Leuven , door eene Pruisiesche legerafdeeling,
onder den

ajoor coLonlB, begeeft hij zlch als

aire naar bet stadhuis,

cene op die oogenblikken gevaarli jke plaats , waar z .ijn post hem
roept . Alle gezag heeft opgehouden, of wordt miskend . Het zaamgerotte graauw zoekt slechts gelegenheid of voorwendsel, om to plun-deren en to rooven, en alle buitensporigheden to begaan .
SCHAERT ,

PLAs-

met zijue onderscheidingsteekenen versierd, poogt ver-

geefs den nakenden storm to bezweren en bet graauw le doen
bedaren . Do woede des gepeupels klimt hooger ;

men be-

schouwt hem als den hinderpaal der voorgenomen buitensporig-heden , valt op hem aan , beleedigt , slaat en trapt hem op de
treden van bet stadhuis ; men wil hem zelfs vermoorden .
Zijn hulpgeschrceuw baat hem nlet ; Been burger waagt bet ,
hero bij to staan, en de Pruissiesche soldaten staan . met hunne
officieren aan hot hoofd, als werkelooze aanschouwers, waardoor
bet graauw gestijfd wordt . Radeloos geeft eindelijk
een

PLASSCHAERT

ac, .- . teeken . Een der Pruissiesche of cieren (een V .

. • . , en

ZIGLINSKY

genaamd, kapitein en eskadronschef, van eon

Pommersch kavallerieregement) ziet bet . In een' oogwenk roept
hij : marsch ! stormt met de zijnen aan , bevrijdt

PLASSCHAERT ,

verdedigt hem met zijn ontbloot zwaard , met gevaar van zijn
leven , tegen bet graauw , geleidt hem buiten

Leuve-n, doet

hem verbinden , en verzorgt hem , tot hij in veiligheid en
hersteld is .
PLATO , geboren to

Athene, 458 jaren voor

CHRISTUS,

overladen

op zijnen 81 sten verjaardag .
Bijzonder belangrijk is voor elken Vrijmetselaar

liticus ,

PLATO's

Pa

welk work aan een iegelijk , die begeerig is, zijne

algemeene menschelijke kunst in geest en gemoed to omvatten ,
niet to stark ter lezing en overdenking kan worden aanbevolen,
als bevattende veel leerrijks over de kunst der zelfvorrning . der
opvoediug en de kunst van regeren , en tevens woordelijk over

PLA .

138

P01 .

censtemmende met de oudste oorkonden . Bij zijne reis naar Eggpte
leerde

PLATO

do Joodsche godsdienst kennen .

Ilierin viiidt men

opheldering voor vele gedeelten zijner leer, en vandaar dan ook,
dal

NU ENIUS PYTHAGORICUS

hem den (door

CLE ENS

van 41exan-

drid goedgevonden) naam geeft van Atheenschen
Door geloofwaardige schrijvers wordt verhaald ,
wonderaars van
balen ,

PLATO

hem tot eene godheid verheffen , en ver-

dat zijne moeder

reld gebragt had ,

OZES .

dat vele be-

PERICTIONE

hem ontvangen en ter we-

zonder op -te houden maagd to zijn , dat zij

bevallen was, terwijl zij aan de muzen ofl'erde, en voegen deze
er bij , dat hij

geboren werd tusschen myrthen,

en dat de

bijen , rondom zijn hoofd vliegende , zijne lippen met honig
bevochtigden .
PLATONIESCHE AKADE
Florence gesticht.

IE .

Eene

maatschappij in

1480 to

De nog bestaarnde vergaderzaal, vertoont in

het beeldhouwwerk,

ac . • . zinnebeelden .

In 1512 heeft daar

eene dergelijke vereeniging bestaan van geleerden en voorname
personen, onder den naam van

Gezelschap van den Tro ffel,

die dezelfde zinnebeelden had .
PLIGTEN. Zie

WETTEN .

POINTE a PITRE , op het eiland Guadeloupe .

Aldaar bevindt

zich eene Loge, in 5856 gekonstitueerd, onder den naam van
les Disciples d'Hiram, welke geheel uit kleurlingen bestaat .
Die Loge , in een' uitmuntenden geest arbeidende, heeft tot
haren afgevaardigde hij het Fransche G . • . 0 . • . benoemd , den
ij verigen Br . • .

L.

THEODORE

JUGE ,

geteekend door den Sekretaris

A.

to .Par2jjs .

BLANCOURT,

De stukken ,

welke die volrnagt

vcrzelden , zeggen onder audere
De zoogenaamde Kaste der kleurlingen, ten aanzien van die,
welke haar vroeger onderdrukte, op een ondergeschikt standpunt
geplaatst, heeft zich alleen door moed en volharding verheven,
na het volhouden van den moeijelijken en eindeloozen strijd tegen
de hartstogten en vooroordeelen, welke gedurende uieer dan eene
eeuw tegen haar zijn losgelaten . . . . Gelukkig als wij zijn, door bet
begrip van den geest der V .• . .- ., spannen wij alles aan, ons tot
de hoogte van haar onderwijs to v ei heffen , en diezelfde menschen,
aan welke eene onregtvaardig vooroordcel bet bezit beefs ontzegd
van bet verstand, dat vereischt words tot bet betrac'hten van
verheven leeringen, worden bezield met dens welisch tot het be-

schaven van lunnen geest, door den thans voor lien geopenden
weg ter verbetering to volgen .
Te Port au Prince, op Haiti (St . Domingo), hebben
reeds voor lang zulke Loges bestaan .
POLEN. Ook zonder verhoden to zijn , heeft de V . •.

. •. bier

nooit regt gebloeid . Wel is waar, er hebben zich van tijd tot
tijd verschillende D 0 gevormd, maar de aanhoudend bier
heerschende gisting liet ze nooit lang bestaan .

Gelijktijdig met

de grondlegging der eerste Loges in Ztveden, had de Vri jmetselarij zich ook eeneu weg naar Poles gebaand doch reeds in
den jare 1739 werd van alle kansels, op bevel van den Ironing
AUGUST

11, do banvloek van

CLE

ENS

XII afgekondigd . Ofschoon

de Loges hicrop ook gesloten werden , geschiedde (lit echter
voor korten tijd ; want reeds in 1742 ontstond weder eene
nieuwe Loge to Wisniewitz ,

in Volhynie ; in 1747 eene

andere to Lemberg, en in 1749 de Loge de b oede Herder ,
to TYarschau, waarop later eene in hetzelfde Oosten volgde
(van de Observantia Stricta) , onder den naam van de drie
Eroeders, welke zich op den St . Jans-dag 1769 tot Groote
Loge verklaarde . Zij gaf aan den Br .- .

BERNHARDI

eel) patent

tot oprigting eener Loge in Hongarije , en stichtte later twee
to Warschau, waarvan de eene in het Fransch en do
andere in het Duitsch arbeidde . Zij gaf van hare vestiging
kennis aan de Gr . •. L . - . van Engeland, die haar door Br . - .
DE VIGNOLES to 's Gravenhage,
Eng . •. Prov . •. Gr . • .
. •.
voor de vreemde Loges , en gedeputeerde van den G . • .
.•. ,
Hertog

DE BEAUFORT,

Loge van

antwoordde, waarbij

OSZYNSSI

door de Groote

Londen tot Grootmeester word benoemd en erkend .

Doze Groote Loge verhief zich zeer in den loop van dat jaar,
en konstitueerde een groot aantal nieuwe Loge (in 1790 waren
er 70 Loges) in het koningrijk .

Al deze en nog andere opge-

rigte Loges hadden nogtans geheel verschillende systemen en
opperhoofden , waardoor botsing ontstond .
de Graaf

IGNATIUS POTOCHI

Toen nu in (1779)

het bestuur der Gr. • . L . • . in handen

kreeg , legde hij er zich ijverig op toe, dit nadeel nit den weg
to ruitnen ,

en trachtte nadere verbindtenissen aan to knoopen

met de GG - . LL .- . van Rerl ij n en Petersburg. Eene cirkuhi ro
der Gr . • . L . • . van En .-eland, juist op denzelfden tijd aan alle
Loges op bet vasteland medegedeeld . door do Gr . - . L . - . Royal
York, to Berlijn, bevatte de uitnoodiging tot bet vormen van een
ac . • . verbond, waarbij eene koncept-verbindtenis was

algemeen
gevoegd .

Dit konkordaat word door

1780, door de Loges van
Ten

einde

een

de Nederlanden
van

POTOCKIS beinoeijingen, in April

Polen en

Lithanen geteekend .

dergelijk konkordaat met

F'rankrjk

to sluiten, en ook met die GG .

en

LL .- .

Pruissen, welke niet tot bet Brunswijksche stelsel be-

hoorden, werd de Baron VAN HEYKING, Keizerlijk Russiesch

a-

joor , en koninklijk Poolsch Kamerheer afgezonden . Dit doel werd
echter niet bereikt, door toedoen van de Loges der

4bservantie.

In hetzelfde jaar ontving men voor de Loge

Eatharina en de Noordster,
beidende,

thans als Groote Loge ar-

als zoodanig eene Konstitutie, voor geheel Polen en

Lithauen, van de Gr . •. L .- . van
den G . - .

Strikte

.-.

Hertog VAN

Engeland_, geteekend door

ONTAGU, Graaf van

In 1781 de Graaf HULSEN (dien men als Gr . • .

anchester.

.•.

had moe-

ten kiezen, omdat de Konstitutie op zijnen naam stond), vervangen zijnde door den heiderzienden en ijverigen Graaf POTOCKI,

veranderden de zaken van aanzien

De Loges vereenigden zich

onderling, en de twistzoekende, zoogenaamde Schotsche GI. •.
Loge en de tot haar behoorende werkplaatsen hielden op to
arbeiden .

Deze vereenigdng werd dadelijk bekend gemaakt aan

de GG . •.

LL . - .

van F'rankrjk, Holland en Royal York,

to Berl j n . De ontworpen statuten stemden volmaakt overeen
met ANDERSONS Konstitutieboek . De Groote Loge, die in 1784
de Loge de Dageraad van Carogod to Konstantinopel had
gevestigd, Teed door bet vertrek van Graaf IGNATIUS

POTOCKI

veel , en herstelde zich niet , voor dat Graaf FELIX POTOCKI Gr . •.

. •.

was . In hetzelfde jaar (1783) hadden de Poolsche Loges

twee afgevaardigden (Baron

VAN

HEYKING

en

THOUX

DE

SALVERTE),

gezonden naar de Parijsche zamenkomst der Pilaleten . Buiten
de gewone V .- .

.- . Loges waren er, in strijd met de Engel-

sche Konstitutie, ook Adoptie-Loges wcrkzaam . Toen nu in het

IGI

i Ot2 .

jair 1792
rook

door

het lot van Polen zeer
tijdsomstandigheden

do

Vrijmetselarij ,

Polen

in

en toen

volgdo ,

hield

trenrig

word . verkoeldo

de ijver der Polen, voor de

1794 de werkelijke verdeeling van

bet Logeverbond op .

Van toen of ver-

Polen, en werd er,
Berlin, eeu belangrijk

breidde zich de Vrijmetselarij in Pruissiesch
door de Pruissiesche Groote Loge in

aantal nieuwe Loges gekonstitueerd . Toen, met de politieke omkeeringen, bet voormalige

/Yarschau

was geworden ,

nieke averheden ;
Oosten van

Polen, in 1807,

vergaderden ook weder de

acon-

vele nieuwe Loges werden door bet Groot-

Parjs

ged . - . G .- .

bet nieuwe hertogdcnf

.' .

gekonstitueerd .

GUTAKOwSKI

In 1809 werd door den

do Groote Loge

van Polen

weder

geproklameerd . en in 1811 moesten alle Loges tot dit GrootOosten behooreri, of gesloten zijn .

De staatkundige aangele-

genheden veroorzaakten nogtans spoedig eene schorsing der werkzaainheden van dit G root-Oosten ; want op den 30sten Januarij
181 5 werd door de niedeleden besloten, dat alle Loges, zelfs
ook de Groote Loge, gesloten moesten worden . flit besluit werd
echter niet algemeen nageleefd .

Eerst in

aart 1814 geraakto

alles weder aan den gang, en werden (12

aart) de werkzaatn-

heden geopend met eene Row-Loge , over de Polen in den slag

van Leipzig
onder anderen

gevallen ,

waarbij men veto helden en Vorsten ,

JOSEPH PONIATOWSKI ,

verloren had .

zaal was toen gedurende drie dagen to zien ,

en bet geld bij

die gelegenheid voor de armen ingezameld, bedroeg
sche gulden ,

4000 Pool-

welke door de komnmissie onder at de zieken in

de gasthuizen werden verdeeld .
Grootmeesterschap van

In 1818 bloeiden onder bet

STANI9LAUS ICOSTA,

Polen

Groot-Oosten van
tijd ;

De versierde

Graaf PoTOCIU, onder bet

40 Loges , maar, helaas ! voor korten

want drie jaren later, op den 12den Augustus 1821 ,

werd de V .

•.

.

•. door Xeizer

ALEXANDER ,

volgde besluit van den Stadhouder to
1821) geheel verboden .

en bet daarop ge-

Warschau (van 6 Nov .

et droefheid sloten de VV . • .

.

bunne werkplaatsen .
De Strike Observantie is, als gezegd, ook tot Polen
doorgedrongen, ja zelfs in 1760 stichtte de koninklijk PoolIll .

11

sche Overste,

JEAN DE TOUX

ay . . vormen ,
litaan

to

SALVERTE,

in lYa rRchau, oIrder

eene akademie der geheimen , gelijk de Napo(zie dat Art .) , in bet begin der zes-

.1o1 . BAPTISTA PORTA

tiende eeuw,,

DE

Rome

eene Akademic

der Ouden,

of cone

Akademie der Geheimen had opgerigt ; in welke akademieen, Kabbalistiek en Alchemie bet hoofiidoel was . Het wilde
to lande, en wel to

ffa"rschau,

CACLIOSTRO

daar

echter niet gelukken, eerie Loge,

onder Egyptiesche gebruiken op to rigten ; want daar er door zijne
chemiesche en magiesche proeven niets stelligs tot stand kwam,
liet hij zijne onderneming varen, en vertrok in 1780 . In 1784
werd er bet zoogenaaind gerectif~eerd stelsel ingevoerd, door Br . • .
inister van Koning

GLAYRE ,

STANISLAUS ,,

en later G . • .

.•.

Prov . in bet Fransche gedeelte van Zwitserl mnd . Ook de gewijzigde Zweedsche Vrijm . • . vond, door middel van eene Loge, door

de Groote Lands-Lobe van Duitschland to ferlijn

gegrond,

cenen tijd lang ingang ; rnaar de oprigting van Polens Groote Loge
deed ook deze ten ondergaan , en tegenwoordig bevmden zich
alleen in de onder

Pruissens heerschappij staandc deelen van

Polen dergelijke Loges .

Do hoofdoorzaak van bet ophe en der

OI'de in Polen is , dat er zich staatkundige vercenigingen hadden gevcsl igd, die, hetzij om hare leden beter to kunnen kiezen,
of om zich beter schuil to houden, zich onder bet masker der V . • .
.

•.

hadden verhorgen : die vereenigi ngen waren onder anderen

De ware Polen, in

181 4 gesticht door Generaal

DABROWSKI ;

men sloot rang noch stand ui t ; bij, voorkeur liet men Officieren en ambtenaren toe .

De Kossinieri (de

aaijers, of Zeissenmannen), ter

herinnering van de krijgslieden, welke bij de revolutie van 17,94
met zeissens waren gewapend .
sticht door

SJBZANIECKI,

Deze vereeniging is in 1818 ge-

gewezen Officier en den Generaal

u INjKi .

Doze vereeniging werd uitgebreid en ten deele vervangen door

bet T"aderlandsch Genootschap,
Oversten

KOZAKOWSKI

en

1819 was reeds door
inaatschappij gesticht ,
Stralende Broeders) .

PRADZYNSKI,
THO

AS ZAN,

in 18 .21 gesticht door do
Kolonel

OBORSKI ,

een Lithaner ,

onder den naarn van

enz.

In

eene andere

Prorienisty (de

Gcnoodzaakt zijude die vereeniging op to

PO

POn .

.

4s

Iielcrf , vereenigden de leden zich tot eene andere maatschappij4
die den

naarn voerde van de Philareten ,

terwijl de meest

vertrou wdcn zich vereenigden als hoofdbestuur,, onder den naamm
van Philomaten .
PO

FRET s

(GEORG)

*as de eerste

udder of Schildkrfaap,

provinciale Grootm . •. van Renplen, in bet jaar 4 729 dooi4
de G r . •. L . • . van Engeland benoend, en stichtte 1n dat land
vole Logos, waar de V . • . Al .

•. taro vole vorderiifgen maakte, dat erg

binnen wei .eige jaren 50 Loges waren opgerigt . Volgens
werd deze in 1730 reeds vervangen door Kapitein

ANDERSON

RALr"H FARWINTERi

PONJAARD wordt in de Schotsche of hooge graden gebruikt .
Zie verder bet Art .

DEGEN .

PONTIFEX . (De GROOTE) Zie

I1O0OEPRIESTEI .

PORTA . (JOHAN RAPTISTA) Ken lNapolitaansch edelnan, overleden in 013 . stichtte, in bet begin der zestiende eeuw , to

Rome, de Akademie der Guden of der Geheiinenissen ;
welker doel Kabbalistiek en Alchemie was . llij ha'd daartoe eerst
vele relien naar onderscheiderie landen gedaan, en zijn geest
met wetenscbappen verrijkt ; en deelde toerr zijue opgezamelde
kennis aan zijne medeleden mede . bit genootschap, hetwelk de`
natuarkunde beoefende en zich algemeene aehting

wist

to

ver,

werven , nfoest spoedig de roede der kerkelijke tucht ondervin=
den, en de nfenschelijke guest werd *eder in do ottde bandea
i sn onweterrdhcid en bijgeloof geketend . Zie

LAwRIE

bl . 84 foot

PORT AU PRINCE, of ook Port Renei, de hoofdstad van bet
eiland

St. Domingo f

of :Haiti
cok daar is, geli jk iii

bet geheele eiland, de V . - .

. - . voor fang iirgevoerd . Se=

dert de versehrikkelijke' revolutie, die am het Fransche be .,
stutlr

eeii einde maakte, had zij er' echter opgehoudeu to be='

staan . De En;e1schen herstelden haar op bet eiland, in 4809 4
en steiden er en Provincialeli Gr . ' .
Sehe Gr .
tort daar

0. •.

er in 1819,

. • . aan, terwiji bet Fran.-

e'en gc'vohnagtigde heeo zond,

*ereenigdc de Graaf

mnlat en gevolmagtigde vary den

ROtJlY1E nIV SAtNT LAtJREN ,

eert

Supreme Conseil, eeuige

niet tot eene Loge behoorende zwarte Broeders

tee Cafes f eu

rigtte er eene Loge op , onder den naam van le, Elhies d#
I t*

la Nature .

De nieuw opgerigte Loge vraagde hare honstitutio

van dl- Ei .gelsche Gr . • .

L .-.

Door tegenwerking cener andere

Loge daar ter plaatse, werd die echter geweigerd .

en vraag-

de ze den Supreme Conseil, die haar gaf, waarop de Loge
(0
27 Dec . 1822) werd geinstalleerd .
Verder heeft de Supreme
Consei l zich er Wet mede bemoeid, ja zelfs geen antwoord
gegeven op de geschreven brieven .

Een van die brieven (5 Junij

1823), in het Fransch geschreven, door den reg . • .
LAFARGUE

.- . Br .- .

(neger) , direkteur der in- en uitgaande regten , be-

vat onder anderen de volgende zinsneden
Getrofen door bet voorschrift :. Wilt grd' zonder belemmering
voortgaan op het smalle pad van den pligt, wend uwe ooa en dan
naar den w ze en Beef hem rekensehap van uwe daden, heb ik bet
gepast geacht, u een verslag onder de oogen to brengen van ooze
werkzaamheden sedert het begin des
ae . •% jaars tot heden , u verzoe-kende, dat to willen aannemen als een bewijs onzer verknochtheid en zncht om goed to hhandelen .
Over het laatste

St . Jans-feest sprekende, eindigt hij

Ik zal niet over die plegtigheid uitweiden en bepaal mij er steebts
bi j , u to zeggen : dat wig, die verheven leeringen, ons door u voorgeschreven , getrouw aanklevende, op then schoonen dag, den rampspoedige door de vreugd niet hebben vergeten, en dat wij zoo gelukkig waxen to hooren, hoe de kreten der dankbaarheid zich vermengden met ons laid hoezee
De bijeenkomsten der
twee eerste maanden van dit Saar zijn getuige gcweest hoe ingewortelde haat ter zijde gesteld, en bijzonder belang verdwenen is,
orn zich met het algemeene to .. vereenigen . De laatste zittingen
waren niet min gelnkkig . Wij hebben de weduw van een onzer
brooders ondersteund en door onze zorg is de behoeftige V . • .
...,
op vreemden bodem gestorven, in zij ue laatste rustplaats gelegd,
net al de eerbewijzen welke verschuldigd zijn aan een lid van
ons groote huisgezin . Ik weet dat wij ons niet rnoeten verheffen
op bet weinige goede dat wij hebben kunnen doen ; ik bid` u
daarom dit verslag met aan to zien als ware bet door hoogmoed in .
geblazen . Wij zijn kinderen die zich gelukkig gevoelen, dat zij
de goedkeuring huns vaders verdienen .
.' . van Haiti eerr : ation al
0 .- . to Port a u Prince, onder beschermi ng van den

In 1825 vormden de VV . - .
Gr . • .

Prezident der Republiek
opgemelde to

(BoYEit) .

Brie Loges, 'wauoncler de

Cayes, hebben editor geweigerd , zich er aanm to

onderwerpen . De laatst bekende keuzen waren do volgende
B. A.

BBAUBRUN ARDOUUN,

Senatcur, Gr
• Nat . %.
.
.-

. E . R.

16 »i

Poll .
Franmf
De,

T .

Kolonel

BI' .' .

ARDOUIN

LESPINASSE,

to

en oud-Senatcur,, ged . • . Gr . • .

. - . Nat . - .

had do plaats vervangen van den Br- - - j . r- .

lid van hot Hof van Cassatie . Teveng werd er ook

Port au Prince eene nieuwe Loge geinstalleerd, onder den

uaam

los Cceurs Uni$,

stonden :

A . F . PARET,

aan welker hoofd de volgende BB . - .

. D . en dirigerend Professor van do natio-

nale geneeskundige school to
BEAU,

koopman aldaar . E .

Port au Prince.
D.

ARCHER,

J.

B.

IRA

-

Opperwachtmeester van

bet regement Grenadiers to paard van do goevernementsgarde .
Over bet algemeen staan or do negers nog niet op een hoogen
trap van beschaving , en is die meer achteruit dan vooruit gegaan .
PORTUGAL . Op het Pyrenesche schiereiland was vroeger voor bet
verbond der Vrijmetselaren geen gunstig gesternte opgegaan , en
eerst voor weinige jaren is bier aan do medeleden meer verdraagzaamheid bewezen . Hoofdzakelijk zija do ijsselijkste gruwelen, welke de Vrijmetselaren in

Portugal

en

Spanje heb-

ben moeten ondergaan, en die den mensch doen sidderen,
aan do inquisitie toe to schrijven , welke de inwoners dezer
landen in zedelijke boeijen zocht to houden, en hare drukkende lice rschalppij over dozen , in het gewaad der godsdienst
kleedde . Wel beproefde men de opriatirlg van verschillende
Loges, om de zaden van verlichting to strooijen onder de bevolking , door onwetendhcid en vooroordeelen gedrukt, maar
met Argus-oogen bewaakte de dweepachtige geestelijkheid do
heerschappij der hierarchic, on bediende zich van elk middel ,
dat haar geschikt scheen, diegenen ongelukkig to maken,
welke bet waagden , hunne onderdrukte

edebroeders uit den

duisteren nacht der onwetendheid naar hot pad des zedelijkeu
lichts to voeren .
In Portugal stichtte, in 1735, de Groote Loge van Londen,
de eerste Loge to Lissabon door GEORG GORDON, waarbij zich
niet slechts vele aanzienlijke inlanders, maar ook vele buitenlanders aansloten die reeds tot bet verbond behooi'den . Naauwelijks had de wantrouwende Geestelijkheid haar bestaan vernomen,
of vreezende voor bet licht , dat de Vrijmetselarij in de algemeen
beerschende duisternis kon ontsteken, of zij begon zich met kracht
en geweld tegen de Orde to verzetten, en stelde de gruwelijkste
vex'volgingen in . Dc cerste offers der inquisitie daar to lande warert

twee buitenlanders, JAN COUSTOS (Protestant) uit Bern en ALEXANDEIt
JACOB
OUTON (Katholiek) uit Paris, die zich met bet slijpen en
snijden van edele gesteenten bezig hield . Zij werden in 1743
gevat, in onderaardscI a kelders geworpen, waar zij vele weken
Iuchtterr, tot dat men eene aanklagt tegen hen had ingesteld . Deze
aanklagt bestond daarin, dat zij hadden gezondigd tegen de on •
ceilbare Pauselijke but, door welke de Vrijrrtetselarij voor ket .
terij verklaard wordt ; dat zij zich als Vrijmetselaars hadden
schuldig gemaakt aan godslastering en andere snoodheden (zoo als
bhlkt uit den eedd van geheimhouding en de door hen erkende
werwijdering van de vrouwen uit hunnc vergadering) ; dat zij
bet gansche Koningrijk, door de invoering der Vrijmetselarij , tot
ergernis waxen, en dat zij hardnekkig weigerden, bet geheira
der Orde to ontdeUen . lij deze aanklagt deed de Fiskaal den
oisch, dat het zoogenaamd heilig ofhcie de beide ongelukkige
buitenlanders aan de folteringen der pijnbank zou onderwerpen,
ima welke OUTON, als Icatholiek, van de verdere straf were
vrijgesproken . COUSTOS daarentegen , die de protestantsche godsdienst beleed, werd door den Groot-Inquisiteur Kardinaal DACUNx4
binnen Brie maanden negen malen op de vreesselijkste wijze gepijnigd, en toen nog tot cene vieljarige galeistraf vei'oordeeld,
van welke laatste hil echter verlost werd, door tusschenkomst
van de Engelsche regering . (zic cousTOS) . Sedert dit voorval
verliepen er 33 jaren, zonder dat men in Portugal lets van de
Vi-ijmetselarij vernam . In den jare 1776 werden weder twee
tnedeledeu van bet Vrijmetselaarsverbond, de
ajoor D'AtJNCOURv
en Don OYRES DE ORNELLES PARACAO, een edele Portugees, heschuldigd van V.•. . •. to zijn, to Lissabon gekerkerd, en veertien tnaanden lang in hechtenis gehouden . Verdcre onderzoekingen tegen do
Vrijmetselaren, welke men beschuldigde, eerie zamenzwering tegen
de regering in bet werk gesteld tc bebben, begonnen in het be,
in der loopende eeuw (let jaar 1802), en werden er verder, iu
etzelfde,~
'aar, weder vele mannen van sanzien, vooral
,
geleerden
in hechtenis genomen . Dat men bij deze laatste onderzoekingen
xninder gruwzaam, met de aangeklaagden to werk ging, moet
daaraan worden toegeschreven, dat de Jezuiten-Oi-de, de bitterste
vijanden der Vrijmetselaren, in bet jaar 1759 in Portugal weed
opgeheven, en hate rnedeleden gelserket'd, en later naar Italie
gebra~t werden.
In 1792 word door de Koningin aan den Goevevncur van
adeira bevel gegeven , al de VV . • .

. • . , welke hij mag-

tig kon werden , aan de inquisitie uit to leveren . Aan deze
vervolging konden zich weinigeu door de vlugt

,aar Amerika

onttrekken . Toen het schip, dat hen vervoerde, en een witte
vlag , met de woorden .sylum Querimus =(wij zoeken een
toevlngtsoor'i) in top bad , to New-York binnen viel , begaven

4 voor t1 anste VV ° .

ill . ' . Bier stad zich aan boord, uameu
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41e

v111Iefit'gen met zich , huisvestten en verzorgden ze . - Na

zulkc votwvailea had men naauwelijks kunnen gelooven , dat
reeds in het jaar 180a" een Groot-Oosten van
worden opgerigt , hetwelk

EGAZ-

In 1806 werden er de VV . - .

ONIZ

Portugal

zou

tot eersten Grootmeester had .

. - . op nieuws vervolgd ,

kei - kcrd , mishandeld en naar Jnserika overgevoerd .

ge-

De Lc-

ges arbeidden noglans in bet grootste geheiin voort, en toondenn
zich eerst in bet volgende jaar, toen de oorlog met Fraukrijk
uitgcbroken
zijnde, de Prins Regent zich naar Brazilii in6
selieepte , en Portugal door do Franschen , onder KNOT , veroverd werd, waardoor de Vrijmetselaren eene unglige beseberming
bekwamen . B : de fegenspoeden en bet terugtrekkcn der Franschcn,
iter weder jagt op de VV . - .
. - ., in weerwil
inaakte men
dat de Engelselten er loon waren, welke vervolgingen zij-zeldoor bet (1809)

ven op de onbegHjpclijks[e wijze uitlokten,
cen'

houden van

openbaren optogt ,

met de banier voorop ,

voor welke de soldaten, in de mooning , dat bet tene gewone
processic ware , hot geweer hadden geprezenteerd .

Toen echler

de vergissing ontdekt word , vielen het graauw en de solilalen,
door de nionniken aan-ehitst , op de BB . - . aan , mishandelden
licit en doodden er velett . Na NAPOLEONS val en de daarop gevolgde
bevkijding van het Pyreneesche schiereiland, kon de Vrijmetselarij
iii Portugal geen lang levcn meer bebben .
aart 1818 vaardigde Koning

JOHAN

Op den 50sten

VI van nit Brazilij een

scherp dekreet nit tegen de gebeitne gezelschappen, en daaronder do
Vrijmetselarij, dat door een tweede (van den 120sten Junij 18925),
in Liesabon ,

vernieuwd, en daarbij de doodstraf op de V . - .

. - . gesteld werd ; doch gelukkig heeft men die s1raf niet ten
uitvoer gebragt, inaar in eene geldboete en vijfjarige verbannin-

Afrika

Daar

Op den
IGUeL

.

veranderd .

50sten April 1824 nam de beruchte Prins Don

eon besluit,

dood

en verderf dreigende aan de VV .- .

en slaitende met de woorden :

love de Koning (! )

.
love de godsdienst (!) dood aan de afschuwelijke VV . - .
con besluit nog versterkt door bet mandeinent (in denzelfden nacht gedrukt) ,

van den Kardinaal

SOUZA ,

Aartsbisschop
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van Liseahon , die het gepeupel tegen hen aanhitste, zoodat
er eenige menschen vermoord werden, alleen op verdenking,
dat zij VV .- .
. - . waren .
Thans heeft men er weder enkele Loges .
POTOSKA, (De Gravin VAN) hoofdstichteres van de 0)-de der

Volharding, to Paris . Zie

VOLHARDING .

(ORDE DER)

POYNET, (JOHAN) Bisschop van Winchester, was Grootmeester der BouwliedQn in Engeland, van 153 .9-1335, in welk
jaar Koning

VI stierl .

Het schijnt ,

dat de bouw-korporatie van dat jaar of tot 1 361 geheel zonder Grootmeester
was, ten minste zwijgen alle kronijken daarvan .
PRAAG . In deze hoofdstad van hat koningrijk Boheme breidden
EDUARD

zich de VV . • .

. • . , zelfs ten tijde toen ARIA THERESIA strenge plakkaten tegen de Orde uitvaardigde, sterk uit , en kwamen eindelijk in het jaar 1778 , door de oprigting van een
weeshuis, aan JOHANNES den Dooper toegewijd , daarmede opeulijk voor den dag .
Hier hebben van tijd tot tijd bestaan

1 . De oud Schotsche Loge Casimir en do negen sterren .
2 . Eene Provinciale L .- . van Bohemen .
3 . De Loge der drie gekroonde Sterren .
4 . De Loge Union .

5. De Loge do drio gekroonde Kolommen, en
6. De Loge Waarheid en £enheid 6ij de drie gekroonde Kolonamen .

In 1790 was Graaf

JOZEF

VON CARNAL

reg . • .

. •. der laatste

Loge, die toen meer dan 100 leden telde .
Toen (28 Febr. 1784) de stad door de rivier de Eider was

ontrukten de BB . • . der Loge W'aarheid en
,.Fend rags , in massa ter hulp gesneld , met eigen levensgevaar
overstroornd ,

can groot aantal inwoners aan de woede der golven .

De vier
toen bestaande Loges deden cane inzameling die f 1300 rp_
bragt , vervolgens plaatsten zij de welbespraaktste laden aan de
deuren der kerk, ten einde de kerkgangers tot mededeelzaamheid op to wekken, waardoor nog meer dan f 11,000 in geld
vii cone menigte giften in natura werden verkregen .
In wcawi1 dat do Broederschap

door daze en soortgelijke

PRA .
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handelingen er in groote achting stond, word, sedert bet verbod
van Keizer

ook in Bohente, zoo als in de overige Oos-

FRANS,

ten rijksche Staten , do V . • .
PRACTICUS .

Do derde graad der Goud- en Rozenkruizers .

.PREPARATEUR .
PRESBYTER .

. ' . geheel opgeheven .

Zic

Zie

VOORBEREIDEII .

EPOPT .

PRESTON, (WILLE ) geboren to EdimburK, den 28sten Julij
1742, is schrijver van bet belangrijke work : Illustrations of
asonry (Londen 1773, in 8vo .), waarvan in 1812, de 12e .
uitgave is verschenen .

Eene Duitsche overzetting er van, onder

den titel vain : Ophelderingen over de V. • .
HEINR . CIIR .

EYER

origineel , want

.

•. , heeft iou .

(waarsehijnlijk naar do 1c . uitgave van bet

zij stemt met do latere uitgaven weinig over-

een) , to Stendal,

in 4 776 , in 8 vo . in bet licht gegeven .

Op de keerzijde van bet titeiblad der Duitsche overzetting ,
bevindt zich bet verlof , tot de uitgave van dit work , van de
Gr . ' . L . ' . , in bet Engelsch i n de nicuwere ui tgaven van bet
oorspronkelijke ontbrekende - waarbij verklaard wordt, dat bet
overeenstemmend bevonden is met de oude gebruiken van bet
genootschap , en welk stuk door den toen regerenden Gr . •.
.' .
OpZ . ' .
taris

PETRE,
PIETER

den ged . ' . .'
.
Gr
PARKER

JAKOB HESELTINE

schrijving door

en

WILLE

.' .

KAREL

ATKINSON,

DILLON,

de.'
.
Gr

en den Groot-Sekre-

is geteekend . Zie bier

PRESTONS

levensbe-

FESSLER .

PRESTON, de zoon van welgestelde ouders, verloor zijnen vader
op zijn negende jaar . Zijne eel , ste ontwikkeling had hij to danken aan STIRLING, een vooi'deelig bekend onderwijzer to Edimhurg , en maakte van ziju zesde ,jaai' of in de openbare Latijtische
school goede vorderingen . Hij ging van daar naar bet kollegie
van den bekenden Professor HUNTER, om zich, onder diens leiding, in de Grieksche taal to oefenen . Zijne vlijt, gedurende
zijn verblijf aan de Universiteit, en zijne vorderingen in de oude
letteiren, deden den beroemden taalkundige THO AS RUDDI AN de
oogen op hem vestigen . Daar hij zich nu, na den dood zijns vaders, de bescherming en de vriendschap dezes Geleerden had verworven, verliet hij let kollegie, en vervulde bij zijnell werkzamen
beschermer de post van A1nanuensis . J)eze ]let help, wel is waar,
blj zijnen broeder WALTER RUDDI AN, Bockhandelaar to Edimburg,
als leerling inschrijven ; niaar dewijl de oude letterkuwdige, door
isanhoudend lezeii en vel gelijken vale oude l3andscliriftcn, zijn ge-
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zigt verloren had, zoo gebi uikte bij den jongen PRESTON, gedurende
bet grootstc gedeelte van zijnen lcertijd, oin hem 4cr,gclijkestukken voor
to lezen ; de nog onvoltooidc werken moest bij afschrijven, en wat
zich op de pprs beyond, korrigeeren . Hierdoor wend hij wel verhinderd, veel kennis van den praktieschen boekhandel op to doen,
doch de vermeerdering van zijne kennis vergoedde hem dit alles
weder . Na RUDDI AINS overlijden werkte hij omstreeks een jaar
als zetter, en ging in 1760, met aanheveliugsbrieven van zijnen
onderwijzer en zijne vrienden, naar Londen, om daar zijne nciging voor de wetenschappen to bevredigen . De koninklijke boekdrukker WILLE STRAIIAN ontving hem vriendelijk , en PRESTON
stond bij hem, en naderhand bil diens zoon ANDREAS STRAUAN, 30
jaren ,i n dienst, ook als korrektor.
et den laatste schijnt hij
eindel i~k eene kompanjie to hebben aangegaan ; want op de keerzijde van bet titelblad van de uitgave der Illustrations van 1812,
bevindt zich de opgave van de drukkers STRAHAN en PRESTON,
Printerssreet, Londen . Op bet titelblad van den 10e . uitgave
1801, staat daarentegen : Printed by A . STRAIIAN, Printersstreet .
Hij weld tot V. •. . •. aangenomen in de Oud-Engelsehe Loge,
welke toenmaals in bet logement het witte Hert vergadei•de ; en
tusschen 1764 en 1767 was hij medeoprigter van de Loge Caledonian Lodge, door den nieuw-Engelschen Grootmeester Loi d
BLANEY, gekonstitueerd .
Van toen of spaarde hij moeite, noch kosten, om ook in de
ac . •. kennis to vorderen .
et behulp van een sterk geheugen, cene uitgebreide bekendlicid met VV .- .
.- ., en zijne letterkundige bi -iefwisseling met ervaren Broeders binnen en builens
lands, bereikte hij zoodanig zijn doel, dat hij algemeen erkend
en geacht werd als een bekwaam eester in de kunst . Op den
2lsten ei 1772 hield hij, ten aanhoore van tien Gi-oot-Ofcieren
en een groot aantal BB .- ., eene redevoering, over het wezen der
V . •.
.- ., welke algerneen bijval vond, en aanleiding gaf tot de
uitgave van zijne Illustrations .
Nadat hij door vlijt en moeite zijn ac . •% systema geregeld had,
gaf hij eene cirkulaire uit,,, bij welke hij uitnoodigde tot eene regelmatige reeks van voorlezingen, over al de graden der V . •. .- . ;
en deze hield hij in bet openbaar in 1774, in bet gildehuis de Nuts .
In volgende jaren woonde hij andere zulke vaste vergaderingen bij .
Door zulke middelen werden de onderteekeningen tot milde bijdragen veel grooter, dan voorheen, en dagelijks wies het gezel-schap in uitstekende leden aan .
De oude Loge (Lodge of Antiquity), in volgorde de eerste der
Engclsche werkpl . •., koos hem, bij bet eerste bezoek dat hij er aflegde, tot haren reg .• . .--, nadat hij zes jaren lang de Lodge of
Philantropy, en vroeger verschillende andei a Loges had geregeerd .
Gedurende dat hij onderscheiden jaren lang den moker voerde in de Lodge of Antiquity, nam deze in aantal van leden
toe en verbeterde hare inkomsten . Om zich eene volledige kennis
to verschafl'en van den toestand des genootschaps, onder de nieuw
Engelsche Konstitutic, wend hij, onder den Grootrneester, Hertog van Beaufort, en •r uoAus uu nbcu, lit 1768-1769 alb Sckrc-

behandeld, bier en daar, waar LhetLpas in
geeft,
hunnemetregten
aan
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taxis werkzaam, medearbeider bij het bernieuwde zamenstel der
stelregels (regulations), en bij de vernieuwing der binnen- en
buitenlandsche briefwisseling . Nadat hij later tot Gedeputeerde
van den Groot-Sekretaris JAKOB HESELTINE was benoernd, verzamelde bij al de rnerkwaahdige gebeurtenissen (remarkable occurences),
welke in de eerste uitgaven van den V . • . .- . Calendar werden
gev°oegd, en cen blijvend gedeclte in de volgende uitgaven van
dat boek werden . 11 j vervaardigde een aanhangsel op het Konstitutieboek, en ontwierp de geschiedenis der V .- . .- . Bij den
in het jaar 1779 ontstanen twist der Gr . • . .- . met de Oude Loge,
ii arn PRESTON de partij zijner Loge op, en wend daarom met zijne
vi-ienden buiten bet genootschap gesloten . Eerst na tien jaren,
en na een nieuw onderzoek van bet onderwerp des geschils, werden PRESTON en zijne vnnienden door de Gr . • . . • .
hersteld . Dit geschiedde den 2den ei 1790, bij bet groote feest,
in tegenwoordigheid van den toenmaligen Gr . • . .-., Hertog van
Cumberland, den Prins van Wales, Ide Hertogen van York en
van Clarence, en meer dan 500 andere Broeders . Terwijl PRESTON
van de Loge was uitgesloten, bezocht hij zelden eene werkplaats,
waar bleef der Lodge t j* d ntiquity zeer verkulocht, waar hij na
zijne herstelling weder een aanzienlijk ambt bekleedde .
Over de verdeeling van het werk van PRESTON , Illustrations, geeft de voorrede van de 12e . uitgave het volgende op
In bet eerste bock wordt de hooge waarde der V .- . .- . aangetoond . In het tweede words bet hoofdplan der onderwerpen, in
.
de drie gr. • .
merkingen vei meerderd , en eene korte beschrij ving der oude
ceremonies gegeven . Dit gedeelte der verhandeling, door den
schrijver als het gewigtigstc en leeizaamste beschouwd, is in de
laatste uitgaven aanzienlijk vermeei-derd . Het derde bock bevat
een afdruk van een' zonderling (curious) oud handscbrift, over
de
asony, , met aanteekeningen . (Zie HENDRIK VI) . Het vierde
bock handelt over de geschiedenis der V.- . .- ., sedert bare verschijning in Engeland tot in 1812, waarin de merkwaardigste gebeurtenissen, binnen en btiitenslands, zijn gevoegd . Aan bet
einde van dit bock vindt men eenige liederen en gezangen, tot
doel hebbende, bet aanvui-en van den ai •b eid . Over zijne ac.- .
werkzaambeid zegt PRESTON-zelf, in zijne voorrede tot den 12en
dt•u k : nn Toen ik de eer bad, tot A . • .
.- . verkozen to
worden, vond ik bet noodzakelijk , mij-zelven eerst goed met de
algemeene voorschriften van bet genootschap bekend to maken ,
waardoor ik in staat werd gesteld, beter mijue pligten te vervullen, en nit kracht van mijn ambt anderen tot gehoorzaamheid to leiden ."
PReVOT en REGTER, (De) of de Iersebe eester . De 8e . graad
van den Conseil des .Ernpereur$ d'Orient et d'Occident,
en de 7e . van het zoogenaainde oud-Engelsche stelsel , uit
.4merika naar FrankrJk oscr$evoerd .
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PRICE,

(HENDRIK)

was do cerste Gr .

Loge van Boston ,

•.

. •. der Provinciale

door do Eng . Gr . ' . ^ in 1733 gesticht .

PRIESTER (De) is de le . afdeeling van den Ten trap van hot
k leri kcal systema .
PRIESTER-ILLU INAAT . (De)
PRIESTER,

Zie

(Do KONINKLIJKE)

ELCHIZEDECK

EPOPT .

of echte Rozenkruizer,

ook

genoemd, was de 5e . trap in het systema der Azia-

tiesche Broeders, ais ook do 6e . der Iliulninaten in Beg; 'eren .
PRIJSVRAGEN . Bebalve de bestaande voorbeelden van prijsvraac . • . besturen of Loges op-

gen, bij enkele gelegenheden door
gegeven (zie bet Art .

NEDERLAND,

D . III . bl . 17), zijn or ook

in den laatsten tijd Loges geweest, die begonnen zijn geregeld
jaarlijks zulke prijsvragen uit to schrijven . Zoo heeft de

-J'
rL-."-

les Trois

Ni veaux to Ostende, in 1819 uitgeschreven : 1 . Eene Ode, ten

onderwerp hebbende de

ac .

• . weldadigheid .

2 . Eene verhande-

ling over de voornaamste oorzaken der vervolgingen door de
V. • .

.

•.

ondergaan, en de beste middelen ter verydeling

van de pogingen barer vyanden, en 5 . De opgave van de b yzonderheden eener uilvinding, ontdekking of opmerkin'
die de menschen in het algemeen nuttig was, met teekeningen , plant, enz . stellende op N° . I en 5 een gouden ,

en op N' . 2 een zilveren eerepenning , welke behaald werden
4 . door den Br .' .

FRANCOIS,

.11.7. Dr . to Bergen in Henegou-

wen , met eervolle vermelding van Br . • . H . WEYTINGH , Rektor

der Latijnsche school to Kainpen ;
den Br . • .

LA

PSINS

,

to 's Hage .

op de vaaag No. 2 . door
De Loge l'Esperance, to

Brussel, die in hare statuten had vastgesteld, dat jaarlijks

drie prijsvragen zouden worden uitgeschreven : 1 . Over een punt
betrekkelijk de geschiedenis der Orde (gouden med.) . 2 . De lof
van eenige daad van edelmoedige zelfopoffering, die cervol voor
de V . • .

. - . , of voor het menschdom ware ; of de beste verhandeling over eene nuttige ontdekking (goud) , en 3 . Een gedicht (zilver) . Ter voldoening hieraan , werden in 1820 uit=
.•.
geschreven de vragen : IVelke was de stoat der F . • .
in de zuidelijke pro vincien des koningr jks , gedurende

de 18e . eeuw tot aan bet vestiges des Franschen bestuucrs

(goud) .

voor de V.- .

---

5 . Gedicht, op de
geen

voldoend

tweede

die eervol of nuttig

2. Lofreden eener daad,

vraag

of voor het menschd om was (good) .

hoop

(zilver) .

antwoord .
was

van

Op de eerste vraag kwam

Het bekroonde antwoord op
Br .

F.

•.

A.

do

VAN RAPPARD ,

to

's Rage, en had ten onderwerp : Den lof van het Blinden1 nstituut to .4insterdam .
van

cene lofreden ,

Eervolle melding werd gemaakt

ingezonden door Br .

• . LA PSINS .

Het be-

kroonde antwoord op de tweede vraag was van Br .- .

BERNAERT,

van Ostende,
PIETER

BICKER

met cervolle melding van bet stuk van Br .- .
CAARTEN ,

hunne medailles ,

to

Zwolle.

De bekroonden ontvingen

met cene toespraak,

uit handen van Z .

l'Esperance . op den 20sten

.

. • . van Eer der Logo

glen Koning , toen Prins van Oranje,
ei 5823 . .

Zoo werd ook bier to laude, op de vergadering van hot Gr .

0. •.

•.

van 5824 , door de Loge Frederic Royal een voorstel

gedaan , ook bier to lande zoodanige prijsvragen uit to schrijven,

welk voorstel in der tijd aangenomen ,

handeld in 5827 , 5828 en 5829 ,
uitvoer gelegd .

en nogmaals be-

echter nog niet is ten

In later tijd zijn meer zoodanige vragen uitge-

schreven door Fransche en Belgiesche Loges .
PRI

ITIEVE RITUAAL .

Zie

RITUAAL .

PRINCEPS, of de Regentengraad, was de 7e.trapdeIlumin
ten in

Beijeren .

PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN .
KAREL , PRINS

DER

PRINS VAN HET

Zie

WILLE

FREDERIK

NEDERLANDEN .

KONINKLIJK

GEHEI

.

(De

VERHEVEN)

Sublime Prince d u Royal Secret, is
in Frankrijk ingevoerde, zoogenaainde oud-Engelsche stelsel,
waarin die gewoonlijk bij verkorting slechts de 52e . (le trente
de 52e . g raad van het

deuxieme) wordt genoemd . Hij was de 25e . graad van den
Raad der Keizers van het Oosten en Westen, to Pa rijs. Do
Loge

beet

De

konsistorie .

dat

Art . en

titel

van Souverain

bet Art .

eester,

OPPERGRADEN)

des souverains,

lustre Cornmandeur en Chef .

die

FREDERIK

voorstelt,

II (zie

voert den

Grand-Prince

ii-

De beide Opzieners heeten

PRI,
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Lieutenants Co?nmandeurs, de Redenaar

inistre

d'Etai,

Ook is er cen Grand-Capitaine des Garden . De .- . en
Opz . •, zijn met sehild en zwaard gewapend . Het juweel der
leden is bet gouden kruis der Duitsche Bidders .

Op de
standaarts, in bet voorgestelde legerkamp wapperende, staan , de
beruchte woorden (tie bet Art .

JEZUITEN'ORDE) :

Dei gloriam (ter verheerlijking Gods) . De

ad maj orem
. • . draagt vorste-

lijke gewaden en heeft een schepter voor zich . De kleur van hot

der OfBc. • . en van ten minste zes der leDe drie P W . • . vormen een volzin .

.•. ,

gewaad des

den, is rood .

door hen verklaard door gescheiden .

l e.

PIIAAL-CIIOL,

2e .

PHARASH-GHOL,

»

»

n

»

hereenigd.

Se .

NEKA

a

)'

n

~'

om (of door de) wraakj

-B AKKAH,

Het derde beteekent, joist vertaald, wreekt ! (of wraak !)
versla ! (alagt! of breng om !)

De vijf standaarden zija versierd met de volgende zinnebeelden s
4 . De Ante des Perbonds, zinspreuk

laus Deo.

2 . Eon
gouden leeuw met een gouden sleutel in den mail ; op ecru
gouden halsband : ad maj ore n Dei g loriam ; S . eeu brandend en gevleugd hart door laurieren gekroond . 4 . Ben dubber=
len, gekroonden arend, in den eenen klaauw eon zwaard , in
den anderen een bloedend hart houdende, en U . Eea os .
PRINS , of KONING VAN JERUZALE . (De) Zie JERIIZALU

r

PRINS DER VRIJ ETSELARIJ . (De ZEER VERLICHTE SOEa
VEREIN) Grout-Ridder en verheven Kommandenr des Koninklijken geheims , was de 25e . graad van den Raad van Keizem
van bet Oosten en Western , to Pans.
PRINZEN . (Baron VAN) Zie LERNAIS .
PROCESSIE . Feest-optogt, of openlijko omgang b%j hijtondere golegenheden , als bet leggen van grondsteenen van voorname geboawen, bij begrafenissen en dergelijke, in
aconnieke order
en kleeding, waarbij de Ordeteekenen vooruit worden gedragen .
i s alleen in Engeland en Schotland gebruikelijk, waar niet
zelden de koninklijke Prinsen, depntatieu der bnrgerlijke averheden en de aanzienlijkste personen des rijks zich er bij aansluiten . In

LA.WRIE's

Geschiedenis,

wordt onder den SOsten

PRO .

473

November 1802 , eene processie to Edi7nburg vermeld , van
meer dan

Bath,

bij

BB . - .

gelegenheid

•.

Eng. Gr .
Ilertog

1200

Nog in

LEICESTER,

met

hunne

Sept .)

waren to

de Iersehe Gr . • .

SUSSEX,

de
. - .,

onderscheidene Engelsehe Prov. GG .

. - . en omstrecks 900 VV . - .
trokken

(25

eener nieuwe Loge,

der inwijding

. - ., Iiertog van

Van

1819

.ac
.

. -.

versierselen,

bijeen-ekomen,
en

•.
en

de zinnebeeldgn

hunner verschillende posten bekleed, in processie van bet stadhuis naar bet nieuwe

Logegebouw .

In andere landen hebben

de openlijke procession der Vrijmetselaren uiterst zeldzaam plaats
gehad ;

intusschen plegen vele Loges bet gebruik to hebben,

op zekere dagen, binnen bet Logegebouw procession to houden,
bijzonder op den 24sten Junij, den

St.

JOHANNES-dag,

en ook

bij gelegenheid van rouwfeesten .
PROEVEN, of Beproevingen, (De) welke de Kandidaat bij zijne
aanneming moot ondergaan, hebben ten oogmerk, om niet alleen bet karakter en de zedelijke krachten van den Kandidaat
to onderzoeken, maar ook, om door hare zinnebeeldige beteekenis, eenen onuitwischbaren indruk bij hem to weeg to brengen . In den oudsten Leerlings-katechismus wordt van geene beproevingen, ten minste van geene gevaarlijke en schrikverwekkende proeven gewag gemaakt . Hoe konde dit ook zijn ? dewijl
zij niets tooneelmatigs hebben, dat de zuiverheid en bet vreedtame van den indruk verstoort, en met do zinnebeeldige leer
(symboliek), gelijk die in de oudste oorkonden wordt ontwikkeld, niet vereenigd zou kunnen worden .

Evenwel is bet, wet

toegepast op bet onderzoek der zedelijke en verstandelijke krachten van den aannemeling , cen zeer good gebruik .

Hieronder

is echter natuurlijk begrepen . dat men dan daarbij niet doele
op een onedel en met de Orde onvereenigbaar theatraal effekt ,
dat zij zonder achterhoudendbeid ,

list, geheime bedoelingen en

uitlegging of huichelarij geschieden, hetwelk in a lle gevallen
hoogst l a a k b a a r, in vommige hoogst m i s d a d i g word( .
PROFAAN .

Dit woord heeft in de Vrijmetselarij geeiie andere

beteekenis, dan oningewijd ; zoo is eene
Wet altijd eene zedelooze ,

profane uitdrukking

inaar ecue uitdrukkina ,

die tot de

PRO .
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PRU .

Vrijmetselarij regtstreeks niet behoort ,

of gehragt kan worden .

Bij voorbeeld': Beer , in plaats van Broeder , Prezident , in
plaats van achtbare
PROFEET .

(De)

eester, enz .

Do Priesters der 7e. en laatste klasse van de

oude Egyptiesche geheirnen voerden dezen titel .

Do volgende

klasse was die der Komaeten , en de daaropvolgende die der
Zakons .
PROFESSUS, of EQUES PROFESSUS.

Do 7e . en laatste graad

der Stri kte Observantie .
PROSCRIPTIE .

Zie

PROTECTORIU

VERBANNIING .

of Beschermingsbrief, is eene oorkonde, waarbij

het opperbestuur eens lands, der Orde toelating en bescherming
belooft .
PROTOKOL (Een) is een get rou`w verhaal van de zaken in ecne
zitling der Loge voorgevallen , welke de Sekretaris, gedurende
den arbeid, opteekent . Dit gebruik klimt tot de oudste tijden op .
PROVINCIALE KAPITULARIS VAN HET ROODS KRUIS, was
de

e . graad van het klerikaal. systerna .

PROVINCIALE LOGE.

Zie

LOGE .

PROVINCIeN (De) VAN DE ORDE DER TE
Heirmeesterschappen ,

PELHEEREN, of

welke naar het systems van

VON

HJNE

i . Arragonie, 2 . )luvergne ,
5. Languedoc (Occitani),
e4 . Leon, 5 . Bourgondie, 6 .
.Bretanje , 7 . aan de Elve, of Oder, 8 . aan den Ran , en
9 . in den .,4rchipel ; elk van deze zou een afzonderlijk vastzouden worden daargesteld :

gesteld wapen

met devies aannemen .

De 7e . provincie, de

eenige werkelijk georganiseerde, was verdeeld in 7 Diocezen ,
als : Rutzeburg, Danneburg, Droxsis, Gommern, Tem-

pelburg, Supplenburg, Templin, elk verdeeld in drie of
vier kommanderijen, waarvan die van het Diocees Rutzenburg
waren : 1 . Hamburg, 2 . Copenhagen, 5 . Roetock, 4 .
Xismar , enz .
PRUISSEN .

Tot aan den dood van Koning

welke de V . • .

FREDERIK WILLE

I,

. • . vereenigingen had verboden , bevonden er

zich slech is wei nig VV . •.

. • . FIIEDERTK 11 (zie dat Art) ,

die in 1758 to Brunswijk was ingewijd, verklaarde echter

reeds (2 Junij 1740) vier dagen na dat bij den troon had beklommen, openlijk, dat hij Vrijmetselaar was ; hield tiers dagen
later eene Loge op het Slot to Charlottenburg , waar hij-zelf
den

oker voerde en aannemingen deed, welke werkplaats Loge

Premiere, of Loge Noble werd genoemd . Op den I 5den December 1740, werd, met toestemming des Konings, door den
Baron

DE

BIELFELD

en den Geheimraad

JORDAN

eene Loge to

Berlijn gesticht, onder den naam van de drie W,ereldbollen
(die drei TYeltkugeln), terwijl hij zich tot Groottneester verklaarde, en de laatstgenoemde Loge zich later tot Groote Loge verhief. De werkzaamheden dier Loge werden in de Fransche en
Duitsche talen verrigt . Toen de Loge Premiere in den eer .
sten Silezieschen oorlog had opgehouden to bestaan , kocht
de drie IVereldbollen de me eten , enz . van haar (zie bet
Art .

FREDERIK

II , D . I . bl . 257) , en had in 1746 ver

scheiden Loges onder haar beheer .
Reeds in de eerstc jaren van het bestaan dier Loge ziju er
onderscbeidene zonderlinge omstandigheden to vermelden, waaraan bet ook later in hare geschiedenis niet ontbreekt ; zoo was
er eene Loge to Ber l lyn , lay petite Concorde genaamd , wel-i
ke ten gevolge eener wederregtelijke keuze in de drie Xereldbollen , zich van haar afscheidde, en bet St . Jaw-feest van
4735, afzonderlijk to Charlottenburg wilde vieren . In toora
ontstoken, trachtte de Loge de drie TFereldbollen haar dit to
beletten, door den Generaal

VAN FOROADE,

dant van Berl-ijn (die Been V .* .

interimair komman-r

.- . was), to verzoeken, die

vergadering door zijue bajonetten to verhinderen , hetwelk die ongewijde officier gereedelijk beloofde , doch niet kon volvoeren ,
doordat de inmiddels naar

Berl ij n teruggekeerde Veldmaar-

schalk en Goeverneur , Br .

• . Lord

.•.

zEITH ,

die gedep . • . Gr . - .

der Noord-Duitsche Loges van de Engelsche Konstitutie

was, en van de zaak berigt had gekregen, na gedaan onderzoek , bet vieren van bet feest toestond , en de Loge la petite
Concorde zelfs beloofde to vrijwaren tegen verdere eigendunkelijke mishandelingen , door haar eene Engelsehe Konstitutie to
verschaffen . Verder b . v . nam de Loge de drie Wereldbollen in
Ill .
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1' B LT .

1733 , een Kastraat (den 1 oninkl . hofzanger

LITIN'I)

tot V .' .

.' . (rig

het Art . GEZIGT) en tot lid aan . Eigenlijk heeft deze Loge, oorspronkelijk, Been
ac . • . wettig bestaan, daar zij geen Konstitutiebrief
bezit van eene der GG . • . LL .' . bij hare geboorte bestaande .
Hare geschiedenis en die der twee andere GG . •. LL . • . in Berlijn (die Grosse Lande.-Loge en die Grosse Loge Royal

York zur Freundschaf't), leveren de volgende bijzonderheden
op . Nadat in 1732 (volgens de opgave der Gr . • . D Royal
York . in bet werk : Die gute Saehe der .Frei aurerei
in ihrer I'-urde dargestellt , Ziillichau 1798, 8vo . pag .
57 ; doch volgens de Gr . •. D die drei Weltkugeln, in hare
Geschichte, Berlijn 1840, 8vo . bl. 31 , eerst in 1760)
de Loge de l'A,nitie, meest bestaande uit Fransche geletterden
en kunstenaars, in .Berlijn woonachtig, door de Loge de
drei J'Veltkugeln was gekonstitucerd, scheidde zij zich er in
1762 of, om trotsche en eigenmagtige handelingen van sommige BB . • . der

oeder-Loge , die de zaak der V . - .

. • . be-

nadeelden . De drei LVeltkugeln heeft onder anderen twee
malen ook bet voorbeeld gegeveu, van bet onwettig vestigen
van Loges in bet gebied van andere reeds bestaande
ac . • .
opperbesturen ; als : eens door bet vestigen van de ~ die drei

S'ternen , in Rostock , onder bet ac
. gebied van Saksen
.behoorende, en eens door bet stichten (1764) van de Loge la

Concorde Frussienne, to Rotterdam . Omstreeks dienzelfden
tijd had de Loge die drei IFeltkugeln zich ook vergaapt aan
de Clermontsche grader , en arbeidde daarin ; maar alles was
zoo onregelmatig, dat de nog voorhanden archieven er niets van
vermelden , en de bestaando stukken dit alleen doen blijken,
door de verandering der titulatuur Eerwaarde in die van

Hoogwaard ige en Hoob waard igste ,

dat bij de aanhangers
van bet Clermontsche systeem gebruikelijk was .
Gedurendt den zeven jarigen oorlog ~ragten Fransche kri jgsgevangenen , ea vooral de
arkies DE LERNAIS , de talrij
ke graden van den Raad der Keizers van bet , Oosten en
Westen naar de Loge de drie ITereldhollen, die zeer in
War schik was met do nieuwe lading graden, titels en kleurig-

PRU .
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(zie dat Art .) een goed vertier
vond , en welke later met goed gevoig naar Denemarken en
Nederland reisde oln ze ook daar of to zetten . De Loge
banden , waarvan zekere

ROSA

Royal York

en trok zich
wilde daarvan niets weten,
stork terug , dat haar in tairijkheid deed toenemen . Toen nu
van lieverlede bet systeem der Strike Observantie al meer
en meer bij de drie fYereldbollen insloop en zich uitbreidde , vraagde de L . •. de

l'Amitie ,

die in 1765 den Hertog

van York had ingewijd , en van toen of den naam had aangenomen van Royale York de l' .dmitie, eene Konstitutie van
de Gr . •. L • . van Engeland (1767, onder N ° . 550 uitgevaardigd), en stichtte, na voorzien to zijn van een beschermingsbrief van FREDERIK II, onderscheidene andere Loges . Geheel bekoord door de Strikte Observantie, bet tempelsysteem, do Riddergraden en de bedriegerijen van

VON HUND, JOHNsoN,

die afgevaardigde van een Diet bestaand Kapittel van Oud- 4herdeen
van GUGO OS , WACHTER , enz . trad de drie TYereldbollen
geheel tot de Strikte Observantie toe . Tot blijk van hare
algeheele bekeering, gaf zij (1765) den Br . ' . ZINNENDORF ,
den kampioen der Riddergraden , dien zij kort to voren
als scheurmaker van de lijst der Orde had geschrapt , den
oker als onbepaald reg . • .
. • . in handen . ZINNENDDRF legde dezen echter (1766) voor de drie graders neder, en behield
slechts bet opperbestuur der schitterende Hooge- of Riddergraden . Het invoeren der Riddergraden, welke bij uitstek aeonniek
moesten heeten, bragt -- ofschoon

aconniek ook vredelievend-

heid insluit -- bier, gelijk overal, groote oneenigheid en hevigen
twist to weeg, zoodat een aantal BB . ' . , met den Br . •.

VAN KOPPEN

aan bet hoofd, zich afscheidden en Loges van een nieuw stelsel stichtten, onder den naam van Afrikaansche Bouwheeren (in 1787 to niet
gegaan) .

ZINNENDORF

overdrecf bet echter en vond bet raadzaam in

4 767 geheel of to treden . De Ritus, dien de drie fVereldbollen op
bet einde der vorige eeuw eenigzins wijzigde en de graden (bij moderatie) tot tiers herleidde , bleef er editor bestaan . In 1770 ontstoud
de Landes- Loge van Duitsch land mode to Berlijn , zoog
albs in

Rat

0 Strikte Observantie en

Z1NNENDORF
42 11-

haar mede ,

PII11.
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deelden , en bleef ook , tot onzen tijd . de blinrle, onverdraag.'
zame aanhangelinge van dat systeeln . Die Loge had kort daarop
brieven van bescherming van den Koning ontvangen , terwiji
Prins

van JIessen-Darmstadt, in 177 12,

LODEWIJK GEORGE KAREL

tot Grootmeester der nieuwe
tot Ged . • . Gr . •.

.

• . Nat . •.

etselarij benoenid ,

aanstelde ; welke laatste ondertus-

schen onderscheidene Loges stichtte ,
zijn zeggen, uit

naar eon systeem , volgens

medegebragt, ofsehoon de Gr . • .

Stakhol,n

van Stokholm het

ZINNENi0oRF

1777 --- voor onecht verklaarde .

Dit

alles had reeds vroeger zoodanige gisting veroorzaakt, , dat , volgens de eigen

woorden der

G.•. '

de drie /Vereldbollen

de twisten der verschillende Logepartijen in 1771 tot eene
ceuwig to beklagen hoogte stegen , zood-at de voorvallen uit
then tijd best in vergetelheid dienen begraven to worden ."

Brunsw j k hot opperbestuur des
Schotschen Direktoriurns van de Strikte Obseroantie in handen kreeg, werd in Berlijn een provinciaal Direktorium opgerigt, en nam de Loge den naam aan van Gr. • . Nat . _1loeToen (i772) de Hlertog van

der-Lob, e der Prizissiesche Staten .
ter weder van de

In. 1779 begon zij ech-

Strikte Observantie of to wijken . Do

Landes-Lobe, die tot hiertoe gear der leden van de beide andere Gr . • . D ^ bij haren arbeidl had toegelaten, hief die uitsluiting in 1790 weder op . De Loge Royal York, die, ofsehoon door do Engelsohe G .-- L .- . gekonstitueerd, de heoge
of Schotsche grader naar ee&le hijzondere wijze bearbeidde , gelastte den Br . ' .

FESSLER ,

in 1796 , haar Rituaal to herzien ,,

hetweik in het volgende jaar de goedkeuring verkxeeg van
WILLEAT

FREDERIK

Ill . Zij liet (lie grader later weder varen , tevens ver-

klarende , dat zij bereid was mede to werken, om . de Orde tot
hare oorspronkel ijke zuiverheid terug to brengen. , en niet vender wilde arbeiden dan in de symbolieke grader .
De Loge de drie Wereldbollen, die in 1797 hare statutes
had herzieu, verklaarde dit alle zeven jaren to willen herhalen ;
ofschoon bet in 1858 voor bet cerst weder , sedert 1812 , is
geschied . Bij die gelegenheid (1797) nam zi}

den naam aan

van oud-SchAach Dir,ktvriurn en Groote , J2oeder-Logedei-

PHU .
d'4e
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•ie l ereldbollen . Bij elke Loge bestaat thans eene Scbotsche

~akleehng , waar de graden van alle andere systemen aan de leden worden nnedegedeeld.. De Landes-Loge fur Deutsckland,
die de Loge Royal York niet als Gr . • . L .- . wilde erkennen,
verbood hare Ieden den toegang tot Royal York , en sloot
(1798) op nienws hare poorten voor de leden der laatstgenoemde
Loge, hetwelk vroeger ook in de prof . • . wereld bekend was geworden
en aanleiding gaf tat ergernisbaread en twist .

die lang duurde .

Bet koninklijk Edikt (1798), waarbij alle geheime vereenigingen
verboden werden , behalve die der drie Gr . • . Loges en hare Dockter-Loges, deed de nog bestaande geisoleerde Loges der

St ri k-

te Observantie zich bij do drie lVereldbollen voegen . IIi
bet volgende jaar legde de Ilertog

FREDERIK

van Brunewij k zija

titulair G rootmeesterschap neder , en daarop koos de drie Wereldho .llen een nieuwen Gr . • .

.•.

• . Die ^ heeft oak ,
naar de wijze der Eng . G r . • . L . • . , Prov . • . LL . • . gesticht, en
Nat .

,er bestaat ook to Berlijn cen gekombineerde vergadering van
tie reg . • .
Gr . •.

. •.

drie GG . • . LL,- . .

der

In 1840 heeft do

D der drie Z,ereldhollen bet eetiwfeest gevierd der

inwijding van

FREDERIK

II , en zich ten onregte daarbij voorge-

daan als ware zij de oorspronkelijke en onmiddellijk voortgevloeid van de

Loge Premiere (zie het Art .

bl . 2,30) . Op den 22sten

FREDERIK

ci 1840, is do Prins

WILLE

II ,
varl

Pruissen, die daar thans Protektor der Orde is, door den
Grootmeester der Groote Landes-Loge, Graaf
DONNERS ARK ,

HENCKEL

VON

in tegenwoordigheid der beide andere GG . • .

. • . , en namens de drie GG . • . LL . • . in de Orde ingewijd ;
ofschoon de rang van den recepiendaire maakte , dat die inw'ijding niet zoo regelmatig is geweest als die van

FREDERIK

II . IN

vertegenwoordigingstelsel is niet vrijzinnig als dat der Nederlanden ; bet is zelfs uiet wezenlijk maar f ktie , door dat de
Loges bare vaste vertegenwoordigers moeten kiezen uit do i
.$erlijn wonende loden , van eene der daar arbeidende werk-

plaatsen . Zie vender do Art .
PIIUISSIESCHE RIDDEN . Zie
PSEUDONAA

. (De.) Zie

STELSEL

en

NOACIIIETEN .

ORDENA EN .

UITSLUITING .
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PUB .

PUBLICITEIT .

Zie

PYR .

OPENBAARHEID IN GEDRUKTE WERKEN .

PUNTEN DER VRIJ ETSELARIJ, (De VIJF) of van bet Gezelschap (Fellows/tip) , beteekenen de grondstellingen der Vrijmetselarij . Behalve de drie bijzondere (particular) , als : .Iiroe.
dersehap, Trouw en Stilzwijgendheid, voorstellende Broe .
derlijke liefde , hulpbetooning en opregtheid onder alle echte
Vrijmetselaren , zijn er vijf eigendommelijke (proper) punten ,
als : voet aan voet , knie aan kn ie , hand aan hand , hart aan
hart , en oor aan oor .
PUNTHA ER . (De)

Eng . the small Hammer, is een hamer

aan de eene zijde puntig ,

verschillend van den moker die aan

beide zijden gelijk is . De laatste gebiedt opmerkzaamheid,
werkzaamheid en zwijgen . De houten hamer (mallet) leert
do uitwassen of to slaan en de oppervlakten glad to maken ,
of met andere woorden : de onregelmatigheden to verbeteren en
den mensch in een waterpasse gelijkheid des gemoeds (proper
level) terug to brengen ; opdat hij door middel van een rustig
gedrag, in de school der tucht tevredenheid leere . Wat de oker voor den werkmetselaar is , verrigt de verlichte rede met
betrekking tot de hartstogten . Deze breidelt de eerzucht , onderdrukt den nijd , matigt den toorn en bevordert de goede
bedoelingen ; en hieruit ontspringt die bekoorlijke, innerlijke
gemoedstoestand, welke door niets op aarde kan geschonken of
verstoord worden : de heldere zonneschijn der ziel en de ge-

(the heart-felt joy) van een good geweten
(PRESTONS Illustr . ed. 1812 , p . 87 , noot) .
De oker zij bet teeken van kracht, niet van menschelijke

noegelijkheid

ligchaamskracht op overmagt gegrond, maar van zedelijke kracht
op rede en godsdienst gegrondvest .
PURPERE LINT . (De RIDDER van bet)

Zie

VERTROUWDE DER

ST . ANDREAS-LOGE .

PYRON, (JEAN-BAPTISTE-PIERRE-JULLIEN) voorheen Intendant der domeinen van den Graaf van Artois (KAREL X), to
Parijs, overleden in 1818 , was helper van den G raaf DE
GRASSE-TILLY

(zie dat Art .), en als zoodanig Grand-Inspecteur

General en Secretaire du saint Empire Bans le Supreme

PI T .
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Die Br . • .

Conseil du 33me degre.

is zeer lerucht in do

geschiedenis der Fransche Vrijrnetselarij , en werd om zijne oneenigheidbarende, berispelijke handelingen en kuiperijen, door hot
Gr . • . 0 . • . op den

en April 1803 uit de Orde verbannen, na

eene zitting, welligt de hevigste welke er ooit in de V . - .

. •.

is gehouden, en waarin bet besluit --- in weerwii dat er velen
van den Schotschen Raad , en dus zijne aanhangers, tegenwoordig waren met algemeene stemmen werd genomen . Van dit
vonnis had bij geappeleerd, rnaar, na vruchtelooze, voorafgegaan
r . • . urn ze to belezen ter vernietiging

zijnde pogingen bij de

van bet vonnis , bij zijne persoonlijkc verschijning ter vergadering (van 29 April) verklaard hebbende, zich aan bet vonnis ,
hoe ook , to onderwerpen, werd hot met overgroote meerderheid bekrachtigd .
PYTHAGORAS . Deze Grieksche wijsgeer, of minnaar der wijsheid, zoo als hij zich zelven zou hebben genoemd , verklaarde,
dat de naam van wijze
Van hem zeiden

A

(o-opo'c)
.der

ONIUS ,

JA

Godheid-alleen toekwam .

BLIQUE ,

PLOTIN

en

JULIANUS ,

die

zijne geboorte als goddelijk beschouwd , en ziju leven met dat
van

JEZUS

APOLLO ;

vergeleken hebben :

n

Dat hij een zoon was van

dat een orakel zijne geboorte had bekend gemaakt ,

dat de geest van God van den hemel was nedergedaald, om hen
to bezielen ; dat hij de middelaar en vereeniger was geweest tusschen God en den mensch ; dat hij had geweten , hetgeen in
het heelal gebeurde ; dat hij over de elementen had bevolen, de verhevenste deugden aan bet menschdom had gepredikt,
en 104 jaren oud zijnde , was omgebragt door moordenaars,
terwiji de Grieken later eene Godheid van hem
maakt ." Hij was geboren to
lonieeche zee,

Samoe ,

adden ge-

een ciland in de

liet zich in de Egyptiesche geheimen in

wijden , en reisde door verscheidene landen . Volgens de Engelsche schrijvers kwarn bij ook in
de Vrijmetselarij overbragt .

.En8eland, alwaar hij

PYTHAGORAS

leefdc 22 jaren under

do Egyptiesche Priesters, tot hij, in bet jaar der wereld 3480,
door Cambyzes naar Babylon en Perzie gezonden werd,
waar hij onder do Cllaldecuwsche

agi"rs en Babyloniesche Ju .
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den veel kennis verwierf. Hij keerde in 5489, bet jaar waarin ZERUBABELS tempelbouw voltooid werd, naar Griekenland
terug . Hij werd niet slechts de grondlegger eener nieuwe godsdienst , maar ook van eene Akademie (FilosofieschQ school) ,
of Loge van goede meetkundigen . Aan deze deelde .hij in bet
geheim , bet onschatbare leerstuk (te vinden bij EUCLIDES, Lib.

I, propoo

47) hetweik hij bezat , en dat de grondslag van
vele zaken der etselarij geworden is , als een geheim mede ;
aan welk leerstuk door de VV . •.
. • . , die bet als zijn eigen
vinding aanzien ,

den naam is gegeven van zijn evp~stx (ik

heb bet gevonden) .
PYTHAGORAS

onderscheidde zich en zijne vrienden van bet on-

gewijde yolk , door eene bijzondere soort van lange, witte kleederen van fijn Egyptiesch katoenen lijnwaad,
roode

streepen

had,

naar bet

hetwelk purper-

voorbeeld der Egyptiesche

Priesters , en welke kleeding hun een eerwaardig aanzien gaf .
et deze katoencu stof bekleedde hij zijne leerlingen ,

Diet

slechts gedurende hun leven, maar ook na hunnen dood .
Over het algemeen lette

voornamelijk op zindelijkheid , zoowel van de kleeding, als van het ligchaam-zelf . ZijPYTHAGORAS

ne volgelingen moesten zich dus vaak baden, scheren en zalven .

Dit deed hij eensdeels, om de gezondheid, en anderdeels,

omdat de onreinheid walging en afschuw veroorzaakt, en deels ook,
oindat de volken overal geneigd zijn, de uiterlijke zindelijkheid als
cen zinnebeeld van bet innerlijke aan to nemen ,

gelijk men

dit aan den doop der Joden en de die der Christenen, daarvan
nagevolgd,

en ook aan de baden der

ahomedanen en andere

godsdienstige wassehingen kan zien .
Do Pythagoreers hadden eene bijzondere verdeeling van den
dag .

Onmiddellijk na hun ontwaken wandelden zij, met de

Tier aan den arm, naar eenzame boschjes of tempels, om hun
gemoed in behooriijke stemming to brengen, en hunne levensgeesten door bun snarenspel op to wekken .
zij in hunne innerlijke beschouwingen wile's ,
vorigen dag,

of ook vroeger,

Hierna doorliepen
wat zij op derv

hadden gedacht of gcdaan, en
bereidden zich voor tot den arbeid van den volgenden dag . Na
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die wandeling zocbten zij elkander op - en wijdden de eerstelin •
gen

hunner verjongde krachten aan leerrijke en beschavende

gesprekken .

Dan volgden er ligchgamsoefeningen , waarbij zij

zich lieten zalven en wrijven .

Zij hadden wedloopen , dansten,

worstelden , wierpen naar bet doelwit , enz .

Daardoor scherp-

ten zij hunne zinnen, namen toe in behendigheid en kracht ,
en versterkten hunne gezondheid .

Intusschen naderde bet uur

des middagmaals , dat echter slechts uit honig en brood bestond .

Daarna werden de openbare aangelegenheden bebartigd .

Des avonds herhaalden zij , met hun tweeen of drieen rondwandelende , de onderwerpen hunner ochtendgesprekken ,

besloten

dit met een koud bad, en kwamen dan onmiddellijk in gemeenschappelijke eetzalen bijeen , tot bet avondmaal , dat uit
vele en voedzame spijzen bestond ;
geofferd en somwijlen ook gezongen .

vooraf en daarna werd er
Ter bevordering der in-

nige vertrouwelijkheid, aten nooit sneer dan Lien broeders to
zamen .

De jongste van hen moest na den eten voorlezen ;

de

oudste had echter daarbij bet voorzitterscbap , en bet regt , de
onderwerpen to bepalen, waarover gelezen zoude worden .

Bij

het uiteengaan (dat altijd voor zonsondergang geschiedde) herinnerde de oudste hun nog de gewigtigste pligten des levens ,
en de voornaamste grondstellingen der Orde .
van

PYTHAGORAS

vergaten nooit,

De leerlingen

den dag op dezelfde wijze to

eindigen , waarop zij then begonnen hadden . Alvorens , namelijk, zij hunnen geest door bet bespelen hunner tier ontspanden, en, om zoo to zeggen, inwiegden, overdachten zij alles, wat
zij gedurende den geheelen dag hadden gezien , gehoord en gedaan .
Uit deze levenswijze ziet men , dat daaraan diepe wijsheid ten
rond lag . De verhouding van rust en arbeid, van eten en drinken van g eest- en ligchaamsoefenirigen is zoo volstrekt afgemeten, dat ziel en li gcha arn noodzakelil'
,
k moesten worden onderhouden in den toestand der bloeijendste gezondheid en kracht .
Het herhaalde zelfonderzoek des ochtends en des avonds , was een
voortrefl'elijk middel , om tot zelf-kennis, de grondslag van alle
zedelijke verbetering, to geraken .
Buitendien rigtte PYTHAGORAS zijn hoofdooginerk op de matigheid ; eensdeels, daar hij overtuigd was, dat het buitengewoon
nnoeijelijk is, bij vele behoeften en bij eeioe weekelijke en zwelgachtige leveriswijze, nimmer tot verrader tell opzigte der deugd to
word en, en dan teii tvveede , onl de heerschende weclde zijner

ceuw tegen to gaan , en aan zijne vrienden to toonen , dat de
tevredenheid van den wijze niet geheel afhanat van het verbeincite en den onderbuik ; dat er voor het geluk hunner medemenschen eene goedkooper wijze bestaat, hun leven vrolijk to
genieten , en dat men, bij een onberispelijken
'
wandel, in den
engen kring der vertrouwelijkheid vreugde kan genie ten , ten
behoeve van welke men gaarne het weelderige leven ontzegt .
Den echt liet hij toe , dewijl hij de voortplantino van het men
schelijk geslacht als een der gewigtigste aangelegenhedben beschouwde .
Slechts matigheid beval hij bier aan , en verbood zijnen leerlingen
het huwelijk voor den ouderdom van 20 jaren geheel en al . Na de
matigheid was PYTHAGORAS niets gewigtiger , dan zijne volgelingen
to gewennen aan eene gelijkmatige gemoedsgesteldheid in vooren to enspoed . Hia' verbood zijne leerlingen het mishandelen of
vernielen van schadelooze dieren en zeer zeker van nuttige dieren . De Pythagoreesche Orde was hoofdzakelijk in twee stammen
afgedeeld, namelijk: in den uffivendigen of die der Evoterieschen, en in
den inzvendigen of die der Esoterieschen . In het Exoteriesche gedeelte
bevonden zich de zoodanigen , welke no- nadere proeven moesten
ondergaan . Tot het Esoteriesche gedee'te behoorden de beproefden . Aan de eersten deelde men, behalve de algemeene deugdleer,
de waarheid en haar doel mede , doch werd slechts onder
den sluijer der symbolen onderwezen, hetgeen aan de Esoteriesche
leerlingen geheel zonder sluijer geschiedde . In de innerlijke
Orde vindt men sporen van -onderscheidene afdeelin gen of graden .
In de eerste plaats heeft men er de lilathematici. Deze mo bgten ,
volgens GELLIUS , spreken, vragen het geleerde opschrijven , en
hunne meening daarover uiten . Zij beoefenden verschillende wetenschappen, als : de arithmetika, de geometrie , de gnomonika ,
de muzijk ; in het kort alles, vat men door verstand, onder den
naam van ux0rju zr , verstond . Hadden zij dien graad, behoorlijk
door gewerkt , dan werden zij bevorderd 'tot den tweeden , of
dien der Theoretici . Hier werden zij, door de beschouwing der
natuur en de grondverhoudingen van zelfstandige en oorspronkelijke getallen en lijnen, tot het inwendige heiligdom der godenleer
en der menschelijke bestemming gevoerd . De derde en hoogste
graad der innerlijke Orde schijnt de graad der Politici to zija
geweest . Zij waren geheel gevormd , de Grieksche Staten to
besturen , en dezen instellingen en wetten to geven . Dit punt
is het schitterendst in de geschiedenis der Pythagoreeers , op ,het
welk zich al hunne inrigtingen, wetenschap en en geschiktheid be trekken . en vindt ook wel melding gemaakt van de QEconomici ,maar zij schijnen in deze Orde sechts datgene to zijn geweest ,
vat bij ons de BB .- . Schatbewaarders, of ook welligt , wat
de Hoimeesters zijn .
PYTHAGORAS
was zeer voorzigtig in de
keuze van medeleden tot zijn verbond . Hij beproefde een tijd
fang hun karakter , onderzocht de neigingen en geaardheid der
kandidaten , en bemerkte spoedig , of zij waardig waren , tot zijn
verbond to behooren . Al dadelijk werden zij, die begeerden ingewi jd to worden, doorgefyzionomizeerd ( ~vrs yvwuovu~ , gelijk
crLLlUS zegt .
en onderzocht hunne geheele beschaving, hunne gebaardein, de uitdrukking van hun gelaai, hunne standen, hunne politiehe
en Lijzoridere bctcekkingen, uieu spooi •d e na tact wic zij onlgirigenl, ell
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hoe zij zich gedroe en jegens ouders, huisgenooten en vrienden .
en lette op hun lagthen spreken en zwiJ'gen hun temperament
en hunne hartstogten . Voornamelijk werd er echter op gelet, of
iemand aanvertrouwde geheimen konde bewaren, of dat hij praatziek onvoorzigtig of list uit to hooren was . Beantwoordde de
Kandidaat in alle opzigten aan het doel des genootschaps ,
dan kreeg hij hoop op zijne aanneming. Zijn proeftijd begon ,
dat is, men londigde den zich aanmeldende sXiyv&,'w (het stilzwijgen) aan, dat, naar den aard des persoons , twee , drie , en
ook wel vijf jaren moest duren . Dit zwiJ'gen moet echter niet
doen denken dat de aannemelin
edurende al then ti'd geheel
stom moest ziJ'n, maar bet was eeni ~-ermate als het novic aat in
n
dde kloosters . PYTHAGORAS had, nameli'k , bemerkt, dat de kunst
van zwijgen
en onder de menschen even ze!dzaam als zi' onontbeerlijk
was in het uitvoeren van eewi ti a ontwerpen en over het algemeen voor den verstandi : voo al lag bet in het plan zijner instellin
dat bet verbondg altijd de ewi ti ste ehe men zou be-waren zoodat ziJ'n geheel bestaan daaraan afhinng ~
en den leden
,
voor hunne eigenlij e , toelating, stilzwijgendheid moest worden
geleerd. Door dit zwijgen gewende zich de nieuweling ook aan
nadenken en zelfonderzoek . en deed hem allerlei vragen, trachtte
hem in verwarring to brengen, opdat hij mogt leeren, zich op behendige en juiste wijze van het spreken to bedienen, en behandelde hem koel, soms met verachting .
en oefende zijne scherpzinnigheid en talenten in het ontraadselen , door zinnebeelden,
aan welke men eene zedelijke uitlegg ing gaf , to meer , daar het
onraadzaam ware geweest niet geheel 'be roefden door den sluijer
to doen blikken welke de le astellingen en het doel der i nnerij ke Orde omhulde .
Was de dag der aanneming verschenen , dan werd de nieuweling,
in priestergewaad . aan de zwaarste proeven onderworpen .
en
deed inbrandingen en insnijdingen op zijn ligchaam, om zijne
standvastigheid to beproeven, en daarna verbond hij zich met de
ingewijden, door de plegtige gelofte van onverbreekbare vriendschap .
Had de nieuwelin de proeven niet door estaan , of zich der toelatin gg in den inwendigen
krin g der gewij
den onwaardietoond
a
J
bg
dan werd hem zijn inleg , gelijk sommigen ( b . v . JA BLICHUS . i n
Vita Pythag . C . 17) vaststellen, tweevoudig teruggegeven , maar
hij-zelf werd dood verklaard, en ter vereeuwiging van het gebeurde
zette men hem, als ware hij werkelijk overleden , een gedenkof grafteeken .
Nu was dan de nieuweling lid der innerlijke Orde geworden .
De geheimenissen werden hem geoPenbaard ; het werd licht voor
hem . Thans kon hij onbelemmerd handelen ; want hij had een
steun gevonden . Allen maakten zich verantwoordelijk voor een, ondersteunden ell-en hunner broeders, door bun gezamenlijk aanzien,
met hunnen invloed, en, zoo noodig, met hun vermogen . Eerst
na zooveel beproevingen en zuiveringen was de nieuweling , naar
de zienswijze der Pythagoreeers, geschikt voor het onmiddellijk medewerken tot bet groote doel der Orde , de zeer bedorven zeden
der volken van Groot-Griekenland to verbeteren, nuttige kundigheden to verbreiden , goede , ` erkzame menschen to vormen , hun
~eluk op deugd to grondvesteu , en de tirauneu (aldus uoeinde
l

men toen alien , die zich . wederregtelijk van het opperbestuur
mcester maakten) to verdr~jven , eendragt en vrede under alle
standen to herstellen, de vrijheid en den eigendom der burgers door
wqze wetten , en door eerie gematigde regering to verzekeren ,
welke de orde moest handhiven . Om dit doel to bereiken , moest
het der gewijden eerste zorg wezen, zoo veel mogelijk alle openbare ambten to bezetten met leden des verbonds , zich aanhan
onder het yolk to verschafl"en, en de Orde to verbreiden in de voornaamste steden van Groot-Griekenland , en zelfs op de eilanden .
Inderdaad zag men toen overal mannen uit dit verbond aan het
hoofd der regering . De beroemdste veldheeren , staatsmannen ,
wetgevers, zoo als CHARONDAS en ZALEUKUS , waren Pythagoreeers . In de
regtszalen, in den raad , kortom overal , kregen zij , overwigt . In
den Kcenobion het gebouw hunner verzamelingen , to Krotona , werd
niet zelden in het geheim over het lot van ge eele volken beslist .
Het bekende cav r c 6 a (hij-zelf heeft het gezegd) was waarschijnlijk het herkenningswoord , de leus , waardoor zij hunner partij
kenbaar maakten , welke stem to geven . Tot dat doel dienden
ook hunne zinnebeelden welke bi' de ingewi'den de plaats eerier
eheime taal vervulden , en welke door de ongewijden niet weren verstaa n . Ook hadden zi~ teekens , waaraan z~1 elkander onderkenden . Van dien aard was, volgens LUCIANUS, de drievoudige
in zich zelven gestrengelde driehoek, die eene ster, of een vijfhoek met vijf uitstekende driehoeken vormde (Zie de Art . PENTALPHA
en DRIEHOEK) .
:D

De goede inrigting van bet verbond , de strenge keus, de
tafrijkheid , de zedelijke waarde en bet maatschappelijk aanzien
der leden , had moeten doen veronderstellen , dat bet verbond
lang zou hebben bestaan , maar

PYTHAGORAS

beging twee fouten,

die bet bestaan van zijn verbond deden ophouden, hetwelk anders
op zulke goede gronden en wetten steunde, dat bet duizende jaren
had kunnen bestaan .

De eene fout was, dat hij de leden eene

geheel verschillende kleeding gaf, dan die der Profanen was,
waardoor zijne aanhangers naamw keurig opgemerkt , en bun aanlal en invloed naauwkeurig berekend konden worden . De tweede fout
was, dat zij welke behoorden tot de laagste Orde, dat is, die in alles
nog niet ingewijd wares, bekend maakten, dat er nog eene hoogere
Orde voorhanden was . Natuurlijk moest dit hen verbitteren ,
die van de hoogere graders uitgesloten waren , en daardoor vond
bet verbond zijn graf . -- KYLON, een rijk Krotoner

(Krotona,

eene stad in

Italie) , word eens afgewezen . Dit smartte hem zoo-

danig, dat hij wraak tegen PYTHAGORAS en diens verbond zwoer ,
en die ook ten uitvoer bragt . KYLoN begon , namelijk , bet
verbond bij bet gepeupcl verdacht to nlaken, en hot

or

tegcn

PYT .
op to hitsen .

RAG .

lIet liep to hoop ,

189

en overviel de Pythagoreeers

to Krotona, toen zij beraadslaagden over eene gewigtige zaak .
Omtrent veertig van ben werden deels geworgd, deels verbrand .
De overigen , en daaronder

PYTHAGORAS ,

vlugtten . Zij hereenig-

Rhegium, maar de schrikkelijke slag had ze moe-

den zich to

deloos gemaakt .

Zij bleven daarom hunne levenswijze volgen

en hunne grondstellingen aankleven, maar vormden geen geheini
afgesloten genootschap,

en onttrokken zich aan openbare za-

ken . Dit geschiedde omstreeks de 70ste Olympiade (300-497
jaar voor

In geheel

cIIRISTUS) .

oproer en onrust .

Groot-Griekenland ontstond

De misnoegden maakten zich bet oogenblik

ten nutte, en vervolgden de Pythagoreeers algemeen . De Staten
werden tot i n hunne grondvesten geschokt .

Eeuwen lang ge-

voelde men er de gevolgen van , en het yolk had er to laat
berouw over,

de onbaatzuchtigsten zijner weldoeners gedood to

hebben, en rigtte, om zijn onregt weder goed to makes, openlijke gedenkteekens voor de vervolgden op .
PYTHAGOREEeRS .

Zie

VERBOND .

(HET

PYTIIAGOREESCH)

R.

RAAD .

Zie

OPPERRAAD

RAB-BANAIN

en

FRANKRIJK .

(111 :1 Z1, de

eester der Bouwlieden) . Een He-

breeuwsch woord, in de hooge graders (Sch . R . 12e . gr . PW . - .)
voorkomende .
R ADER ACHER (JO!! . CORN .) . Zie

NEDERLANDEN,

bl . 11, volg .

RAGOTSKY, (KAREL AUGUSTUS) overleden 5 Januarij 1825,
vroeger
was

predikant to Nahretedt ,

reg .- .

ZINNENDORFS

eindelijk Super-Intendant ,

van de L . ' . zur goldnen Krone,
systeem to Stendal .
Gelijk blijkt nit
.

verk, getiteld :

der Freidenker in der F.',

van
zijn

.' . (Berlin
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1793 , 8vo .) , wenschte llij
verbeterd to zien .

.

ZINNENDORFS

stelsel gezuiverd en

Bet werk, hem eerst euvel geduid door de

Grosse Landes-Loge to Berlijn (zie

PRUIssEN) ,

deed nogtans

bier en daar jets aan bet vele bestaande verkeerde veranderen .
RAI UNDUS (BERNARDUS)
RALPH, Lord van

Zie

FABRE .

ount-Hermer .

RA SAY, (ANDREAS

Zie

GIFFARD.

ICHAeL) Schotsch Baronet en Doktor der

regten, geboren to Daire, in Schotland, in 1686, en overleden

to St . Germain-en-Laye, in 1743, was een man, begaafd met
Gene vurige verbeelding, veel kunde, geest en welgemanierdheid .
Hij had zich eerst toegelegd op de studie der letteren en wetensehappen , maar had die sedert eenigen tijd vaarwel gezegd ,
om zich in to laten met de theologiesche twisten , die Enge
land beroerden .
bij

In de Presbyteriaansche kerk opgevoed , had

beurtelings de

Anglikaansche

godsdienst en de leer der

kwakers omhelsd . Later naar Frankrij k geweken zijnde, had
hij zich to Kamerijk gevestigd, en was daar in vriendschapsbetrekkingen gekomen met
mus had overgehaald.
aangesloten ,

FENELON,

die hem tot bet katholicis-

Hij had zich der partij van de

STUARTS

en diende die met volkomene zelfopoffering .

Tot

dat einde liet hij zich aannemen in de Vrijmetselarij, in welke
hij een geschikt middel mcende to vinden , om hot welslagen
zijner zaak to bevorderen . Ilij was, van 1724 af, to Rome, gedurende omtrent anderhalf jaar , belast met de opvoeding van de
beide zonen van den Pretendent , de zoon van JAKOB II van
Engeland .
Bier legde hij waarschijnlijk den grond tot zijn
plan ,

zijne nieuwe R iddergraden op de V . • .

. • . to enten .

In 1728 of 1750, wilde hij zelfs to Londen een geheel nieuw
ac . - . stelsel grondvesten , wat hem nogtans niet gelukte. Ofschoon bet ook in FFrankr~k evenmin dadelijk gelukte , was
zijn streven toch oorzaak , dat de latere Apostels der hooge
graders en van bet
ac . • . Tempeliersstelsel , gemakkelijker ingang vonden .

Hij is tevons autheur van bet bekende, voor zij-

nen kweekeling, den Ridder
werk, getiteld :

STUART

(KAREL

EDUARD),

geschreven

4

new Cyropaedia .
Om zijn systeein aan de V . • .

.

•.

vast

to schakelen ,

.
RA
wendde

hij

lige land,
Ridders ,

voor :

dat

de
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aconnieke

Orde

in

bet hei-

ten tijde der kruistogten was ontstaan, dat vole
meestal tot de Orde van den Tempel behoorende ,

zich toen verbonden hadden , om de kerken , door de Sarracenen vernield , weder op to bouwen ; dat de ongeloovigen, om
zulk een vroorn oogmerk to doen mislukken , zendelingen hadden uitgezonden, welke zich onder hot masker van bet Christendom, met de Bouwheeren vermengd en alle middelen aangewend hadden, om hunne pogingen to verlammen ; dat de Bidders, na hot ontdekken van dit verraad, eene zorgvuldige schifting onder hunne leden gemaakt,

en teekens en woorden van

herkenning vastgesteld hadden . om zich voor de inmenging van
ongeloovigen to vrijwaren ;

dat zij , daar er dagelijks nieuwc

Christenen in bet land aankwamen ,

welke meestal weinig van

hunne godsdienst wisten , verschillende zinnebeeldige plegtigheden bij de aangenomen teekens hadden gevoegd , ten einde hurt
de gronden van bun geloof en hunne zedelijke pligten to onderwijzen ; maar dat de Brooders , door hot steeds aanwassen van
do magt der Sarracenen ,

van bet voortzettcn hunner bedoeling

hadden moeten afzien ; dat in dozen staat van zaken ,

een Ko-

ning van Engeland hen had uitgenoodigd naar zijne Staten to
komen, hetwelk zij hadden aangenomen ;

dat zij zich aldaar

niet enkel hadden toegewijd aan bet voortplanten van goede zeden , en al wat bet algemeen welzijn des menschdoms kon bevorderen, maar ook aan den bloei van bouw-, beeldhouw-, schitder- en toonkunst enz .

RA SAY

schoorde voorts zijn stelsel met eeni-

ge, en daaronder ook verwrongen, historiesche feiten, als : de deel neming der Tempelridders aan de werkzaamheden der
aconnieke genootschappen van do middeleeuwen , en hot bouwen
van bet kollegie der Tempeliers to London, in de twaalfde
eeuw , dat , naar hem, volvoerd zou zijn, door eene Broederschap van

etselaars, welke uit bet heilige land kwamen . Door

dit alles, trachtte de Ridder, de V . • .

. • . , ook in

En,, eland,

langzamerhand aan zijue staatkundige plannen dienstbaar to maken, de partij van den Pretendent to doen aanwassen , en tevens den weg to haven tot diens terugkomst .
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RAN .

RAND . (GETANDE)

REC .

Houpe Dentele'e . Zie

GETANOE

(WILLE ) Graaf van Antrim,

RANDALL,

Gr .' . L. - . to Londen,

(van de ancient

BAND .

Grootmeester der
asons) van 5783

tot 5791 .
RANUKA . (De Ridder)

De 69e . graad van bet

itzraimietiesch

systema, eigenlijk verbasterd van %) ;1, inwijding .
en

Zie

IIARA1t

HASID .

RAWENDI .

Do naam van de laden eener geheime maatschappij

of sekte, onder de

ahomedanen, welke de zielsverhuizing leer-

de. Zij ontstond in de tweede helft der 8e . eeuw te Koressan ,

order Khalif

Uit die sekten vloeiden achter-

ANNER .

volgens voort de Karmathieten en de Ismaelieten, of de
,Assassynen .

Zie bet Art .

IUOORDENAARS .

RAY OND, (ROBBERT, Lord)
Gr . • .

(ORDE

DER)

Baron van Abbots-Lan'ley,,

.- . der Gr . - . L .- . van .Eng eland (der

odern

a-

sons) , van 5759-5740 .
RECEPTI E

TOT

VRIJ ETSELAAR . Zie

AANNE

ING .

Bij bet

daar vermelde , voege men nog bet volgende, verkort getrokken
uit bet Konstitutieboek (uitg . van 1815), handelende over bet
voorstellen, aannemen en bevorderen (of proposing members,
of making, passing and 1 . aieing) .
Nademaal door onoverdacht voorstellen, aannemen, of bevorderen de Orde benadeeld wordt, zoo is er bepaald, dat voortaan het
overtreden of veronachtzamen van eene der volgende wetten, de Loge die er tegenhandelt, zal doen uitstrijken van de registers der Gr . • .
L .- . ; aangezien drang (emergency) geenszins tot verontsehuldiging
kan strekken .
1 . Geen Broeder mag als medelid eener Loge toegelaten worden,
wanneer niet vooraf regelmatig een voorstel, tea zijnen behoove, in eene geopende Loge is gedaan, enz .
2 . De Brooder, welke in eene Loge is ingewijd, wordt daardoor
lid, zonder dat eeii nadere voorslag of ballotteering noodig is ;
verondersteld, dat hij zijne begeerte daartoe bij zijne inwijding
kenbaar make .
3 . Niemand zal tot Vrijinetselaar aangenomen worden, wanneer
bij niet to voren is vow-gesteld geworden en men bij cane volgentle , beschreven, regelmatige Loge, niet eerst over hem geballotteerd zal hebben, terwijl zijn naam, beroep en woonplaats
aan de leden eerst bekeiid gemaakt moeten zijn . In zeer dringende gevallen zijn cenige opgegeven afwijkingen yeroorloofd :
het niinste tijdverloop is nogtans zeven ddgen .

REC .
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RED .

4 . Niet meer dan vijf liroederen kunnen op eenen dag, to gelijk wor •
den aangenomen. - Dan volgen bepalingen omtren t den ouderdorn .
5. Niemand kan aangenomen worden, wanneer er bij de ballotta.
ge drie stemmen tegen hem zijn . Eenige Loges zijn strenger, en
vorderen eenstemmige goedkeuring ; bij andere worden twee
afkeurende stemmen genoeg geacht ; hier moeten dus de huishou •
delijke wetten beslissen . Worden er echter drie afkeurende
teekens gevonden , dan kan de zoodanige onder geen voorwendsel worden toegelaten .
6. leder Kandidaat moet bij zijne aanneming plegtig beloven,
zich aan de Konstitutien to onderwerpen, en zich naar alle
gebruiken der Orde to schik ken .
7 . Het is niet geoorloofd, iemand op eenen dag meer dan eenen
graad to geven, noch binnen eeii korter tijdvei-loop, dan eene
maand na het verkrijgen van den vroegeren graad ; en niemand mag ook tot hoogeren graad worden bevorderd, dan nadat hij in opene Loge, ten aanzien van den voorafgaanden
graad met voldoenden uitslag is onderzocht .
RECIPIENDAIRE (De) is degene, die zich onder de gebruikelijke
proeven laat inwijden .

Zie

RECTIFIeEREN is iemand,

IIANDIDAAT .

in eene onregelmatige Loge ontvan-

gen, na gehouden stemming en onder gepaste plegtigheden, zich
op nieuws laten verbinden, waardoor hij de regten van een
wettig V. - .

. - . verkrijgt .

RECUEIL PRECIEUX DE LA ACONNERIE ADONHIRA ITE,
a Philadelphie, chez Philarete 1787, zou naar men wil,
uitgegeven zijn door GUILLE AIN DE SAINT-VICTOR .
REDENAAR (De) heeft eene der belangrijkste en moeijelijkste pos .
ten der Loge . In de eerste plaats is hij, bij cene getrouwe ver. - . , bij
vulling van zijn ambt , bet tegenwigt van den reg . • .
mogelijke overschrijding zijner magt,

en is de beste waarborg

voor de vrijheid , de gelijkheid en de regtvaardigheid .
neer bet moeijelijk volt eon reg . • .

Wan-

.- . to vinden, gelijk hij

b e h o o r t to zijn, bet vinden van een zoodanig redenaar is nag
veel moeijelijker . Wanneer alles regelmatig gaat, behoort de Logo
nimmer een besluit to nemen, dan na vooraf den Redenaar in
zijne konkluzie to hebben gehoord ,

hij moet dus de wetter

en statuten in den grond kennen en hunne handhaving voorstaan .
III`.

Hij behoort regtschapen man in den hoogsten graad
15

RE G .
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to zijn ,

een vereischte ,

dat bij hem nog noodiger is dan de

welsprekendheid . Hij is de Officier, welke in rang op de beide Opzieners volgt . Zijne verpligtingen zijn : den Kandidaten
door doelmatige voordragten de zinnebeelden der Orde uit to
leggen , de Broederen in do Loge to onderrigten ; hij de beraadslagingen eener Loge do wetten to handhaven, bij gebrek
van eenen voorbereidenden Broeder diens plaats to vervullen ,
en, bij het houden van Instruktie- Loges , do gapingen aan to
vullen waar de een of ander mogt to kort schieten .
REGEL ATIG EN VOLKO EN . Regelmatig hoot eene Loge,
wanneer een aantal van drie Broederen tot den arbeid vereenigd zijn, en volkomen in den Leerlings- of edgezellengraad , wanneer zeven Vrijmetselaren verzameld zijn , als : de
eester , twee Opzieners , twee eesters , eon edachtbare
gezel en een Leerling . In den eestergraad moeten er negen
to zamen zijn ,

als : behalve de achtbare eester en de beide
Opzieners, nog zes Broederen die den eestergraad bezitten .

I'Yettig is zij , wanneer zij door het
lands is erkend.
REGENBOOG . "De Ridder van den)

ae . • . hoofdbestuur des

De 68e. graad van het

itzralmietiesch systema in Par !js .
REGENEN .
et de uitdrukking het regent, wordt door sommigen aangeduid , dat er zich onder de Vrijmetselaren een oningewijde bevindt .
Daar ter plaatse, werd in 5768, de Loge la
Croissante aux troix Clefs door de Groote Loge van .Neder-

REGENSBURG .

land gesticht , doch in 5775 aan den bevoegden provincialen
Grootmeester afgestaan .
REGENTENGRAAD.
REGEREND

Zie

USTER

PRINCEPS .

Zie

De post van
Regerend
eester eener Loge, behoort even als die van den
Redenaar , en in eenige opzigten ook die der Op . • . , tot de
EESTER

(ACHTBARE) .

meest moeijelijke ; verstand , kennis , goedheid , regtvaardigbeid ,
broederliefde moet hij bezitten , en vreemd zijn van kleingeestigheid en heersehzucht,

REG .
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REP .

REGINALD BRAY, wend in 1502, door Ironing nmnix VII benoemd tot G .- .

.- .

der Bouwlieden in

Engeland,

en be-

kleedde die waardigheid tot 1509 .
REGISTER

DER AANWEZIGE LEDEN

handteekeningen der Broeders,

is

bestemd voor

de

die als Visit . , . aan de werk-

zaamheden der Loges deel nemen .
REGLE ENTEN of Statuten,

bevatten algemeene wetten,

welke

de gansche Broederschap, of bijzondere huishoudelijke bepalingen
der versehillende Loges betreffen=.
REGTER . (De OPPER-) De 66e . gram van het
systema in

itzralmietiesch

Parij s .

REGTER VAN HET OPPER-TRIBUNAL . (De) De 71e . graad
van hetzelfde systema .
REHABILITATIE . Herstel van eer, van
schikt .

re en habilia, weer ge-

Het wordt gebezigd van dengeen welke door eenige

bevoegde magt ontzet was van posten of regten .

In de V .

.- . wordt die uitdrukking gebezigd van dengeeu, welke door
de

n .- . algemeene hoofdvergadering uit de Orde gebannen geweest zijnde, in zijne vorige regten wordt hersteld . Volgens
besluit van het Gr . • . 0 .- . (5841) kan de ontzette, na verloop
van vijf jaren, zijn verzoek om rehabilitatie indienen, en dit
geweigerd wordende, zijn aanzoek na vijf jaren hernieuwen .
Zie de Art .

ONTZETTEN

en

ONWAARDIG .

REIZEN (Het) is eene der geheimzinnige proeven, aan welke zich
de Kandidaat moe,t onderwerpen , en welke hare symbolieke
beteekenis hebben .
REKENKUNDE . (De) Deze wctenschap der getallen en hunne
waarde, zoo als zij uit bepaalde teekeris gevonden wordt, heeft
men den

etselaren, reeds voor lang , tot studie aanbevolen .

REPREZENTANT (Een) is de gemagtigde eener Loge bij do ver-s
gaderingen van het Groot-Oosten , om de regten zijner Loge to
behartigen, en haar van het voorgevallene berigt to geven . Reprezentanten worden ook genoemd zij, die in eene Loge, welke,
na het aangaan van een vriendschapsverbond met eene andere ,

over en weder tot eereleden zijn benoewd, en do geaflieerdo
Loge eershalve vertegenwoordigen .
45*

REPREZENTATIE . Is de magi, aan elke Loge gegexen, om l ar
regi op een aandeel in bet bestuur der Orde in bet algemeen,
en de wetgeving, gelijk ook de behartiging barer belangen in bet
bijzonder , ter vergadering van het

ac.- . hoofdbestuur , op to
Bij het Gr. •. O . •.

dragen aan een of meer bepaalde BB . •.
van Nederland,

zijn de

. - . en Opz . •. bij voorkeur de ge-

deputeerden , of afgevaardigden ter algemeene vergadering , doh
bij hunne ontstentenis ,

kunnen ook andere BR . • .

, leden der

Loge, daartoe gekozen worden (Art . 161) .
Fake I kan echter niet meer (Ian Brie afgevaardigcIen zen .
den (Art 94) ; welke moeten zijn effektieve en werkende leden
der Loge, en voorzien van eenen geloofsbrief naar een gegeven
voorschrift (Art . 93) . De Loges in ooze overzeesche bezittingen, zich gedragende naar Art . 95, kunnen zich than op gelijke wijze laten reprezenteeren, en oefenen alsdan eon gelijk
stemreat uit, tellende elke Loge, bij stemmingc n, Logesgewijze,
voor Brie stemmen, en hebbende bij hoofdelijke stemmingen, elk
afgevaardigde slechts time stem . Doch bijj de onmogelijkheid
on' zich jaarli}ks , of wel ooit op zoodanige wijze als bij Arrt.
95 is omnschreven, to kunnen doers vertegenwoordigen, kunnon
zij ook eenen reprezentant ter algem . • . vcrg . • . van bet Gr.
0 .- . zenden, gekozen uit de effektieve leden van een der Loges in hot moederland, snits uit zoodanige werkpi . . nimmer
meer dan hen reprezentant van overzeesche Loges gekozen zij,
en order bepaling dat zoodanige gekozea Br . - . ook sleehts

time werkpl . • . mag vertegenwoordigen .
Zoodanige reprezentant heeft dan ook maar alleen stemregt
voor die punten van beschrijving , waarvoor hij eenen bajzonderen lastbrief heeft ontvangen, blijvende hij bovendien ten eenenmale verstoken van elke honfdelijke stemming, en bepaaldelijk
van die , bedoeld bij Art . 116 (de benoeming, van GG . •. Off. . . ) .
Deze bepalingen, ten aanzien van de reprezentauten der Loges
in onze overzeesehe bezittingen, zijn het gevoig van laugdurige
en met welsprekendheid en warmte gevoerde diskussien en up
gevolgde besluiten, genomen in de algem . •. verg . • . van het
Gr . • . 0. -., in $S45 . Zij werden genomen nadat een geruimea
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REP .

tad 'het refit der reprezentatie aan de Loges in de overzeesche
Lezitiingen, door BB . - . GG . • . Off .- . aanhoudend was betwist
Dit was sedert 5831, als wanneer voor hot eerst
geworden .
zoodanige vertegenwoordiging op gelijken voet , is geweigerd aan
ieene der W . l . Loges (Concordia in bet 0 .' . van Suriname),
voor haren vertegenwoordiger den Br .- . JABOT, en in 4853 aan
vene andere nit hetzelfde 0 . • . (de Stand oasti ;, heid), voor den
Br .' . JoH. WERTHEI , gelijk mede in datzelfde jaar aan gene
0 . 1 . Loge (de T'rzendsehap, in het 0 .' . van Sourabaye),
voor den Br .* . PENNING NIEUWLAND, gereklameerd .
Tot op bet uitvoerbaar verklaren van bet thans bestaande
IWetboek van hat Gr . • . 0 .- ., in de vergadering van de Gr . •.
van Bestuur,, van 5857, konde deze weigering en terugbonding ten aanzien der W . 1 . LL .- ., welligt regtens volgehouden worden, omdat daze werkpl . • . , bij de aanneming en

gros der statuten voor de F . • .
. •. Orde in hat (vereenigd)
koningr jk der 1'V ederlanden in 5818 (alhoewel buiten hart toestemming en medeweten), waren toegevoegd aan de Gr . • .

L . • . van Bestuur to Brussel.

Onverklaarbaar is bet echter ,

hoedanig doze regtsonthouding kon en mogt worden toegepast op
bij diezelfde statuten aan do Gr, • . L . •. van
eene der 0 . t . D
Bestuur to 's cage toegevoegd . De duidelijke letter, van het toenmalig verbindende Regl ement voor do Broederschap der V . • .
31. •. in het koningr~ k der Nederlanden, $ehoorende tot
,de Gr . •.

Loge van Bestuur to 's Rage,

zegt toch ire Art . 18 :

N

en zij (de Gr . • . L . • .

uitgegeven in 5818,
van Bestuur)

bestaat

. ' . Nat . ' . enz . en uit de gedeputeerden van
~~ uit den Gr. • .
alle de geregelde Loges, wettig opgerigt, gevestigd en aangeteekend onder bet Grootmeestersehap van dit koningrijk ,

en tot

%bet regtsgebied van daze Gr .' . 0 van Bestuur behoorende ,
eesters en Opzieners door de
s waartoe, zoo veel mogelijk,
de
v

Loges benoemd moeten worden ,

~~ voorschreven

en ,

hij afwezendheid van

eesters en Opzieners, uit de vaste gedeputeerden

j~ der Loges, waardoor verstaan worden, zoodanigen, welke Karen
lastbrief , voor bet openen van elke vergadering van de Gr. .
.
Gr Ondcrzoekers ovcrgelcgd
v0 van Bestuur, aan de BBr . • . .'
a~

19'8
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REP .
zullen hebben ."

dan

Daarom heeft

ook

bij de vergade-

ringen van bet Hoofdkapittel der hooge graden in Nederland,
niemand eenige zwarigheid
zentatie

der

of bedenking . omtrent de repre-

Loges geopperd .

overzeesche , kapittelvoerende

Bij de behandeling van bet aan to nemen Wetboek van het

Gr. -. O .' ., der Orde van Vrijmetselaren in het koningrijk der Nederlanden, onderhoorige kolonien en landen ,
is den afgevaardigden der Loges d i e r o n d e r h o o r i g e k o .
i o n i in , nogtans de stemgeregtigde deelneming onthouden, ter .
wijl bij de zamenstelling van datzelfde wetboek, zoodanige bepalingen
werden voorgesteld , en aangenomen op een Artikel na, (te weten
Art . 15) dat luidt : Het .
Gr
.' 0.- . bestaat uit de afgev. ' .

der D ED in het koningrijk der Nederlanden, den G.- .
.- . Nat .', en de Gr.- . Of.% , waar men expresselijk bad
uitgelaten : der onderhoorige landen en koloniin . Ware nu
ook dit Artikel aangenomen, dan zou, zonder bet even vermeld
voorbehoud - door do voorstanders der reprezentatie gemeenlijk
hun plegtanker genoemd - de reprezentatie onder elke vorm
en beperking geheel zijn uitgesloten geworden .
Gedurende den achtjarigen worstelstrijd in de vergaderingen
van bet Gr .' . 0 ' . , is er veel in de zaak gedaan .

Onder do

eerste en voornaamste pogingen , in deze zaak aangewend, be .,
hoort vermeld to worden de teekenpl . ' . van de vijf Loges to

4msterdam : Concordia vincit . 4nimos , la Paie, la
Charite , la Bien . 4imee en h illem Frederik . Deze teekenpl . ' . , gedagteekend van den I Oen . d . ' . 3e . m . ' . 5 8 5 9, en
iiamens de Loges ondcrteekend door de BB .' .
VAN HULST, C . VAN DE VYVER, 0 . 0 . VAN DEN BEIIG

als Beg . ' .
BIE ,

.' .

A . VAN LEE

en
en

H.

R. A

BACHTSHEER , J ,

UNTENDA

,

G . J . POOL, C.

en

J . KLERK, PZ .

GROENEVELT ,

C . DE

als Sekret .' . , voert onder

anderen aan
Dat de toen aangenomen Statuten, waar die over regten handelen
(Art . 13), de kolonien niet vermelden , terwijl die wel opgenoemd worden, waar zij van pligten spreken (Art . 100) . Dat
echter gelijke pligten ook gelijke regten medebrengen . Dat er in die,
Art . eene gaping bestaat , door Sat men er niet heeft gesproken
van Loges op vreemd grondgebied , loch onder het Ned .- . G .' .
0 .- . ressorteerende, terwiji toch alle werkplaatsen, waar ook

gG.,rhodvebpl

• 0 . • waaronder zij behooren .
Dot men ten onregte bad aangevoerd, dat de vertegenwoordiging der koloniale LL .- . noodeloos, ongeraden of overbodig werd,
door dat er voor de overzeesche Loges gedeput . • GG . •
Nat . •. waren benoemd, daar toch bet gezag van den gekommitteerde niet grooter kan zi n dan van den kommittent, en dat
ware er in gde kolonien een afzonderlijk bestuur er ook eene
G . • . L . • . zou moeten bestaan .
Dat men ten onregte had aangevoerd, dat men geene vertegenwoordi ers der overzeesche Loges kon toelaten omdat die werk l . •
bij• den verren afstand, na het ontvangen van den beschriJ •vingsbrief , hare vertegenwoordigers niet bepaald konden magtigen .
4" . Dat men, om dit to gemoet to komen, vaste vertegen woordigers met uit~ebreide • magt kon benoemen ; 2° . dat over
gewigtige zaken nooit dadel~jk wordt besloten, maar die tot eene
volgende vergaderin worden uitgesteld , en 3° . dat zelfs de afevaardiden in bet land-zelf eene be aalde ina ti, ing ontvan en
daar hun lastbrief inhoudt : g» om to delibereeren over en te 'besluiten op alle zaken , welke ten G .- . 0 .- .
zullen warden gebragt o f voorkomen ."

aan de overwegiug

Dot bet onverdedigbaar is, eene overzeesche L .- . of to wijzen, behalve dan, wanneer zij support aanbrengt . Dot ook de Label van de
Loges, ter Groote Loge zitting en stem hebbende , gelijk daar gezegd wordt, alle schijn van regt aan de tegenwerpingen ontneemt, door ook de overzeesche Loges (en dat wel to refit) to
vermelden, enz .
Dit stuk stelde eindelijk voor , uitdrukkelijk bij de Statuten to bepalen, dat de overzeesche, of buiten bet grondgebied
gevestigde Loges, zich kunnen doer vertegenwoordigen door een'
vaster gedeputeerde, mits tot hare gewone of buitengewone leden
behoorende , en in bet laatste ran tevens lid eener Loge hier to
lande doch in een
.
fi eval
g meer dan eene Logeg verte genwoordigende
0
en mag evenmin verzwijgen ,

LL . • .

dat de afgev . • . der achtb . •.

Vicit Vim Virtus (in het 0 . • . `van Baarlem), Orde

en Vlijt (in het 0 . •. van Gorinchem), de Geldersche Broedersehap

(in het 0 .- .

van Arnhem) en de iYoordstar (in

bet 0 .- . van 141 kmaar), door hunne mondelinge, onvermoeide
vertoogen, de belangen der zich verongelijkt beschouwende over-

zeesche Loges , kragtig hebben voorgestaan . In 5845 heeft men
dan eindelijk , naar aanleiding van een, in 5844, door den H. • .
E.

•. Gr . • .

. • . Nat . • . voorgesteld, toenaderend beginsel , en

door de meerderheid der vergadering aangenomen, de hierboven

medegedeelde bepalingen goedgekeurd, die, wanneer zij ook van
de gelijke, onbeperkte vertegenwoordiging

LL. • .

der

overzeesche

riog altij cone fiktie makeu , ten minste your de eer

der Nederlandsche V . •.

. •. en van haar Gr . • . 0 . • . , een hei .

lig en onwrikbaar beginsel gered hebben .
Inderdaad zou men , zonder zijde toevlugt to nemen tot bet
navolgen van enkele bestaande

ac . • . hoofdbesturen, die hunne

onderhoorigpn oppermagtig regeren, zonder die onderhoorigen daarin
to kennen, of deel in bet bestuur to geven , kwalijk een systeem kunnen verdedigen , dat zoo blijkbaar met zich in strijd
is , door de cene Loge een aandeel in de wetgevende vergadering

to geven en de andere niet , om de enkele reden ,

dat

zij op grooteren afstand is gevestigd . Een nadeel , dat door de
tegenwoordige versnelde gemeenschap geheel verdwijnt , wanneer
men bet verslag der zitting en den bescbrijvingsbrief tijdig verzendt .

De hoofdreden voor den grooten tegenstand tegen bet

voorstel, was nogtans de vrees voor eenig overwigt aan de zijde van
eene of andere Loge ; maar , behalve dat die vrees hersenschimmig is, zulke vrees mag niet genoeg wezen , om (waar ook ,
maar vooral in de V .- .
. - .) cen eeuwig beginsel van regt
to verkorten .
Intusschen valt niet to ontkennen ,

dat er zich bereids in
5841 een transaktie-geest, bij de W . I. LL .- . zelve, had
kenbaar gemaakt, ten gevolge van den vermogenden invloed en
der tusschenkomst van haren to regt beminden ged. • . Gr . •. . • .
Nat . • . , de zeer verl . • . Br . • . RIJx (hetgeen vooral hot geval was in een aldaar gehoudene besogne , dd . 11 Januarij
4841, p . s .) . Deze geest heeft thans natuurlijk bij vele ZusterLoges in het moederland , cone meer lijdelijke aanschouwing en
beoordeeling to weeg gebragt, aangezien men niet geloofde, sterker op bet stuk to moeten staan dan de belanghebbenden zelve .
Van de 0 . I . Loges is echter tot nog toe geeec toenadoring of
toestemming bekend .
Eene wijziging der aangenomen besluiten, in de jongste alge .
meene vergadering van 5845 , namens de achtb . •. Loge Orde
en Vlijt, voorgesteld, bepaald strekkende om den reprezentanten der overzeesche LL .- . ook de hoofdelijke stemming bij
de benoemirng van GG . • . Off .- . toe to staan , mits daartoe do
speciale last in den geloofsbrief worde uitgedrukt, zal, hij aanue-

REX .
wing veel bijdragen,
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dit punt, naar bet algemeen genoegen ,

of to doen .

In alien opzigte ware bet wenschelljk , dat ,
in bet vervoig , de voorstellen der respektieve Loges en van
BB . . . GG .' . Off.' . , zoo veel mogelijk , bereids in eeue voorafgaande alg .' . verg .' . schriftelijk werden medegedeeld . ten einde
in de rezolutien to kunnen worden opgenomen, om, als punters
van

beschrijving

in

den

beschrijvingsbrief herhaald ,

op de

daarin aangeduide vergadering to worden behandeld .
REX .

De 9e. of laatste trap der Illuminaten .

RICH

OND EN LENOX,

Gr .' .

Sir

.' . der V .' .

CHRISTOFFEL WREN

(KAREL LENOX,

Hertog van) was

.- . in Engeland, van 1693 1698 .
was Zija gedep .' . Gr .' .
.- .

RICH OND, LENOX EN AUBIGNY, (KAREL LENOX, Hertog vans
des vorigen zoon, werd I i

24 tot Gr .' . . - . verkozen ; onder zijn bestuur

werd de weldadigheids-komznissie voor behoeftige BB . ' . daargesteld .
BIDDER DER KEUZE (Chevalier du Choix), is de 55e ., en
de Groot-Ridder der Keuze, de 34e . graad van hot itzraimietiesch systeem .
BIDDER LEERLING . (De) In bet systems van
de achtbare

neemt

ZINNENDORF,

eester (daar Grootmeester) den Kaudidaat met drie

slagen op den passer . welken deze met de linkerhand op zijne out .
bloote borst houdt, tot Vrijmetselaar Ridder-Lcerling aan . Dit heeft
daarop betrekking, dat, naar die legende leert, de oude Vrijmetselaren ten tijde der kruistogten naar bet beloofde land, zicli met de
aithezer Ridders (zie dat Art .) vereenigd , en

JOHANNES

den Doo-

per tot beschermheer der Orde verkozen zouden hebben .
nu bet Ridderwezen .

in zekeren An ,

beschaving der Europesche volken bebbe bijgedragen ,
lijk to betwijfelcn , rnaar dat de V . ' .

Dat

veel tot veredeling en
is kwa-

. ' . niet uit de Rid-

derschap, en deze niet uit de eerste is ontstaan, is geheel zeker
(vergel .

KRAUSE Op LAWRIE ,

bl . 555) .

Dat in cenige opgcwor-

pen systemen van later tijd , vooral door ongeleerde BB . ' . , de
kruistogten worden beschouwd als oorsprong of hoofdaanleiding
der V . ' .

. ' . , moge komen ter verantwoording van hen, wier

heerschzucht en nlisleidiug ze er toe bragt ,

zulke graders op

de V . •.

.' . to enten, en, ter opiuistering hunner gewrochlen

er zulke legenden in to weven .
BIDDER VAN HET OOSTEN, of VAN DEN DEGEN (Chevalier

de l'Orient, ou de l'.Lpee), is de 1 Se . graad van bet Scbotsche, en de 6e . van bet Fransche (en Nederlandsche) stelsel .
D . III . bl . 9 ,

Zie do legende in hot Art .

NEBUKADNEZAR ,

volg . eat vergel .

D . II . bl . 58,

8000E GRADEN ,

BIDDER . (PRUISSIESCHE) Zie

g.

NOACHIETEN.

BIDDER VAN HET ROZENKRUIS .

Zie

BIDDER VAN DE HEILIGE STAD . Zie

ROZENIRUIS .
STAR .

(HEILIGE)

BIDDER, (De VERHEVEN) of do Tempelheer , is do 2e . graad
van bet Ciermontsche Hoofd-Kapittel
BIDDER . (De VERHEVEN en DQORLUCHTE) Do derde graad
van bet Clermontsche Hoofd-Kapittel .
BIDDER . (De VERHEVEN UITVERKOREN) Sublime Chevalier
Eiu . De lie . graad van bet oud-Engelsehe systems, nit

Amerika naar Frankrijk overgevoerd .
RIDDERGRADEN . Deze zijn eene invoering vau lateren tijd, en
door verschillende systemeii op de V .- .

.- . geent. Alle

zijn

ze door nieu wigheidszoekers en heerschznchtigen of dweepers ,
met geheime bedoelingen, der V .- .

.- . geheel vreemd, er in

gesclioven. Zie do verschillende Art . op bet woord
BIDDERS . (DE GROOT-KO

RIDDER .

ANDEUR DER WELDADIGE)

Grand Commandeur des Chevaliers hienfaisants .
67e. graad van bet

itzraimietiesch systema .

BIDDERS . (De ZWARTE) Zie
RIDDERSTAND . (AANNE
Ridderstand , then

De

ZWARTE BROEDERS .

ING IN DEN)

De aanneming in den

eestergraad des oorlogs , geschiedde met

feestelijke gebruiken . Hoe voornamer de Bidder of Schildknaap
was, des to schitterender waren daarbij de feesten . Vorsten ,
geestelijken, jonkvrouwcn, waren bij den Ridderslag tegenwoor_
dig . Priesters vierden cone plegtige mis . De voornaamste Bidder gaf den symbolieschen Ridderslag . De jonkvrouwen
reikten helm, sporen en zwaard over , en tot de hoofdgelofte
des nieuwen Ridders behoorde : weduwen to beschermeii, en

RIE .

RIT .
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geene beschimping van edele jonkvrouwen en vrouwen to dulden .
RIE

Een feestmaal en feestelijke spelen besloten de plegtigheid .
, lid van de Strike Observantie,

onder den Ordenaam

Alexander , was een der Clerici en onbekende opperhoofden
van dat systeem .
RIGTEN (Het) is eene bij de Tafel-Loges gebruikelijke uitdrukking, enz . waardoor het plaatsen der kanonnen verstaan wordt .
RING . (De AKADE IE DER

USTERS VAN DEN LICHTENDEN)

Zie AKADE
RIO DE JANEIRO , hoofdstad van het Keizerrijk .llrazilii . Over
.- . aldaar , zie het Art . BRAZILIe .
den staat der V . - .
IE .

RIT , (Le) of le Rite . Zie

RITUAAL .

RITE RECTIFIE .

Zie

STAD .

(RIDDERS

DER

.

Zie

STAD .

(RIDDERS

DER HEILIGE)

RITE REFOR

, of VAN VOL AKING .

RITUAAL DER ORDE VAN BERODO
Zie

HERODO

en

KILWINNING .

HEILIGE)

Dit stelsel, als insigne, de Orde

van St . Andrea r van den Distel aangenomen hebbende, bestaat uit drie graden , en wel : 1 . de

etzelaar van

HERODO

.

2 . De Ridder van den Toren , en 5 . de Ridder van het Rozenkruis van Herodorn van Kilwinning. Over dit systeem
aconn . •. Ecoaaaiae (Lonzie men het werk, getiteld : La
dres 4788, p . 100-111),

en tot opschrift hebbende : Le

Poignard des .Tesuites retrouve' dans les tenebres .
RITUAAL . (Het HERVOR D of GERECTIFIEERDE) Le Regime rectifte. Zie het Art . STAD . (HEILIGE)
RITUAAL DER OBSERVANTIA LATA .

Zie

LATA

en

OUSER-

VANTIA LATA .

RITUAAL DER OBSERVANTIA STRICTA . Zie
RITUAAL .

(HET

PRI ITIEVE

OF

OBSERVANTIA STRICTA .

OORSPRONKELIJKE) Le

Bit primiti, f) , is een systema, in Frankrijk bestaande, het.
welk in 1799 in Narbonne gesticht werd, en in de Loge
des Philadelphea zijnen hoofdzetel had .

Daar een der eerste

van diens hoofdoogmerken, de wetenschappelijke studie der Vrijmetselarij is, zoo zijn de klassen waaruit bet bestaat, Iiiet als
hoogere graden ,
SClioUwen .

Zie

maar

als wetenschappelijke trappers to be-

PHILADELI'IIEN .
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RITUAAI~,

(Bet SCIIOTSCII 'VIJSGEHRIGE) is een in Frankrijk bckend systema van hermetieschen oorsprong, hetwelk in
i 776 zijnen oorsprong Dam, door de vcstigillg eener MoederLoge te Parij" onder den naam van St. Ale:candre d'Eco,.
se et ie Contrat Social reuni8. Behalve dat die Loge aanspraak maakt, dat haar systeem afstamt van de Rozenkruizers
der 14e. eeuw, een voorwendsel, even onwaarschijnlijk als het
bestaan dicr Rozenkruizers-zelven, heeft zieh die Loge steeds
zeer onderschelden door de goede keuze barer leden, Dit syslema bestaat uit de volgende graden i 1.) Leerling, 2.) Medgezel, 3.) Meester. 4.) Volkomen Meester. 5.) Uitverkorcn
Ridder. 6.) Groot-Schot, 7.) Zonneridder (Chevalier du
Soleil). (8. Ridder van den Iichtenden Ring (Chevalier de
l'~1.nneau lumineu:c). 9.) Ridder van den witten en zwarten
Adelaar. 10.) Groot- Inspekteur-Kommandeur.
RITUAAI~ (Een V.'. M.·.) bevat de plegtige gebruiken ter gelegenheid der inwijding in de verschillende graden , of bij andere
vergaderingen der Brooders. Onder het woord Rituaal moet
d us verstaan worden, het geheel van alle hieroglyfen , symbolen en allegoriesche Iormulieren en handelingen , welke eene
wederkeerige betrekking hebben, zoowel op zekere geheime
knndlgheden , als op den persoon-zelven , welke in die geheimeuissen in eenigerhande graad wordt ingewijd. Het is noodwendig , dat de Loges, in hare werkzaamheden , zich zoo nabij
mogelijk houden aan bet oudste der bekende Ritualen, en er
vooral Diets inbrengen wat voortvloeit uit geheime bedoelingen ,
om naderhand een of anderen graad , of een of ander stelsel
gemakkelljker er op te kunnen enten of aan te schakelen. Aan
den anderen kant behoort men uit aile krachteu te arbeiden,
ten einde den waan (ongelukkig bij vele, hetzij niet genoeg vat.
bare, het.zij bij niet beboorlijk voorbereide leden der Orde bestaande) tegen te gaan, alsof wezen eo doel der V.•• M... in de
Bitualen moesten worden gezocht en gevonden , een waan , die
oorzaak is, dat de meeste werkplaatsen veIe Logebroeders, IDa3f
bijna geene VV.·. MM.·. bezitten. Eene hervorming van eenig Rituaal , zal -

al ware die door de grootste genicn hewerkstel..

nergens tot groote uitkomsten leiden ,

ligd

tvanneer er niet

een algemeen grondverdrag wordt tot stand gebragt ,

waarbij al

welke er door stelsel- ,

de onreinheden worden uitgestoten ,

heersch- en schitterzucht, of door bedrog en dweeperij zijn inHet Rituaal heeft , behalve dat bet door oudheid eer-

gebragt .

waardig is geworden, ook nogg een ander groot gewigt .

Het

. • . moet bet innerlijk wezen , de kern der
etselarij trachten to onderzoeken ; doch aangezien de V . • .
. • . niet slechts vcrstand , maar ook hart en gevoel heeft, zoo

verstand des V . •.

is er ook jets noodig, om datgene, wat bet koele verstand heeft
leeren inzien aan bet gevoel mede to deelen en in bet hart to
prenten .

ac .- .

Het kriterium voor alle

Ritualen is dus ,

zij niet bet middel zijn, de nieuwsgierigheid der BB .

dat

• . to span-

nen en to onderhouden, niet plegtige beloften to does van later mede
to deelen , gewigtige geheurtenissen, maar gepaste plegtigheden
en formulieren to bevatten, berekend naar de meer edele gevoelensder
menschen , krachtens welke bet wezen der V .- .
. - . , waartoe
bet

verstand is doorgedrongen ,

voelige hart ,

hetwelk

ook geprent worde in bet ge.
.

door deze is

aangevuurd

Hieruit ziet men dadelijk welken aard ,
king en gehalte een

doelmatig

ac . •.

toon,
Rituaal

en ontgloeid .

inhoud ,

strek-

moet hebben .

Ten aanzien der plegligheden van bet Rituaal, behoort men zich, als
boven gezegd, aan bet oudste to houden, en de formulieren zoodanig in to rigten, als waren die bestemd voor eene vereeniging
van enkel diepdenkende wijsgeeren, die haar met -een edel, kinderlijk hart bijwoneu .

Hier heeft men eenige meerdere speel-

ruimte, en zorge slechts aan to vuren en to ontgloeijen , en al
bet koele to vermijden .
verwisselen .
lingen ,

Rituaal en symbolen moet men niet

Het eerste is de schikking van zoodanige hande-

en bet voorhouden van zoodanige vormen ,

door welke

een zedelijk persoon zijn doel bij zijne leden poogt to bereiken .
Symbolen daarentegen zijn uitwendige vormen, ter opwekking
en bevestiging van daarmede verwante denkbeelden ,
de fantazie met bet kenvermogen to paren ,

hetzij orn

hetzij om iets aan

to duiden, wat door de taal in vele opzigten niet op gelijke
wijze

kenbaar kan

worden gemaakt .

De oorsprong

van el-
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ke

taal

met

is

RIV .

symboliesch ,

bepaalde woorden ,

zoodra
en

begrippen

echter bepaalde

door

deze ook met

bepaalde

denkbcelden worden verbonden , en deze bepaaldheid nogtans
van de subjektiviteit van elk afzonderlijk afhankelijk wordt,
verliest de taal dit symboliesch karakter ten deele .

Dien ten

gevolge kan men symboliesch spreken of niet . Het is hetzelfde
geval met elk Rituaal, als eene taal door handelingen gesproken .
Bedient zich zoodanig Rituaal van deze of gene symbolen ,

zoo

zijn bet niet de symbolen zelve , maar de wijze hunner aanwending, hunner voorstelling of onderlinge verbinding,

waar-

door zij eeu bestanddeel van bet Rituaal wor den . Daar buiten,
zijn en blijvcn die symbolen slechts een teeken voor bet daardoor aangeduide, en kunnen zij dien ten gevolge, in die hoedanigheid,

in alle gevallen gebezigd worden , waarin bet geoor-

loofd is kenbaar to makers , hetgeen daardoor wordt aangeduid .
RITUS .

Zie

RITUS .

(De

RITUAAL .

FILOZOFIESCH PERZIESCHE)

Een stelsel, dat

men in de eerste twintig jaren dezer eeuw in .Frankr Uk heeft
trachten in to voeren ,

en alzoo de reeds bestaande stelsels

to vermeerderen . Het bestond uit zeven graden .

De

amen

der graden zijn
1 . Toehoorend Leerling (4pprenti ecoutant) .
2 . Ingewijd Gezel, Schildknaap der Weldadigheid (Compagnon
adeple, Ecuyer do la blenfaisance) .
3.

eester, Ridder van de Zon (lLtatre, Chevalier du Soleil).

4 . Bouwmeester van alle Riten, Ridder van de filozofie des harten (Architecte omni-rite, Chevalier du Cwur) .

5 . Ridder van het Eclecticismus en der Waarheid (Chevalier do
l'Eclectisme et de la Verite) .

6.

eester, goede Herder (i'k2tre, bon Pasteur) .

7 . Achtbare Opper-Uitverkoren (P~ne'rablo Grand .Elu) .
Deze Ritus had nimmer veel aanhangers, en is thans geheel
verlaten .
RIVERS,

(THO AS SAVAGE, Graaf van) werd in Junij 1666

Grootmeester der VV .- .
tot in 1674 .

Sir c .

de GG . •. Opz . • .

.- . , in Engeland,
WREN

WEB en

en bleef bet

was zijn gedeputeerde, welke met

GIBBONS

alles verrigtte .

ROB .
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]ROBERT I , Koning van Schotland, nit bet geslacht van BRUCE,
geboren 1275 , overleden 9 Julij 1529 , beroemd door zijne
wijsheid als Koning, en door zijne dapperheid als Veldheer,
stichtte de 4ndreae-Orde van den Dietel, ten voordeele der
Schotsche Ridders van zijne armee, met welke hij, bij den slag

van Banockburne (25 Junij 1514) 100,000 Engelschen versloeg .

Uit deze Distel-Orde zijn vele hooge graden der Vrijmetselarij voortgekomen ; in de koninklijke Orde van lerodon&

van Kilwinning is zij nogtans bet best bewaard gebleven,
welke ook in de lijst van hare Grootmeesters, alleen de Koningen
van Schotland en Eng eland als zoodanig opnoemt , to beginnen met Koning ROBERT I , als had deze zich en zijne nakomelingen bet Grootmeesterschap voorbehouden . Daar zich in then
slag vele, deels Schotsche , deels van bet vaste land gekomene
Tempelheeren bevonden, zoo zijn vole Vrijmetselaren , hoewel
ten onregte, van gedachten , dat de Distel-Orde, en daarna de
Orde van Herodom, de eenige echte voortzetting der oude
Tempel-Orde zij .
ROBISON , (JOHANNES) Professor der natuurlijke historic, en
Sekretaris der koninklijke Akademie van Edimburg, schrijver

Bewijzen eener zamenzwering tegen de
godsdienst en de goevernementen van Europa, in 1795 in
bet licht verschenen , en geheel gesteld in den geest der
emoires Van BARRUEL . Boven de gewone Vrijmetselarij, schrijft
van bet werk :

ROfSoN aan de hoogere graden van allerlei aard, welke men op
de drie eersten had geent , bet oogmerk toe , om altaren en
troonen omver to werpen. Reeds ten jare 1801, had de Gr . , .

L . - . der Nederlanden eene prijsvraag uitgeschreven, tegen eene
belooning eener gouden medaille van 30 dukaten , voor de beste wederlegging Yan de geschriften van BARRUEL , RoBIsoN , den
ongenoemden schrijver van : le Tombeau de Jacques

olay, en
moor anderen, welke de VV . • .
. • . hadden beschuldigd de maatsehappelijke scheuringen en twisten in Europa aan to stoken, op
welke de antwoorden voor 1

ei 1802 moesten ingezonden zijn .

Doch voor de prijsuitschrijving ,
45jarigen ouderdom overt . t o

had de Staatsraad

Par js

OUNIER ,

(in

1800 gedurende zijn verblijf
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op bet Slot Belvedere, bij l eirnar , een werk geschreven ,
getiteld : De l'inluence attribuee aux Phi losophes , aux
Francs

arons et aux Illumines sur la revolution de

France, Tubingen 1801 , 8vo .

Van dit werk verscheen te-

vens aldaar een Hoogd . vertaling met bijvoegsels , kort daarop
kwam

er ook eene Engelsehe vertaling in het licht en later

eene Nederd . (Franeker, bij
van :

J.

J . NOUNIER,

VERWEY .

8vo .) , onder den tit el

over den invloed op de Fransche Om-

wenteling, welke men toegeschreven heeft aan de Filozo-

fen, aan de Frijmeteelaren en aan de Illuminaten .
ROEDE (De AaRONS-) is in de klerikale Riddergraden het teeken
van bet Opperpriesterschap.
ROETTIERS DE

ONTALEAU .

(ALEXANDER

LODEWIJK)

overleden 30 Januarij 1807 . was in 1787 President de la
Chumbre des Provinces,

en in 1793 van de Chambre

d'Administration van bet Gr . • . 0 . • .
Gr .

•.

. •.

der Fransche Loges benoemd ,

zich met den titel van
De V .- .

Hij werd in 1793 tot

maar vergenoegde

Grand-Ve'ne'rable (Groot-Achtbare) .

.- . in Frankrijk,

door de revolutie schier ver-

nietigd, heeft in dat rijk veel , ja , bijna alles aan hem te danken ; hij bragt eene vereeniging der Groote Loge van Frankrijk
met het evenzeer toes daar bestaande G . • .

0 . •.

tot stand,

knoopte de briefwisseling weder aan met de Loges , brags de
twistende verschillende systeinen tot een vergelijk ,
schafte dusdoende nieuwe zelfstandigheid aan de V .- .

Frankrijk .

en ver.- . in

Braaf, edel, ijverig, bescheiden , is zijn naam

bij alle BB . - . in Frankrijk in gunstig aandenken .
ROETTIERS DE

ONTALEAU, (De Bidder HENDRIK NIKOLAAS)

de zoon van den vorigen , volgde , op den 12den Februarij
1807 , zijnen vader in zijne

ad .% funktien op , onder den

Representat t particulier du Gr .- .
. - . do
l'Ordre en France (bijzondere Reprezentant van den Gr . •.
.- . der Orde in Frankrijk) . Na 5814, toen alles van

titel van :

naam veranderde, en de toenmalige Gr . - .

.- . van zijn ambt

vervallen werd verklaard, kreeg hij den titel van

dea trots Grande- Conservateurs de l'Ordre .

Representant

ROG .
HO

ER VAN

RO E .

In

ONTGO ERY . Zie

1742, bestonden to

Vrijmetselaars .
Brooder

GUNDULF .

Rome

verscheidene Loges van

Dit blijkt uit een gedenkpenning, dien zij den

ARTIN FOLKES ,

Londen, opdroegen .

Voorzitter der koninklijke Societeit van

De

Rome, in bet gede
opregte VrienEene Loge,

etselarij bleef to

heim, tot in 1788 bestaan .
den ,

e09

I00 .

was er toen in bloei, en had reeds meer dan 20 jaren

gearbeid .

Zij bestond in de laatste tijden hoofdzakelijk uit

Franscben en Duitschers, en had tot achtbaren
Broeder,

BELLE

uitgereikt ,

genaamd .

eester zekereiz

Op een diploma , door deze Loge

Act men een uit de hand geteekend bloemwerk ,

dat in eenen driehoek,

door eenen cirkel omgeven , eene wol-

vin vertoont , die twee kinderen zoogt . Zie verder

ITALI

en FOLKES .

ROOD . Is do kleur welke in de Schotsche hoogere graden is aangenomen , en welke die der famielje

STUART

was .

De kleur

van de Schotsche Vrijmetselarij is in sommige systema's bloedrood, in andere weder karmozijn ;

van daar heeft zij ook den

Roode Vi-ijmetselarij bekomen . De daarbij behoorende kleur is geel, om den kommer aan to duiden welke

naam van de

JAKOBUS

II na zijne vlugt bijbleef . In de wapenkunde beteekent

de roode kleur dapperheid , koenheid , liefde , wraak , bescherming der onderdrukten, en dit alles wilden zonder twijfel do
aanhangers van

JAKOBUS

II daarmede to kennen geven .

In het

Fransche systema moet de roode kleur bet blood van JEZUS beteekenen .
R00DE VRIJ ETSELARIJ .

Aldus wordt bet geheel der later

zamengestelde en op de V . • .
noemd .

Sedert then tijd

blaauwe V . •.

beet

. , . geen to Schotsche graders gede eigenlijke

V. • .

. • . do

.•.

.BOOS (De) was volgens de Heidensche godenleer aan de godin VENUS

gewijd ,

dewijl deze bloom geverwd word met bet blood van

ADONIS ,

die zich aan eenen doorn van haren struik gestoken

bad, waardoor haar vorige witte kleur in eene roode veranderde .
Volgens

ovIDIUs

heeft

VENUS-Zelve

do huid aan eenen doorn opge-

scheurd , en daardoor do eerst witte roos met haar eigen bloed
geverwd .

De oudste dichters namen daarom ter schildering van

het beeld der
III .

schoonheid do roos tot zinnebeeld , en zelfs do
14

opgaande zon, bet prachtigste schouwspel der natuur, vergeleken
zij met de roos .

Even zoo begrijpt men onder de roos, den

hoogsten graad van aardsche schoonheid en volkomenheid .

Het

ideaal der vreugde bekranst de schilder met jonge rozen . Blocijen
gelijk eene roos,

wit zeggen : eene volkomene gezondheid genieten ; en zelfs bet gezegde der oude volken : ro#as loqui ,
waardoor zij bet mededeelen van verheugende berigten to kennen gas'en , start er van of.

Weiden onder de rozen , gouden

rozen , lieflijk als een roos , bergen van rozen , zijn do gewone
beelden der H . schrijvers , om de volkomenste schoonheid en
gelukzaligheid voor to stellen (bog1.
o
II : 'l , 2 en 16 , en
VII : 2 . Ja . zelf's vindt men dit beeld ook in uitgestrekten zin
gebezigd, in
icha IV : 8, en to: . XIV : 6) . De roos is,
wegens haar spoedig afvallen en verdorren , hot zinnebeeld der
vergankelijkheid alter dingen, en ook bet sprekendsie beeld
van ores leven . Haar knop maakt onze hoop levendig, haar
bloei en aangename geur vermaakt en is ons nultig ; hare door.
nen wonden den onvoorzigtige, en naauwelijks heeft .zij hare
volkomenheid bereikt, naauwelijks staat zij in vollen glans, of al hare pracht gaat verloren . Een storm steekt op en zij wordt ontbladerd .
een worm sluipe in haar kelk en zij verwelkt, gelijk ons leven
kwijnt door rampspoed en smart . Wij hopen gestadig , maar
vaak wordt die hoop reeds in do eerste kiem verstikt . Zelden
komen de vruchten tot rijpheid . Diet half worden onze verwacbtingen bekroond, wij klagen over do doornen, die ons op
onze loopbaan verwonden, en wij will en de rozen niet plukken,
die op onzen weg bloeijen . Voor den Vrijmetselaar moet de
roos dan wet merkwaardig zijn . Onder haren naam werden, bij
de ouden, de inwijdingen tot de geheimen zeive verstaan . Hier-,
-van geeft

HORATIUS

ons veelvuldige bewijzen .

Wanneer hij de
voorregten bezingt welke de ingewijden boven de oningewijden bezitten , als hij van het genoegen hunner bijeenkomsten spreekt,
dan gebruikt bij het beeld der roos . De tafel en legersteden
der ouden waren met rozen bestrooid , boven hunne tafels bingen rozenkranzen, en hiermede waren ook de hoofden en bekers
der ingewijden versierd . Evenzeer als zij hiermede matigheid,

gepaard met wclvoegelijkheid en vreugde bedoelden , beteekendo
de roos sti lzwijgendheid , en van daar is nog bet spreekwoord
of komstig : onder de root (s u b r o s a) to epreken , voor iets
mededeelen onder bet zegel van geheimhouding . Dit leidden zij
of van de fabelleer , volgens welke KUPIDO , den god der stilzwijgendheid,

eens eene roos als bet zinnebeeld der
stilzwijgendheid zou hebben geschonken . Bij de gastmalen der
HARPOKRATES,

ouden Germanen, hing aan de zoldering des vertreks een krans
in welks midden zich eene roos beyond, ter herinnering dat
al bet daar gesprokene geheim moest worden gehouden . To
voren droegen de Vrijmetselaren, op hunne schootsvellen, rozen
van blaauwe zijde .
ROSA , (FILIP SA UEL) vroeger Evangeliesch-Luthcrsch Super-Intendent , doch later , uithoofde van wangedrag , afgezet, was een sterk aanhanger der mystiek .

De Gr . • . Logo

zu den drei Weltkugeln zond hem, in 1758 , in Duitschland rond , om to trachten, de afzonderlijk bestaande Loges
zich aan haar to doen onderwerpen , en vooral, om Kapittels
van bet Clermontsche systeem op to rigten . Die hooge graden
wist hij , tot in 1761 , met tamelijk goed gevolg smakelijk to
makes en ingang to doen vinden ; en vcrmeerderde deze , uit
eigene beweging , met onderscheidene nieuwe Alchemistiescho
en mystieke bijvoegsels . Vervolgens ging hij naar Jena, waar
zich eenige lieden bevonden, die hoopten wonderen to zullen
ontdekken in de geheime wetenschappen, welke in Duit8chland in zekere kringen opzien baarden . Van deze kreeg hij
adressen naar Xeenen , waar hij later voorgaf , geheime kundigheden to hebben opgedaan, welke hij in bet vervolg verspreidde ,
en daardoor eene omwenteling in die geheime kringen veroorzaakte.

Van TVeenen vertrok hij naar ila lle , waar hij eene onwettige
Loge stichtte , en van studenten geld nam voor inwijdingen ,
welke onbruikbaar voor hen wares . Omstreeks 1754 beproefdo
bij zijn geluk to Potsdam, en wist zich toegang to verschafl'ea
bij den Kamerheer

(zie FREDERIK II) , aan wien hij
. - . , wien de allerverborgenste
zich to kennen gaf als een V . • .
geheimen bekend waren , en die hem op den juisten weg wilds
44*
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brengen , dock verzweeg nog het stelsel , waardoor hij later zoo
zeer
was
dat

berucht
het
bij

is geworden .

Order die geheimenissen van

maker van goad een der geringste .
tot de

verandering

der

ROSH

Hij verzekerde ,

metalen goon vuur of kolen

bezigde, maar dat de prima materia van het goad , in do
zonnestofjes to zoeken was , en dat de ktmst . one deze op de
juiste wijze to vangen en to verzamelen, door hem in den
grond werd verstaan .
geld ;

maar Wen

FREDERSDORF

FREDERSDORF

beet toe, en verstrekte here

geen goad zag komen, en

ROsA

geen meer geld wilde geven, verliet doze om schulden Potsdanr .
Nadat het Clermontsche Hoofd-Kapittel bij de Gr . • . L. • . zu den

drei I'heltkugeln (19 Julij 1760) gevestigd , en de Baron
1R1NZE1

als Opperhoofd daarvan was benoemd, werd

benoemd tot vast gedep . •. G r. •.

.

•.

ROSA

VAN

door dozen

Generaal dier Loge, en ver-

kreeg hij van hem magtiging , Loges en Dochter Kapittels op to
rigten .

et dat oogmerk bezocht hij onderscheiden plaatsen met

good gevoig ; in Stockholm eohter werd hij afgewezen . Hij nam

of ,

en maakte doze zYae broodwinninic , gel ijk hij ze in con brief noernde, zoo wi nstgevend voor
er zich eon good leven

zich, als mogelijk was .
genegenheid wisten,

arinate de Loges en Kapittels zijne

to winnea, schonk hij ze theologiesche,

mystiesche, filozofresche, astronomiesehe, astralogiesche, chro
nologiesche , politieke, zedekurrdige, kosmologiesehe, kosrnozofiesche , kosmometriescher , fyzionomiesche , chiromantiesche ,
sympathetieseehe , anti pathetiesche , geozoflesche , alchemistiesche ,
kabbalistiesche , tlieozofiesche err magiesche kundigheden , ea
beloofde ook daarhij , dat de 11 .

CHRrSTOFFEL

minder

goede

brengen ,

dan
en

199'400 dukaten
niet

in

weder ontnemen .

den BB.

gangbare

Halle

plaats , en bestaurde hij daar zijn Kapittel

•.

niet

munt zou

bleef zijne woon-

Salem .

Te oor-

deelen naar 'brieven en redevoeringen , van hem evergebleven ,
moot hij cen weinig beschaafd mensch, met een zwak, verward
boofd, zijn geweest ; want hij miste zamenhang en bepaalde
denkbeelden . Over hot bestuar der Orde zeide hij het volgende
Het eigenlijke Hoofd-Kapittel to Jeruzalem heeft de wereld in
zekere distrikten verdeeld, en cen Opper-Legaat-Generaal aan het

homed van elk g eplaatst , die met de Gener •ale Le

aten hun bloei
I,evorderden Na HIRA S dood was deze soort verdwenen en d e
Generale Legaten-alleen overgebleven , van welke men er voor
Europa, Jzie en Jfrika had . De Europesche waren , die voor
Hongarije en Zevenbergen to Weenen ; die voor Engeland, Schotland en Ierland zekere Graaf to Londen ; die voor Frankrijk d e
Hertog van Clermont, en die voor Duitsehiand en het noorden
was hij-zelf.

In hetgeen hij zeide en schreef, heerschte
telijk -- eene verwarring,

in

welke niemand den draad kon

vinden , en waardoor den bcruchten
weg werd gebaand .

el

In

welligt opzet-

JOHNSON

1765

(zie dat Art .) den

voegde de G .- . L .- . zu

den drel T''eltkugeln hem den Br . - .

SCHUBART

(zie dat Art .)

lNaauwelijks was dozen de zending opgedragen ,

toe.

of do

geweldige tooneclen in Jena (1765), en de gevolgen, daaruit
voortgevlocid, maakten er een cinde aan .
had Br . - .

door Dr .

ROSA

tn hirer bekende
7den October,

doze,

TEICH

EYER

JOHNSON,

namelijk,

naar Jena doen indagen,

naar luid van bet protokol van den

dat hij-zelf reeds lang had vermeend, dat do

handelingen to Berlijn niet berustlen op lets , wat wczenlijk
tivaarde bad, en dat hij daarom van zins was, zijn ambt als Leg atus Generalis neder to leggen , waarop hij , na dat

JoIINSON

hens

had tocgevoegd , dat hij een mensch was, welken de kunde ontbrak
tot bet uitleggen van ecn leerlingstablcau, kon vcrtrekken . lNaar
Ralle teruggekeerd ,
test

aan

al

de

rigtte hij (13 Oct .) vruchteloos een pro-

Kapittels , onder bet Berlijnsche staande ,

over de voorvallen to Jena.
nicts van hem .

Na

(een bedrieger als

ROSA ,

ten,

ROSA'S

Na then tijd weet men weinig of
vertrek

van Jena , deed

JOHN ON

maar driester en slimmer) alle geschri f .

betreffende bet systeem van

ROSA ,

of van bet Berl ij nsche

het zijn do woorden van bet proto-

Hoofd-Kapittel , under
bet schetteren van de Ridderlijke veidmuziek der trornkol

petten verbranden , en gaf (23 Dec .) hiervan berigt aan al le
Kapittels , welke met hem in briefwisseling waren getreden, waarbij hij ze de oude Konslituticn verscheurd terugzond .
ROSLIN,

(WILLE

SINCLAIR,

Orkney en Caithness,

gild ,

sedert

Baron [Laird]

VAN)

Graaf van

was, ten gevolge der keuze van bet

1,150 Grootmeester der Scholsche

elselaars ,

en
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RO

werd door

fel

JAKOB

ROZ .

II , Koning van

Schotland, benoemd tot er-

k Patroon, Grootmeester en Regter der

etselaars-korpo-

ratien zijns rijks . Deze betrekking bleef in zijn geslacht erfelijk, tot een zijner afstammelingen, welke kinderloos was,

en

vreesde, dat zijn dood de post onvervuld zou laten, daarvan
afstand deed .
0

Daaruit vloeide de vestiging voort eener Gr . •.

van Schotland, die den laatstgenoemden

WILLE

SINCLAIR

EBq . , uithoofde van den adel en ouderdom zijns
geslachts, zijn ijver voor de Orde en de naauwe betrekking zijVAN

ROSLIN ,

ac •.

ner voorvaderen tot de
tot eersten Gr . • .

. • . benoemde .

geschiedenis

van

Schotland,

I3et volgende jaar werd hij

echter niet herkozen . Hij overleed op den 24sten Januarij 1778,
in achtenzeventigjarigen ouderdom .
ROUWFEEST. Zie TREUR1'EEST.
ROYAL ARCH . Zie

ARCS.

Deze graad is eigenlijk ook eene

vrucht van de pogingen tot hot bijvoegen van nieuwe graden .
Die graad dagteekent van 1777 , en bevat eene vrij duistere
allegoric, betrekkelijk een sluitsteen van eenen bong van SALO O'S
tempel . Hot stelsel vestigde zich ook in 4merika ; hot allereerst in Filade jia . Bet is in En&eland do 4e . en laatste graad .
]ROYALE YORK . Zie

PRUISSEN .

ROZENKREUZ, (CHRISTIAAN) is naar de meening van verschillende scherpzinnige letterkuiidigen , eon naam , verdicht
door JOHANNES VALENTINUS ANDREA . Zie ook bet volgende Art .
ROZENKRUIS (Hot GEZELSCHAP VAN HET) is eene vereeniging, welke is uitgedacbt door zekeren JOHANNES VALENTYN ANDREA,
welke in zijue geschriften van cone zoodanige vereeniging repte .
Die werken van

ANDREA

(geboren 1586 en overleden 1654 , in

bet Jfurtemberg.whe) waren : Reformation der ganzen
Welt en Fama fraternitati:, gedrukt 1614 . In doze werken maakte hij van zoodanige vereeniging melding , met het
opzettelijk doe! , om onder dit uithangbord zijne zedelijke en
politieke zienswijze to kunnen verkondigen , als kwamen die
niet van hem zelven af . Zijn verdichtsel werd door velen ,
die hem nict begrepen , als waarheid aangenoinen , en nademaal zij deze Rozevkruisers to vergeefs zochten en niet

R.oZ,
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tvonden , stichtten zij-zelven zulk eene vereenigiitg , welke zich
met Theozolie, Alchemie en dergelijke onderwerpen bezig field,
In hot midden der achttiende taw namen zij den naam aan
van Goud- en Rozenkruisera,

naar het gouden kruis, met
eene daaraan bangende roos, door hen gedragen wordende , en
sloten zich toen bij de VV . - .

.- . aan .

Zij bezigden de

toen alleen bestaande drie graden (later blaauwe

etselarij genoemd), als hunne proof- en inleidingsgradeu, en wierpen zich,
op grond hunner kennis der hermetiesche kunst, tot opperhoof .
den op der VV . - .
N . • . , stelden eene geschiedenis van het
ontstaan en den voortgang der Orde zamnen , welke met hun
doel strookte, en vormden nieuwe hooge grad-en, in welke zij
hunne geheirne wetenschappen mededeelden, nameiijk

1 .) Junior. 2 .) Theoreticus . 3 .) Practicus . 4 .) Philosoph us . 3.)
inor. 6.)
ajor. 7.) ..4deptus exemtus .
8 .)

ag inter , en

9.)

agus.

Zij

speelden hunne listige

rol tot orntrent 1780 of 1790 . Toen echter werden zij door
de algemeene verlichting ten gronde gerigt, zoodat zij thans geheel verdwenen zijn, of sehijnen to zijn . Sedert 1614--1783
Celt men bijna 250 geschriften , welke door of over de Gouden Rozenkruisers en hunne leerstellingen zijn uitgegeven ; de
meesten van welke opgegeven zijn in het work, getiteld :
issiv an die Hocherleucht . Briiderschaft des Ordens deb
Goldenen and Rozenkreutzes (Lei pz . 1783 . 8vo . ) .

Zij

hielden zich verborgen , en gaven voor, dat zij zeer diep waren
ingedrongen in de geheimste schuilhoeken der natuur . Hunne
naam moest heilige verzwegenheid aanduiden , met toespeling op
de beide zinnebeelden . Deze echte Goud - en Rozenkruisers
want er hadden zich ook onechte opgedaan worden verdeeld
in die van het oude , middelbarv en ni euwe stelsel . De
oude , waarvan men nooit heeft kunnen opsporen , wanneer zij
cene vereeniging hebben gevormd, waren aauhangers van PAIACELSUS,
die de stelling leerde , dat men de ware filozofie en artzenijkunst niet kan verkrijgen van menschen, maar dat men ze uitsluitend van en door God ; krachtens bijzondere genade en ver-

lichtiug kon leeren .

Zij bouwden (zegt Prof. KURT SPRENGEL , in zijn T'ersuch eaner
Pragmat. Gesch . der Arzneik. D . III . Halle 1794, gr. 8vo) op
bet stelsel der filozofie verder voort, en breidden het zoo anig
uit, en pasten bet derwijze toe op alle takken van bet bijgeloof,
dat de barbaarschheid weder had moeten terugkeeren, ingeval de
denkbeelden deter wilde dweepers ten uitvoer waren gebragt geworden . Deze Orde heeft nogtans blijkbaar , en dat wel nadeelig
ingevloeid op de wetenschappen , en voornamelijk op de artsenykunde ; want hare leden zijn de vinnigste verachters der geleerdheid
en van alle kennis, door vlijt en nadenken verworven, en houden al bet
aanleeren en onderwijs voor overvloedig, nademaal zij voorwenden ,
dat men alle wijsheid en kennis van zelf verkrijgt, krachtens bet mystieke kruis, door bet rozenverwig bloed van CHRISTUS besprenkeld. Voor
het uiterlijke leiden zij alle kundigheden uit den Bijbel of , om
b
dat zij' de kerkeli'ke godgeleerdheid vcrhet ve rwi't to ontgaan
achtten . i n den grond achten zij', zich echter boven alle openbaring verheven , en zoeken alles of to leaden uit bet licht der natuur, of uit den invloed der Godheid op de menschelijke ziel .
I3ierin, als ook in andere opzigten, zijn zij aan to zien als de navolgers van PARACELSUS. , den zij als een gezant Gods besehouwen .
De ziekten genazen zij als PARACELSUS, door geloof en verbeeldingskracht ; ook stelden zij, dat zij nooit ziek konden worden . De
universeele artseny is evenzeer het hoofdgeheim der Orde , welks
ontdekking aan de medeleden werd beloofd . Volgens dienzelfden
geleerde (in bet aangehaalde work, D . III . bl . 428-430) blijkt uit de
autobiografie van ANDREA , op de Wolfenbuttelsche bibliotheek bewaard , zeer duidelijk, dat hij de Chyrnische Hochzeit Christians
Rozenkreuz reeds in 1603 tot zijne uitspanning had zamengesteld,
om den draak to steken met de toen zoo veelvuldi bestaande Alcheen dat hiJ'-zelf er merle spot , dat de
misten en Theozofen
onnoozele dweepers dit ludibrium juvenilis ingenii (jeugdige spotgedicht) in alien ernst als eene ware geschiedenis konden aanzien,
daar hij bet toch alleen als satire had geschreven . Dat hij de Fama
fraternitatis als eene proeve beschouwd had, waardoor hij de alchemis-ten en dweepers wilde verbeteren , en dat hij zich daar Bidder van
het Rozenkruis had genoemd, dewijl hij een kruis en vier rozen
in zijn famieljezegel voerde . Ook HERDER laat zich in dienzelfden
geest , doch veel scherper, over die vereeniging uit . De maatsehappij der Rozenkruisers van bet middelbaar systeem ontstond,
geli'Jk NICOLAI, in zijn Versuch uber den Tempelherren-Orden
Berl2
(~ n
en Stettin 1782, 2 deelen 8vo .) D . I . bl . 179 volg . , zegt, omstreeks bet jaar 1622, in 's Gravenhage, en bad, volgens haar
voorgeven , vertakkingen in Amsterdam . Iveurenburg, Hamburg ,
Dantzig,
antua , Venetie en Erfurt . De leden noemden zich
ware Rozenkruisers , en bunnen stichter CHRISTIAAN ROSE ; zij droeJgen openlijk een zwart zi'den snoer, dat zij kregen, nadat zij
eenige extases (verrukkingen hadden gehad ; in hunne vereenigingen nogtans , droegen zij een blaauwen band , aan welken een
gouden kruis met eene roos hing . De nieuzve of Duitsche Gouden Rozenkruisers werden, volgens opgave in bet aanhangsel van
bet Altenburgsche Konstitutieboek , voor bet eerst in 1772 door
Deze SCHROPFER wilde naSCHROPFER
(zie dat Art .) bekend .
melijk, op last van de oubekende Opllerhoofden der Goad en

ROZ .
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Rozenkruisers , het s~' steem der Strikte Observanlie door geestverschi •n ingen enz . hetziJ• geheel vernietigen of met het hunne
verbinden .
et de oude en middelbare Rozenkruisers hebben zij
slechts datgene gemeen, wat zi1 ' theozofiesch, mag •iesch en alche1
niistiesch omsluijerden ; hun eigenlijk doel was echter , indifferentismus in de godsdienst to verspreiden, ten einde daardoor
het Katholicisme to kunnen bevorderen . Zij vestigden zich, in
4756-1768, in Zuid-Duitsch land geheel . In tegenstelling
met lien worden de middelbare Rozenkruisers ewoonli'k die van
bet oude systeem genoemd . De 0 erhoofden , aan welke blinde
gehoorzaamheid moest worden betoond werden aan de medeleden
slechts bij hunne Ordenamen bekend gemaakt . In de voorrede
tot der Compass der Weisen (Berl . 4782) wordt de door hen
verdichte geschiedenis der V.-.- . verhaald . In 1773 was die
Orde reeds in Silezie ingevoerd . Eindelijk wortelde zij ook in
lVeder-Duitschland, vooral to Leipzig, en kree in de eerste stad
soc (DU Bosc
en in de andere OPHYRON (WULLNER) tot 0p ~erhoofd .
WaarschiJ•nliJ"k is die Orde der Rozenkruisers (b
volgens den geleerden Bisschop UNTER) voor bet eerst to Weenen op de V . • . . •. geent , en verwisselde men haar aldra met een ander op de V . • . . • . ge ent systeem, namelijk, dat van Chevalier Rosecroix Van hun
Opperhoofd zeiden zij aan hunne Kandidaten, dat zelfs geesten
sidderden voor zijnen iiloker,, en dat hij eenzaam leefde en ver
van bet gewoel der wereld, dat hij kende, en, zich-zelf genoeg,
verachtte .
ROZENKRUIS, (De RIDDER, ook PRINS van hot) le Souve-•

rain Prince Rosecroix, en de Ridder van den Adelaar en
den Pelikaan, moeten niet verward worden met de Goud- en
Rozenkruisers,

welke

ystieken

en

Alchemisten

waren .

De

aanhangers van bet bier genoemd stelsel willen alleen bet Ridderwezen nabootsen, of de herinnering aan den dood en de
opstanding van

JEZUS

op cene Katholiek-godsdienstige -,vi'Fe, vie-

ren . Geen van alle hoogere graden is zoo algemeen verbreid
als deze. Hij is de 7e . of do laatste graad , van hot Fransche
of nieuwe systema ; de I Se . van bet dusgenaamde oud-Engelsehe
systema, uit .~4m eri ka naar Fran krijk ingevoerd ; de derde
en laatste in do Orde van Herodorn van Kilwinning ; de
4 8e . van den Raad van Keizers van hot Oosten en Weston ;
de 64e . van bet

itzraimietiesch systema ; do 7e . der Phila-

lelen, en de 12e . van do Uitverkorenen der Waarheid .
ROZENKRUISER . (De ECHTE) Zie bet Art .
ROZEN-ORDE, (Do)

PRIESTER . (K0NINKL .)

l'Ordre des Chevaliers et Yymphes de

la Rose, werd door den Ilertog van Chartres (later Hertog
van Orleans) in 1780 to

.l'ajjjs

gesticht . Ziju Sekretaris

$18
DE

RUI .
CHAU

ONT

RUS .

bedacht de gebruiken dezer

annen- en Vrou-

wen -Orde, welker doel alles behalve zedelijk was, en die slechts
korten tijd bestond . Zekere bedrieger
GER

FRANS

ATTHEUS

GROSSIN-

(zie dat Art .), stichtte, onder den valschen naam van

RUDOLF

VON

GROSSING,

FRANS

onder bijna denzelfden naam eene gelijke

Orde , welke evenzeer slechts kort bestond .
RUIKER BLOE EN . (Een) Een zinnebceld van vreugde en opregtheid . Bij Ordefeesten ontvangt elk Brooder, in de Fransche graders, waar dit alleen in gebruik is, cen ruiker bloemen,
om daarmede zijn-e plaats to versieren, zoodra hij aan tafel
gezeten is .
RUPIBUS, (PETRUS DE) Bisschop van Winchester, was
Gr . • .
. - , der Bouwlieden in Engeland, van 1216--1254 .
Onder hem was
dep . • . Gr . •.
jarigen Koning
tot de

Opper-Toezigter , of ge.- . In 1216 werd hij voogd van den negenGODFRIED FITZ

HENDRIK

III , en legde in 1220 den grondsteen

Westminster-Abdij,

(Porch) van

SALO

PETER

in bet zoogenaamde voorhof

O.

RUSLAND . Ofschoon men weet, dat reeds in bet jaar 1731 ,
onder de regering van Keizerin ANNA , door de Groote
Loge to Londen, eene Loge in
oskou was opgerigt, en
Kapitein JOH . PHILIPS als Provinciaal Grootmeester benoemd was
geworden , zoo schijnen Loch do Vrijmetselaars vereenigingen in
dezen tijd zoo geheim to zijn gehouden, dat tot in hot jaar der
onttrooning van Keizer

PETER

III (176 02), niets van cone Loge

in dat rijk bekend is geworden . Eerst onder do regering der
Keizerin

RATHARINA

II vond er de Vrijmetselarij ingang, en nadat

de Keizerin zich een uitvoerig berigt had laten geven, verklaarde
zij zieh als beschermster der Broederschap, en schonk de Loge

Clio to

oekou,

JOIIANNES YELAGUINE,

hare bijzondere protektie . In 1772 werd
door de Eng . Gr . D tot Prov . Gr . •.

.-.

voor Busland benoemd . Van dozen tijd of bloeide bet ver-

bond in hot gansche Russiesche rijk (in den jare 1786 wares
er reeds 1 3 Russiesche Loges bekend), en ook zelfs nog, toen de
Keizerin

KATIIARINA,

in bet jaar 1792 bet berigt ontvangen hebben-

do, dat vole Logos in staatkuudigc vereenigingou varen veranderd,

RIDS .
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zich gedrongen gevoelde der Vrijmetselarij hare bescherming to
onttrekken, werd er evenwel in de Loges voortgewerkt, en alle
Russiesche edelen behoorden tot bet verbond , zoodat de Keizerin, op de Loge-dagen, niet zelden bijna van al bare hof beambten verlaten was .
Bij bet aanvaarden der regering door Keizer PAUL, wiens betrekking
tot de Vrijmetselarij bekend was, hoopten de Vrijmetselaren, welke
hem omringden, op nieuwen bloei, en bekwamen ook protektie van
hem, ten einde hun verbond op eenen hoogen trap van glans
to verheffen . Toen nogtans de

althezer Ridder , Graaf LITTAR,

in Petersburg aangekomen, uit afgunst op de V . - .
Keizer bewogen had, zich tot Grootmeester der

.- ., den

althezer Ridders

to verklaren ; hetgeen den 16den December 1798 geschiedde ,
doodde hij hierdoor in then tijd de Vrijmetselarij . De Keizer verbood
de zamenkomsten van alle gehei me gezelschappen , welke ook,
zonder de Vrijmetselarij uit to zonderen of to vermelden , liet
zich , door de hem bekende Russiesche hoofden der Loges , bij
handslag beloven , dat zij zonder zijne toestemming geene Loges
weder zouden openen, en maakte hen daarvoor

althezer Bidders . Van nu of sluimerde do Vrijmetselarij en word slechts,
in stilts voortgezet. In den jare 1801 besteeg ALEXANDER den
Russieschen troon , en hield aanvankelijk PAULS verbod tegen do
geheime gezelschappen in stand ; doch in 1803 liet hij zich door
den Staatsraad-Direkteur van bet kadettenkorps in Petersburg,
BoBER, een naauwkeurig berigt omtrent de Orde geven , waardoor bij zich niet alleen gedrongen achtte hot verbod van PAUL
in to trekken , maar ook zijne bescherming aan bet verbond to
verzekeren , en zich daarin to doers aannemen . In den jare
1811 traden eenige Loges bijeen , ter vorming van een gemeenschappelijk Direktorium, onder den titel van : Groote Direktoriale Loge TYladimir zur Ordnung, in welke Br .' . BOBER,
gedurende de drie eerste jaren , Grootmeester was .
Al do
werkplaatsen, onder de Direktoriale Loge staande, arbeidden naar
beet Zweedsch systema , en toen men de nietigbeid daarvan erkend had, en op verdraagzaamheid jegens alle overige systema's
aanhield, waren do Brooders dor hoogere grader van cone andere

2 1110

RUUS .

mooning ; men kwon geene vereenigin ;g tot stand brengen, en kwam
eindelijk overeen , de Direktoriale Loge op to heffen , en twee onaf hankelijke, in regten gelijke, Groote Loges to konstitueeren .
Eene deter trad op den 30sten Augustus 1815 werkelijk in
het levee , onder den naam van bstrea , en hare Konstitutie ,
welke uit vier hoofdgrondstellingen bestond (le . Verdraagzaamheid
jegens alle andere

ac . • . systema's .

2e . Volkomene gelijkheid

der reprezentatie van elke Loge in de Groote Loge . 3e . Jaariijkscle vrije keuze der Ofhcieren, en 4e . Geene bemoeijing
der Groote Loge in de aangelegenheden der bestaande hooge
graden) , verkreeg do goedkeuring van 's lands bestuur . Zoo word
dan hot uitwendige van bet verbond, in hot begin der negen t.iende ceuw, in Rusland zeer gunstig, toes op eens en onverwachts de Vrijmetselarij , door eon bevel van Keizer
inister van Binneulandsche zaken, Graaf

ALEXANDER,

aan den
van den 12den Augustus 1822, in bet geheele Russiesche rijk

KoTSCIJOUBEY,

en heef t zich verdiept i n bet onderzoek,
verboden word.
aangaande dit verbod, maar do ware reden niet gevonden ;
waarschijnlijk moet zij in de bemoeijingen der Jezulten, of in
politieke onrust gezocht worden ; want Keizer ALEXANDER was
.- . , en heeft nog zijn schoonvader, den Koning
van Pruissen, in de Orde ingewijd (zie bet Art . ALEXANDER 1) .
Over hot geheel schijut bet, dat de verlichting in Rusland, in

zelf V . - .

bet algemeen nog niet zoo ver gevorderd is, dat men de onderdanen rijp kan beschouwen voor bet Vrijinetselaarsverbond .
Do Loges werden meer eon vermaak , en de Vrijmetselarij was
een kostbare uitspanning , waarmede men ten minste de tijd
doodde , en de pracht en weelde der hoogere graden najoeg .
en nam Kandidaten zonder onderscheid aan, ca beschouwde
de receptie als cone finantieele spekulatic .
JIUSSEL, (FRANS) Graaf van Bedford, henevens THO AS
Grootmeesters der Bouwlieden in Engeland, van
GRESHA ,
1567-1578 . Do Broedersohap nam order bet bestuur dezer
beide hoofden zeer toe in aantal en vastheid . Een zijner nakoinelingen was onder

KAREL

der Engelsche Bouwlieden .

I, in 1635, eveuzeer Gr . •.

.- .

RUT .
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SAD .

RUTOFSKV (FREDERIK AUGUST Graaf VAN) was eon natuurlijke zoon van
Polen .

Hij

AUGUSTUS,

ter wereld op den 4 sten

kwam

overleed op den 16den
per-Of icier ,

Keurvorst van Saksen en Koni ng van
aart 1767 .

ei 1702 , en

Vroeger Brigadier (Op .

omtrent gelijk staande met den rang van Gene-

raal- ajoor) in Fransche dienst, trad hij in 1751 als Generaalajoor in dienst van den

Keurvorst van Sak-ren, word in

1756 Luitenant-Generaal, in 1759 Generaal, en in 1741
Generaal Veldmaarschalk en Goeverneur van Dresden . Hij was
in 1755 to Warsehau ingewijd, en behoorde tot de Strikte Obeervantie,

waar hij den Ordenaam voerde van Cheva-

lier de l'4igle .

Zie verder bet Art .

RUWE STEEN .

Zie

SAXSEN.

STEEN .

S.

SABASIESCHE FEESTEN . Doze mysterien ladden den naarn
ontleend van bet woord Saba_sius , eon bijnaam van BACCH US ,
afkomstig van cone stad in Phrygie, waar zijne eerdienst was
gevestigd . Ook van do Sabasiesche feesten was BACCHUS de
hoofdpersoon . De Priesters of beambten dier mysterien beetten besten ; zij verzinlijkten in die mysterien , welke des nachts
werden gevierd, een tooneel uit bet leven van een der goden,
en deed men daarbij eene gouden slang glijden in den boezein
van den Kandidaat .

Die mysterien bleven bestaan tot in den

laatsten tijd van bet Heidendom , maar waren toen zeer verbasterd , en van zoodanigen aard geworden , dat ze nit Rome
werden geweerd , gelijk ze ook in Griekenland werden verboden . Desniettemin

kwamen ze onder

DO ITIAAN ,

hoewel

voor korten tijd , in Rome weder ten voorschijn ; do kreten
waren dezelfde , als in de Orphiesche feesten .

Zie dat Art .
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SAC .

SAX .

iddlesex. Zie IDDLESEX.
SACKVILLE, (KAREL, Lord) Hertog van
SACKVILLE (Sir THO AS) was GrootrneesWr der Bouwlieden
in Engeland, onder KOmngia

ELIZABETH

(zie dat Art .), van

4561-1567 . Sedert den dood van EDUARD VI (1553), tot
tie benoeming van SACKVILLE, had de Broederschap Beenn eigenlijken Patroon of beschermer gehad, waarvan vermoedelijk de
ooi'zaak moet worden gezocht, in bet overwigt van hot katholicisme in Engeland, na den dood diens vorsten .
SAINT-VICTOR . (GUILLE AIN DE)
SAKSEN . (Hot KONINGRIJK)
van Duitschland gelegen,

Zie

enz .
Ofschoon Saksen in het midden
RECUEIL,

ook het middelpunt van een

groot gedeelte van den Europeschen handel is, en zich ten gevolge daarvan, ook meer dan eenige andere Duitsche Slut steeds
veelal aan het hoofd heeft geplaatst van elken zedelijken vooruitgang ,
heeft de V.- .
.- . zich in dat land nooit mogen verheugen,
in de uitdrukkelijke en openbare bescherming van de zijde der
regering .

Desniettemin is zij, daar to laude, sedert hare in-

voering stilzwijgend geduld, en is er nimmer verboden geweest .
De Loges in Dresden en Leipzig (zie die Art .), behooren
tot de oudste in Duitsch land , ook op andere plaatsen , in
bet voormalige Keurvorstendom Saksen, ontstonden verschillen .
d e Loges, die onafhankelijk van elkander waren,

en zelfs als
oeder-Loges nog andere, even zeer zelfstandige Loges oprlgtten .
Nogtans werden ook eenige door uitheemsche Loges,
vooral uit Jierlijn,

gekonstitueerd en aan doze onderworpen .
Eerst in 5812 heeft zich de Groote Lands-Loge van Saksen
gevormd .

Omtrent de vroegste geschiedenis der Saksiesche Lo-

ges, welke, om haren invloed op vole Loges in Duitsch land ,
zeer gewigtig is, zijn de berigten gebrekkig en niet wel to
vertrouwen .
standigheid,

Voornamelijk is dit toe to schrijven aan de omdat, toen de Prins XAVERIUS , na den flood
van den Keurvorst FREDERIK CHRISTIAAN (1763), de regering aanvaardde , de meeste schrifturen der Loges, uit vrees voor eene
mogelijke vervolging van de zijde der regering, verbrand,

of
door enkele Broeders op plaatsen werden verborgen, van waar
zij niet wedcr ten voorscliijn kwamen . In het archief der L .

zu den d rei Scitwerdtern, to Dresden,

worden, wel is
waar, do oudste Notulenboeken van 5741 en volg . bewaard,
maar deze verbreiden weinig licht over de geschiedenis der Loges to Dresden ,

en kunnen alleen dan dienen , als men do

enkele opgaven met de schriftelijke berigten in do jaarboeken
van andere Loges kritiesch vergelijkt . Volgens het zeggeri van
sommigen , zouden reeds in 1736 sporen worden gevonden wan
het bestaan der Orde in Saksen .
Lord

DARNLEY ,

geven aan

Gr . ' .

Althans was in 1737 door

. • . van Engeland, een patent afge-

als prov.' . Gr . •.
. •. voor Opper-Saksen (zie het berigt van Br. - . ZACHARIAS,
HENDRIK

WILLE

VAN

ARSCHALL ,

in die erste Sicularfeier der ger . and yolk. St . Joh . Loge
zu den d rei Sch wend tern, im Or . Dresden , am
6 Januar 1840 ; Dresden 1840, 8vo . bl . 29), en was er in
4 738 , bij

BREITKOPF ,

een weekblad verschenen , order den ti-

tel van : Der Freymaurer . In 5758, zou naar men wil,
Graaf RUTOWSKY (zie dat Art .), to Dresden, den eersten grond
hebben gelegd tot verbreiding der K .- . Kunst, door het stichten
der Loge aux trois 4igles blanes, to zarnen met de BB .- .
(later reg . ' .

. - . ),

en D'ECO BES,
Sekretaris der Fransche ambassadp . In die Loge werden de
inwijdingen begonnen met de Graven VAN BEICHLINGEN en VAN
D'ALBEDYLL

Baron

D'ARNETT,

DE

sUH

en de Heeren

en DE
weldra meidden er zich zoo vele personen aan, dat
er eene nieuwe Loge werd gevormd, onder den naam van
BELLEGARDE,

VAN TANNER

D'ELBEE

BELLEVILLE :

leg trois Glaives d'or,, in welke men in 5741 omtrent
vijftig leden telde . In 5741 (15 Feb .), werd de Loge aux
trois Cygnes gesticht, maar vereenigde zich die weldra met do
Loge zu den drei goldenen Schwerdtern tot eene Groote Lo.
ge , welke den Graaf RUTOWSXY , tot Gr. • .
. • . van Saksen
verkoor . Tot ged . Gr . • .

.- . werd eerst de B .* .

1)ELBAE,

Ca

later do ijverige Br .- . VON VIETH benoemd . Door then Gr .- .
.- . werden vervolgens een viertal Loges gekonstitueerd, waaronder de bekende Loge zu den drei Reissbrettern, to

Al-

tenburg . Of hij echter ook eene toen hestaande Loge to Wittenberg bebbe gekoustitueerd, is evenmin zeker bekend als naar
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SAX .

naam, , duur en den naam barer leden . In bet jaar 3746 ,
moeten er onder do BB .- . twisters hebben plaats gehad, althans
bet Notulenboek van de Loge berigt : dat Graaf

RUTOWSIY,

aan

de D zu den drei Schwerdtern, op nieuws zijne besoherming
beloofde , ten einde de oneenigheid der Leipziger 1
L--j r--l uit
,den weg to ruimen .

Niet onwaarschijnlijk liepen de twisten

over bet bearbeiden der toes nog nieuwe Schotsche graden,
velker invoering , in alle landen, , bet sein tot hevige twisten is geweest . Immers in denzelfden tijd, vinden wij in
echte bescheiden vermeld , dat de ^
inerva , to Leipzig,
tot hiertoe slechts de drie graden bearbeid hebbende, op bet
denkbeeld kwam , in haren schoot eene Schotsche Loge op to
rigten , welke 20 November 5747 haar cerste bijeenkomst hield .
Van dat oogenblik bestaat er eene volstrekte gaping in do bescheiden , tot in 1759 . Intusschen bad men echter van de
zijde der aanhangers en voorstanders der dusgenaamde Riddergraden niet stil gezeten,
voN

ouND ,

op

den

maar was door den beruchten Br . •.

vden September

Strikte Observantie, to Leipzig
naam : zu den drei Palmen,

1755 ,

eene Loge der

gekonstitueerd,

onder den

% elke meest uit militairen

bestaande, bij hot uitbreken van den zevenjarigen oorlog (1756)
weder to niet ging .

Later nam do Loge

inerva (tot hiertoe
zu den drei Pal-

zum Zirkel), den bijgevoegden naam aan
men , bij gelegenheid dat -zij zich vereenigde met de Loge zu
den drei Palmnen . De twisten duurden echter tot in 1772 ,
toen de D
inerva zum Zirkel uiteen ging, en alle gereedschappen afstond aan de U
inerva zu den drei Palmen .
Deze laatste nam nu de Strikte Observantie aan, en voegde
bij de eigenlijke V . • .

.

• . nog den Schotschen graad , hot No-

viciaat en den Riddergraad , welke de drie eerste graden
volstrekt beheerschten .
Hot eerste Kapittel werd in 5767
('16 aart) gehouden , waarbij de BB . • . hunne ridderlijke bijnamen ontvingen . Zoo lang nogtans de Tempelgraden en bet
graden-systeem daar heerschte ,
vrede ,

bestond or ook geen duurzame

waarvan men menigvuldige bewijzen vindt ,

werkje, getiteld :

Geschichte der Loge

in bet

inerva zu den drei

almen , im Orient Leipzig, and Beschreibung ihree
Sikularfeier, am 20 Jtll rz 5841, Leipz . 8vo . 89 seiten .
Iii 576 1..), nanl ook de Loge zu den drei Schwerdtern, to
Dresden, welke tot hiertoe geene Konstitutie had bezeten, bet
systeem der Strike Observantie aan , en kreeg toen eeno
Konstitutie, gedagteekend 25 Augustus 5449, naar Tempeliers
rekening (gelijk staande met 5 September 17 62) , welke Konstitutie, in bet cijferschrift der Tempeliersgraden geschreven, nog
Deze Konstitutie

aanwezig is .

scheen

der D

nogtans

krachlig genoeg ; want men vindt vermeld, dat de reg .
de Graaf

VAN

gen gevraagd hebbende

.- .

I

omtrent hare stichting en oude Kon-i

3

VAN VIETH

•.

niet:

op den 26sten October 1765 ¢ inlichtin-

DROHL ,

stitutie , de Br .

•.

geantwoord had ;

dat de ' , of-

schoon lang bestaan hebbende , nooit in hot bezit cener Konstiwaarop er besloten werd ,

tutie was geweest ;
Heer

Bidder van de gouden 7son

(KAREL EDUTARD

bidden om hot toestaan cener Konstitutie ,
4 738 .

In

aan den H . E,
STUART) f

to

met ancienniteit van

177 12, vereenigde die D zich met de D zu den

wahren Freunden,

welke hare Konstitutie van J/'eenen had

cntvangen . Geene der Saksiesche ^ 0, had zich door de toen
elkander opvolgende onzinnige voorspiegelingen van hoogst gewigiige, to ontdekken geheime kundigheden meer laten slingeren, dan
inerva, die achtervolgens do Strikte Ob,,er-

de Leipziger 0

dantie , let klerikaal systema en hot Zweedsche stelsel aan+
kleefde en verliet ;

dock hield zij zich vrij van de hooge gra . .

gedurende den zevenjarigen oorlog in Berlajn ingevoerdi

den ,

Ook de Loge L a lduin , to Leipzig ,
Van

ZINNENDORFS

systeem (of van de Grosse Landes.-Lo, e) ,

gelijk ook do later
Linde.

met

die Loge vereenigde vverkplaats zur

De Loge Apollo , to Leipzig, werd (5801) door do

Loge to Regensburg gekonstitneerd .
aok de .I Balduin,

Konventen ,

De Loges to
Ill .

verscbenen

Dresden

Doze begaf zich ,

gelijk

later onder de Groote 0 to Ham,br,rg

en nam eene Konstitutie van deze .
sche

nam eene Konstitutie

ook

Op do versehillende Duitr
de

Loges

van Leipzig .

waren van die afdolingen nicer vrij1

s
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SAh .

gebleven , err

droegen zelfs
De kosten

SCHREPFER .

ell

bij tot ontmaskering van jonNsox
van

bet

weeshnis,

door de .,

die drei Schwerdtern, to Dresden , en . inerva, to Leipzig (zie dat Art .), in 177 12,1774 in eerstgenoemde stad
gesticht, bedroeg 6692 Thaler (f 12,000 ) .
De Loge die
drei Schwerdtern werd ook tot vermeerderde weldadigheid in
staat gesteld, door do erfmaking van Br . • . VAN LEIPZIGER , die
haar zijn half vermogen nalict . De schorsing van do werkzaamheden der Loge to Dresden, in 1782 , door hot omverwerpen van de

Strike Observantie

1785 geeindigd . In bet jaar 1805

veroorzaakt, was reeds in
adden zich de Saksiesche

Loges onafhankelijk verklaard van elk Schotsch Dircktoriuni .
Zij schaften de hooge graden , nog bij haar in gebruik , af .

inerva behield haar Schotschen graad , niet ,

Alleen do Loge

gelijk zij zich uitdrukt, dewijl zij cenige waarde aan dien graad
heclitte , maar omdat do rnedeleden daarvan bet hestuur der
Loge vormen . Sedert 1829 is hot zoodanig ingerigt , da t ,
zoodra do Loge iemand tot lid van dat bestuur verkiest, bij ,
zonder cigenlijke inwijding de mededeeling van dien graad owitvangt , als historiesehe toelichting , en dus louter formulier . llet
Saksiesche Or .

•.

0.

•.

,

le

Dresden in 5812 gevormd , en

waartoe de overige Loges iii 1813 toetraden, heeft twaalf U U
onder zkjn gebied .
SAXSEN . (De HERTOGDO

EN) Daar to lande blocit do V .- .

.- . voortdurend, en is er beschermd door de verschillende
Vorsten , welke meestal zeive tot de Orde behooren, en daardoor niet slechts bijdroegen , haar aldaar cen bijzonder aanziern
to verschaffen , maar ook de Loges er toe bragten , voorziitig
to zijn in de keuze barer leden .
Behalve in bet gebied van

Saksen-Coburg,

waar nooit eene

Loge beeft bestaan , telt men or
I

In het Groot-Ilertogdom lfeiinar , I to TJ''eimar,, 1 to

Eisenach en 1 to .Jena .
In bet Hertogdom

fen I to 4lten-bur8.

Saksen •Gotha ,41tenbur-, 1 to Gotha

S~~L.

In het Hertogdom ,Saksen-Meiningen, 1 te Afeiningen.
In het Henogdom Saksen..Hildburghausen , 1 te Hildburghousen,

S4.t\LLE DES PAS PERDUS. Zie VOORZAAL.
SALOMO (Hebr. Schelomoh , dat is vredelievend , MO~e'; bij
de Franken, Perzen en Arabieren Solynlan) , zoon van den
Koning DAVID en BATHSEBA, geboren omtrent 1057 jaar voor
CHRISTUS geboorte , besteeg den troon in 10 t 7, en stierf
97is jaar voor CHRISTUS. 'Vijs en rcgtvaardig als regter ,
scherpzinnig als Koning, en in den hoogsten graad een be..
minnaar van pracht zijnde ~ werd hij zoowel door zijn volk ,
als door al zijne tijdgenooten, hemind , vereerd en bewonderd.
In de geschiedkundige overleveringen del' Vrijmetselarij is SALOIUO,
als de bouwheer van den grooten en schoonen Tempel te Jeru...
zalem , een belangrijk persoon. In vele hoogere graden wordt
zijn naam aan den R.·. M.·. gegeven.
SALOMO'S TEMPEL. Is een hoofdvoorwerp in de nieuwere
Ma~onnieke Bitualen , weshalve ieder Vrijmetselaar diens ontstaan, wijze van bouwen , bestcmming , enz. behoort te ken..
nell, om de heteekenis van de zlnuebeelden. met dezen in betrekking staande, ligter te begrijpen. Geschiedkundige ophelderingen
en eene uitvoerige heschrijving vindt men 1 Kon: V-VIII en
2 Kron: 11---VII. In JOSEPHI, Antiqq. iud, et de hello

Joodsche Be£ligdo m In en , en vooral Rahhi
JAC. JEHUDA l;EONIS, de templo hierosol. e» ebraeo latine ,
rec a JOB. SAI1BERTO, Helmaest , 1663, 4to.
Zie bier in het kort de geschiedenis volgeos NOORTHOl1GK:
DAVID, Koning van Israel ~ had ~ gedurende zijne oorlogen met

iud.

LUNDIUS,

de Kanaaniten ~ geenen tijd, met zijne gildegenooten, of diege..

nen , welke hem zijn standvastige vriend en hondgenoot, Koning
HIRAM van Tyrus, had toegezonden, handen aan het werk te slaan;
want hijna zijne geheele regering was eene onafgebrokene reeks
'Van oorlogen ~ moeijelijkheden en ongelukken. Doch toen hij ten
laatste (in 1042 voor CHRISTU&), de stad J ebus en de vesting Sion.
aan zijne vijanden ontnomen had; stclde hij gildelieden aan , om
de wallen en openbare gehouwen , voornarnelijk in Sian, waar
hij zijn zetel vestigde , te verbeteren en te verfraaijen. Daarom
wenl Sion , naar hem, DAVIDS stad genoemd. Ook bekwam toenmaals het oude Jehus den naam Jeruzalem, Daar hem intusschen

de eer ontzegd was gewordon , den hedoelden Tempel te Lou wen,

1uJ;t

dewijl hij een hlo~dmensch was (Juan of blood, d. i. dat h~j
zijue handen te veel met bloed bezoedeld had door zijne 001'10:"
gen), zoo verzamelde hij of dOOF jaren en zwakheid des ouderdoms
ter neder gedrukt, en met. een voorgevoel van zijn naderend einde (in 101 t) voor CHRISTUS geboorte), de hoofden zijns volks, en
maakte hun zijne hedoeling'e~ bekend, tot het stichten van een
prachtig gebouw, ter hewaring van de Arke Gods, waartoe hij
groote voorhereidselen genlaakt, en eenen onmetelijken voorraad
van rijke stoffen had hijeengebragt, zoowel als plannen en menigvuldlge bepalingen omtrent de inr~tin~ er van .. Daar hij zich intusschen had onderworpen aan den uoddelijken wil , dat dit groote
werk door zijnen zoon SALO}(O vol voerd zou worden, zoo vorderde hij
van hen, SALOMO in een zoo loffelijk plan te ondersteunen. Kort daarop
stierf DAVID, in het zeventigste jaar zijns ouderdoms, hebhende
zeven jaren te Hebron over. het huis van J uda, en drie en dertig
jaren over al de stammen g(lregeerd.
Toen DAVID gestorven was en SALOMO den troon had bestegen ,
wilde Koning HIR"ll van Tyl'us, die altijd met DAVID in vrede en
vriendschap geleefd had ~ ook dit vcrbond met diens zoon houden, en zond SALOMO een gezantschap, om hem met de troonsheklimming geluk te werrschen. Teen de gezanten terugkeerden,.
maakte SALOMO zich deze gelegenheid ten nutte , eenen brief te
zenrlen aan l{oning fIIRAlf, van den volgenden inhoud (te vinden
in JObEPHI, Antiqq. Iud. L. VIII. c. 2 en 5):
Koning

SALOMO

zendt Koning

HIRAM

zijnen groet.

Hiermede worde bet u kond gedaan., dat rnijn vader sed-crt
langen tijd willens was , den Heer ~en Tempel te bouwen, Dcwijl hij echter aanhoudend in oorlogen was gewikkeld, en zich
genoodiaakt zag., zijne vijanden af te slaan en ze eynsbaar te
maken , alvorcns hij aan dat groote en heilig,e werk kon denken,
zoo heeft hij het vo~r ~l1ij overgelaten, het in vredcstijd zoo we]
te beginnen, als te CIll(hgeB., naar het voorschrift en de VOOl'Zcoging van den almagtigen God. Gezcgend zij zijn g,roote naa~u
voor de tegenwoordige rust in mijne Staten! IUet zijn' genadigen
hijstand zal ik nu alle middeleu , \velke mij de mij gegunde vrijheid en ruimte van t ijd, tel' bcvordering daarvan gunnen, Ian
Zijne eer en aanbiclding wijden, Dierhalve rigt ik mijn verzoek
tot u, oat gij cenige van u we ouderdanen zendt, om eenige mijner dienaren te verzcllen naar den herg Libanon , opdat zij dezen
hijstaan in het vellen der boomstammen voor dat gehouw; want
de Sidoniers verstaan dat beter dan wij. Daarvoor zal hun aIle
arheidsloon , door u gepast geoordeeld', worden uitbetaald.
lliRAM was hierover zeer tevreden , en zond aan SALOMO het volgende antwoo:rd:.
Koning

HIRAM

aan Koning

SALOM(}l.

Niets kan mij meer welkom zijn , dan te vernemen , dat de
ngering van u wen gezegenden vader, door Gods voorzienigheid ,
in de handen van een' zoo voortreffelijken , wijzen en deugdzamen
opvolgcr is gekomen. Zijn heilige naam zij daarvoor geprezen !
Datgene. waarover gi,j schrijft , zal met de groo-tste zorgvuldigheid
en geneigdheid geschieden, daar ik bevel wil geven., dat e~ zoo
yele der schoonste ceder- en cypressenstamnien geveld en uitge-

X29
ijne lieden zulhenr
voerd worden , als gij noodig zult hebben .
ze aan uwe zeekust brengen , en ze daar overschepen naar de
haven , door u aan to tivijzen, waar zij kunnen 'worden afgeladen, mu clan door uwe eigene lieden naar Jeruzalem to worden
vervoerd . Dien ten gevolge zullen wij ons zeer door u verpligt
achten , indien gij ons in ruiling zoodanige lading graan vti ilttet
toestaan, als u behagelijk ware ; want aan deze waar hebben wij
eilanders bet meeste gebrek.
Om nu zijne tevredenheid over dit antwoord aan den dag to
leggen, en de grootmoedige aanbiedingen to vergelden, gaf SALO ri0
bevel, hem jaarlijks 20,000 mhten tarwe en 20,000 platen van
de fijnste olie to vereeren, en verbond hij zich, HIKAus metselaars, aan den tempelbouw gebezigd , hetzelfae bedrag aan gerst,
tarwe , wijn en olie uit to reiken .
Om dit bewonderenswaarde wverk nu zoo veel to gemakkeli'ker
gildelieden
en schielijker to doen voort ~gaan , liet SALO O al zijne
a
b
,
zoowel in- als buitenlandsehe , tellen , en beyond een getal van
413,000 to hebben , behalve de lastdragers , die een 'etal van
70,
70,000
man uitmaakten . SALOoro verdeelde, naar luid der moudelinge overlevering, de 11ledgezellen in bijzondere Loges . elk
eenen eester en Opziener toevoegende, door welke zij de bevelen op eene regelrnatige wijze konden ontvangen, die voor hunne
werktuigen en kleinoodien moesten zorgen, en bun elke week
bet behoorlijke loon, voedsel en kleeding zouden uitdeelen, terijl zij zorgen moesten voor de leerlingen .
Op zulk eene wijze werd eenen vasten grond gelegd tot volkomene overeenstemming in de Broederschap . De Loge was sterk
vereenigd door liefde en eendragt ; elken Broeder werd de behoorlijke aanwijzing gegeven tot geheirnhouding en vroomheid, tot
een goed zedelijk gedrag en eensgezindheid . leder wist , vat hij
to verrigten had, en die groote onderneniing werd met verbazende
kosten ijverig voortgezet . In bet vierde jaar zijner regering , het
derde van HAViDS doods en het 480ste, nadat de Israelieten de
Boode Zee waren doorgetrokken , werd de eerste steer tot het
reusachtige gebouw gelegd . Op een aandag , den tweeden dab
der maand Zif , overeenkomende met den 21step April van het
jaar der wergild 2992 , 1330 na den zondvloed , of 4012 voor
werd bet werk op den berg
oria aangevangen , en
CHRISTUS,
met zulk eene vaardigheid voortgezet , dat het , na ruirn zeven
,jaren, den 8sten dag der maand Bul , overeenkomende met den
'23sten October, voltooid, dat is to zeggen, dat alles gereed was,
om naar Jeruzalem vervoerd, en in elkander gezet to kunnen worden, zoodat men in den Tempel geene andere werktuigen hoorde,
dan die volstrekt noodig waren tot bet verbinden der versehillende deelen, maar geene bijien en zagen . De lengte des
Tempels van den eenen muur tot den ander•e n bedroeg 60 ellen
heilige maat , de breedte 20 el of " der lengte en de hoogte 30
ellen , zoodat zij driemaal zoo lang als breed was . Deze evenredigheid der Brie afdeelingen is opmerkenswaardig, en de juistheid der verhoudingen was even weldadig voor bet oog, als de
harmonie voor bet oor . Hot Ileilige der Heiligen, de eigenlijke
woonplaats van Jehova , en bet middelpunt der wereld voorstell.ende, was cep volkomen kubiek van 20 ellen , waardoor het
w

950

SAL .

SA .

volmaaktee der zaligheid zinnebeeldig wordt voorgesteld . Gelijk
buitendien de gedaante - van eenen vierhoek bid het bouwen de
meest vaste is, zoo moet deze worm des heifijdoms , de bestendip,beld, den duur en bet eindelooze des hemels beteekenen . De
inuur om den voorhof , of then der Heidenen, was 7700 voet
in den omtrek, en dee gezamelllijkc hoven en vertrekken konden
500,000 merischein bevatten . Het geheel was versierd met 1453
kolommen van Parisch marmer, welke of gestieden, of slakvormig
uitgehold waren, benevens met 2906 pilaren, met prachtvolle
kapiteelen versterd, en ongeveer bet dubbel aantal vensters . Ret
Heiligdom was met massief goud overtrokken, met beeldhouwbewerk versierd , en met diamanten en kostbare edelgesteenten
Z)
7et . Geen bouwwerk konde in vergelijking met dezen Tempel
kO eD, zoowel ten opzigte van zijne juiste evenredigheden , rijkdom . als sierlijke bouworde, bestaande hij, behalve uit den eigenIijken Tempel, nit tallooze vertrekken voor Koningen en Vorsten,
voor bet Sanhedrin, voor de Priesters en Levieten enz . ; hebbende insgelijks een voorhof voor de Ileidenen, dewijl de. Tempel eeDbede L uis was voor alle volken . Het gezigt des Tempels overtrof in
eenen hoogen graad alles, waarvan men zich eenigzins een denkbeeld kan vormen , to),-elijk men then Tempel altijd voor bet sierlijkste stuk der bouwkunde ter wereld, zoowel van vroegere
als van latere tijden , gehouden heeft .
NEBUKADNEZAR verwoeste den Tempel na de inneming van Jeruzatem . Sommigen houden bet er voor, dat de Vrijmetselarij van
dat tijdperk of baar aanzijn heeft bekomen . De allegorie van
SALO Os Tempel zou , naar bet zeggen der Tempelieren (zie bet
Art . PAYENS), ziju ontstaan uit de nabijheid hunner woning bij bet
Tempelgebouw . let is overigens bekend dat de Gnostieken' (zie
bet Art . GNOSIS) , en over bet algeineen de ystielen den Tempel
van SALO O in allegoriesche toepassing aanwe -ndden, terwijI zij
daarbij geheel afweken van den letterlijken zin des Bijbels .
SALO ffS ZEGELRING . Zie de Art .

ESSECRS

en

PENTALPHA .

Aa a

dezen waren volgens de mystieken alle geesten der hoofdqtoffen
Hij is door de Alchemisten en de Rozenkruis-Orde

onderdanig .

niet ongebruikt gebleven .
SALVERTE .

Zie

SA OTRACT6
Dactylen,

(De

THOUX .

YSTER16N VAN) waren, even als die der

uit &nieii (zie dat Art .) afkomstig en aan

ADONIS

gewijd . Volgens deze mysteries was een der vier Kabiriesche
goden 4xieros, Jxioker-yov, 4xiokerm en Eadmilus,
en wet de laatste, omgebragt door zijne Broeders, welke op de
vlugt

waren

gegaan , en zinc schaamdeelen

in een korfje of

cistwv hadden medegenoinen . Die mysterii6n verzinnelijkten den

allegorieschen moord van KAD ILUS .
olijfkraus

droeg

De Kandidaat .

stclde RAD ILUS voor .

welke eon

DCZC IDYSteri6n wai - en

SAN .

SAY .

231

nog in bet acht(iende jaar der tegenwoordige tijdrekening zeer
vermaartl . en zelfs
SANHEDRINN .

Zie

SARDINIe . Zie

wilde er zich doen inwijden .

GER3IANIHUS

SYNEDRIU

.

Even als in andere Italiaansche landen

PIE ONT .

verbood men ook hier, naar aanleiding der Pauselijke Bullen,
. • . . In 175 9 had de G . • . L . - .

de vergaderingen der VV .

odern Alasons) eene G . • . Provinciale

van Entgeland (van de

L .- . voor de Sardiniesche Staten gekonstitueerd, welke later als
zelfstandige G .- . L - - den titel aannam van Direktorium der
V.- .

.- . in Lombard~e, en iii 1788,

scherper verbod der V .- .
de Schotsche L .- .
De Koningen

en 20

SARU
.

•.

,

THORN' ,

ADEUS

III en

VICTOR E

ANU EL

hernieuwden

. • . , door de Edikten van 20

ei 1814 .

Fransch bij

al hare magt en regten aan

de la Sincerite, in Ctamrmbery afstond .

VICTOR A

bet verbod der V .

.- . ,

na cen nieuw en

ei 1794

Bet laatsie vindt men in bet Italiaansch en
Aeta Latornorum, T . I1 . p .

.55-0,250" .
0

(RICHARD DE BEAUCHA P, Bisschop van) Gr . • .

• . der Bouwlieden in Engeland, in 1471 , onder Koning

EDUARD

IV, welke hen tot Kanselier der Orde van den kou-

senband benoemde , ter belooning van het herstel van bet slot
en de kapel van liTindsor .
SAVAGE . (THO

AS)

ZIe

RIVERS .

SAVALETTE DE LANGES . Zie
S AVOYE . Zie

PIE

ONT

en

LANCES,

SARDINIG .

SAYER (ANTON) was de eerste Gr . • .
Engeland van de
5 718 .

odern

. • . der Gr . • . D van
asons, van 24 Junij 5717

Volgens de Engelsche opgaven kwam Koning

GEORGE

I

op den 20sten September 1714 to Londen aan . Op dat oogen-

blik miste de Broederschap een patroon, daar
WREN

Sir

CHRISTOFFEL

oud en zwak was, en de nieuwe Koning niet tot de Orde

behoorde en de landtaal niet verstond .
noodzakelijk, een nieuwen Gr . • .

en achtte bet daarom

- - . als middelpunt der ver-

eeniging to benoemen . Dien ten gevolge werd er (Februarij
1717) eerie bijeenkomst gehouden door de Loges the Goose and
Gridiron , the Crown , the Apple-tree s the Rummner and
Grape en eenige oude BB .

• . ; in de herberg de Appelhoo nz , in

9 .72

SCH .

SC A .

welke men eene Groote Loge daarstelde, met besluit, alle drie maanden eerie vergadering van Officieren to doen plaats hebben , en op
de jaarlijksche vergadering het Ordefeest to vieren en een Gr .
.•.
94sten

uit hun midden to kiezen .

•.

Inderdaad word ook op den

.Tunij 1717 eene zoodanige vergadering in de herberg

de Gans en de Rooster (St . Pauls Churchyard) gehouden,

waarbij het feest der vrije en aangenomen (free and accepted)
1 ietselaren word gevierd .

Voor

bet banket stelde do Voorzitter

den BB .- . eene lijst van Kandidaten voor,
tot Gr . • .

.- . verkozen,

ANTON

SAYER

BB. - .

hulde bewezen en trouw beloofden .

ners wares
pitein .

JAKOB LA

De Gr . • .

BALL ,

. -.

waaruit de BB .- .

wien de vergaderde
Zijne Groot-Opzie-

timmerman , en

SAYER

beval den

JOZEF ELLIOT,

Ka-

eesters en Opzieners

der verschillpnde Loges,

alle drie maanden met de Groot-Ofli-

cieren bijeen to komen,

ter plaatse, waar hij hen zoude ont-

bieden . Op het Ordefeest van 5 718 nam Br.- .

de stem-

SAYER

men op, . en riep toen den Br .' . GEORGE PAYNE (zie dat Art .),
uit . In 5719 was SAYER eerste .
tot Gr . • .
.
Gr
.' Opz. •.
onder den Gr . • .
. • . DESAGULIERS .
SCANDINAVIe, voorheen de naam van Zweden .

Zie het vol-

geode Artikel .
SCANDINAVIeRS . De Kimbren, die zich 600 jaar voor

CHRISTUS

in Scandinavia vestigden , bragten er de mysterien der Druiden over . Ors tot die mysterien to worden ingewijd, was cr
bij de Kandidaten een leertijd van wel twintig jaren gevorderd .
Hunne mysterien waren eene in allegorien gehulde voorstelling
der natuur , en ook in die mysterien vindt men een edel wezen dat zich opofl'ert , of omgebragt wordt door hat booze beginsel of een boozen geest . Dit omgebragte wezen beet er
SCARABEO . (EUSTACHIUS A) Zie

SCHRODER .

(Baron

BALDER .

VAN)

SCHATBEWAAR[)ER, of SCIJAT EESTER, (De) is een der
Officieren eener Loge , wiens pligt hat is , over de ontvangst
en uitgaven der Loge-gelden naauwkeurig rekening to houden .
Zijn zinnebeeld is een sleutel .
SCHEBAT . De naam der elfde maand van den Israelitieschen
almanak . Zie

AL1UANAR ,

D . I, bl . 19 .

SdH .
SCIIECHINAH

Een

voorkomende.
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woord in de hooge graden

r.

Dit woord is vooral in het systema van

gebruikelijk, en beteekent daar de schati.en Gods .
ke beteekenis is
SCHE
in

HA

ELESINO

De eigenlij-

Gods hei l ige tegenwoordigheid .

PHORAS

Eene

de hoogere graden voorkomende

(Ned .

Hebr .

uitdrukking

en Fr . R . Je . gr .

11W .), en beteekent : de uitgedrukte naam ; cene zinwending in
bet

Hebr .

gebruikelijk als eerbiedsvorm , om bet noeren van

Gods naam to vermijden .
SCHEURING .
gene,

Eene scheuring

wat bet bestaan der

vervalscht,

als

in de

Loges ontstaat, door dat-

aconnieke Orde en werkzaamheid

vanneer bet de pligt van alle goede Vrijmetse-

laren is , dat alles uit den weg to ruimen .
SCHIBBOLETH

korenaar)

(

koint in de V .- .

voor

en ook in sommige booge graden ( Sch . R . 14e . gr . Ie . PW .) .
Het beteekent

overvloed en vrede,

waterval . De

slag word in een korenveld geleverd . Dit woord

of eene

korenaar

en cen

diende tot ontdekking der vi janden , door de verscheidenheid
in de uitspraak . Het was bet wachtwoord van
der Israelieten . Toen de stain van
JEPHTA

EPHRAI

zich meester van de oevers der

JEPHTA ,

Regter

oproerig was, maakte

Jordaan , over welke

de Ephaimieten moesten terugkeeren, en al degenen , die zich
aan deze plaats vertoonden , en dit woord niet naar behooren
konden uitspreken, werden als strijders van den vijand herkend,
gedood en door de golven weggevoerd
SCHIETLOOD . Zie

(Rebut,

XII : 6) .

PASLOOD .

SCHLICHT , (KAREL FREDERIK LODEWIJK) Stads-Sekretaris to

Berl%jn ,

geboren 20 Julij 1749 , overleden 18 October 1799,

was reg . • .

.- .

der Gr .

•.

D

Royale York, van 1793 tot

aan zijnen dood . Hij is schrijver van de geschiedenis dier Lo-

die gute Sache der Frei-

aurerei in ihrer /iirde dargestellt (Lillichau 1798 . 8v o ) .

ge, to vinden in hot werk :

SCHNEIDER, (JOHANNES AUGUSTUS) Hertogelijk Saksiesch
Raadsheer geboren 22

ei 1753 . overleden 15 Augustus

1816, was een zeer regtschapen, gelcerd mensch en een van ijver
gloeijend V . - .

,- .

Ilij wendde z .,jn historiesche kennis en

filozofieschen geest

herhaaldelijk ter dienst der Orde aan . In
. • . aangenomen , in de Loge •4rchhnedea zic
den drei Reissbrettern, to .~4ltenburg, werd hij in 1801
1788 tot V . •.

gedep . •.
de V . - .

.- .

reg
.-en in 1806 .
. - . . In een tijd , waarop
.- . in Duitschland grootendeels in verstandelijke

boeijen lag, haar opgedrongen door allerlei dweepers en door mislei ding , was hij regt ijverig werkzaam, zijiie Loge daarvan vrij to houden, en hield zich daarbij overtuigd, dat men door cone kritiesche
beoefening der V . • .

. • - tegen dwaalwcgen kan worden bewaard .
ast met bet schikken en uitgeven van bet zeer gunstig

Hij werd

bekende Konstitutieboek dier Loge, en voegde er eon uiterst leerzaam aanhangsel bij , dat voor bet grootste gedeclte zijn eigen
werk was , en waarin hij over de vooral toenmaals sterke afdolingen sprak met Gene helderheid en vrijmoedigheid , welke,
bovenal in then tijd , velen vreemd voorkwam . Verder schreef
hij vele gewigtige bijdragen in bet Journal fur .Freirerei (Altenhur8) .

au -

Hij was bet , welke bet eerst in

Duitsehland bet gewigt der Yorksche Konstitutie betoogde,
en er eene geauthentizeerde Latijusche vertaling van aangeschaft
hebbende , dit hoogst gewigtige sluk ook in bet Duitsch vertolkte . Hij was bet oak , die veel bewijzen bijeenbragt voor
den zamenhang der V . . Al . %. , met de Bouwkorporatien der
Romeinen en der Britten , onder de Romeinsche heerschappij ,
terwijl hij den bekenden schrijver Br . • .

KRAUSE aantoonde , hoeveel zamenhang er was in de stellingen der schriften van
VITRUVIUS ,

met de kunstleer en de oudste inwijdingsgebruikeu

der middeleeuwsche
Door Br .- .

EISNER,

gen, to Freiberg,

etselaars .
reg . • .

. - . der

zu den d rei Ber-

gevraagd zijade, of hij in de Schotsche

graden ingewijd was, en wat hij er over dacht, antwoordde hij
lk ben in al de hooge graden van zeker systeer voorlang ingewi,jd , en al de hooge graden van een ander systeem, gelijk ook
dc inwijdingen en de wetenschappelijke erkenningsgraden der Gr . • .
Loge Royale York, ken ik door vertrouwde BB . • . even goed, ,
alsof ik er ingewijd ware . Op deze wetenschappelijke graden,
w elke wij welhaast schriftelijk zullen ontvangen ,
verheug ilc rnij ,
ofschoon ik meet erkennen dat ze , gelijk ik die ken, van Sehotetselarij niet gelicel gcremigd zijii . Over mijne ovcrige
selic

hooge graden schaam ik mij . Daarom weet, belialve een enkel
vertrouwd Br .- . , bier ook niemand dat ik hooge graden heb .
Ik deel het u mede , om u to overtuigen , dat ik de Schotsche
etselarij en het daaruit ontstane onheil des to meer tot op den
grond heb doorzien, dewijl mij de gelegenheid niet heeft ontbroken tot opmerken en het maken van treurige overwegingen .
SCHOEN . (De)

De Kandidaat moot bet hielleder van den linker-

sehoen nederslaan ,

als eene zinnebeeldige toespeling op bet

oude en nog in bet oosten bestaande gebruik ,

heilige plaatsen

ongeschoeid to betreden .
SCHOOIVHEID .
eerie Loge .

Is de benaming van den derden grondpilaar van
In de Orde van

van Kilwinning hoot de

HERODO

tweede Opziener beaute (schoonheid) .
SCHOOTSVEL .

(Het) In bet Eng .

the apron made of white

skin, was oorspronkelijk zeer eenvoudig .

en zag bet in de la-

ter ingevoerde hooge graden een groote rol spelen, en werd bet
daarin van allerhande kostbare stoffe vervaardigd en met goud
en Aver geborduurd, ten einde een hoogen dunk to geven van
den .ac
.

rang van hem welke or mede was bekleed .

daar

die

sloeg

.•. ,

zucht

ook

over

naar

Van

de eigenlijke V . - .

in navolging van Frankr jk , thans ook
in Nederland or meer werk gemaakt, om op deze Tabliers allerlei
ac . •. zinnebeelden in verschillende kleuren to
en wordt ,

stikken , of to borduren . Ietzij in zijde , in taf , of in andere
stoffen .

Het is bet hoofddeel der

aconnieke kleeding, zonder

welke Been Vrijmetselaar in de Loge mag verschijnen , en bet
zinnebeeld

van

zverkzaamheid,

ofschoon sommigen het als bet

beeld van betainelijkc schaamte voorstellen .

Ook de nieuw aan-

7i(a .
genomen Esseer kreeg een schootsvcl (rp(wU)

Volgens de

bepalingen van de Eng . Gr . • . L . • . behoort bet Leerlings schoots .
vel to zijn van wit, glad lamsvel , 14-16 (Eng .) duim breed
en 12--14 dnim lang , aan de onderzijde vierkant en zonder
versiersels .

Dat van den Gezel is voorzien van twee hemels -

blaauwe rozetten , met linten van gelijke klcur .

Dat van den

.- . met hemelsblaauwe voering en een boordsel van gelijke
klcur, 12 duim breed en oh de klep met cetie derde hemelsblaauwe coos . Geen andere klcur of versiersel wordt toegclaten, net

I-256 6

SCH.

uitzondering der Logeambtenaren , welke in bet midden de zinnebeelden van ban amht in zilver of in bet wit geborduurd
. • . en err . • . Off. • . zij :l

mogen hebben . Voor de reg . ' .

andere versiersels bepaald . Hier to laude is de kleur van bet
boordsel gelijk aan die der L .- . welke bet uitreikt . Te wenschen ware bet , dat de reg . • .

. • . bier to lande waakten

tegen de overtredingen der wet to vaak geschonden welke verbiedt met eenig kenteeken der hooge graden in de LL .
der blaauwe of eigenlijke V .- .
SCHOT . (De)

In bijna alle

•.

.- . to verschijnen .
aconnieke systema's vindt men in

de opeenvolging der ingevoerde graden, met menigvurdige veranderingen in de gebruiken ,

eenen , die dezen naam voert .

De

hiervolgende artikels leveren daarvan een duidelijk bewijs op .
In bet Tableau van de Schotsche graden komen de vol
geode zinnebeelden voor, als :

de Leeuw, bet beeld der on-

verschrokkenheid, grootmoedigheid en standvastigheid . De
bet zinnebeeld van bet verstand . De
hem eigene kunst van nabootsen . De

Fox,

dap bevalt door zijne

Sperwer

beteekent, door

zijne snelle vlugt , de laatste eigenschappen van eenen Schot .
Yrayen voor den Schotschen lJleester (volgens het systema van

Yr .

HUND) .

eester ?
Zijt gij een Schotsche
Ja , zonder tegenspraak .
Vr . Waar zijt gij aangenomen geworden ?
.Anlw. Op de Schotsche eilanden .
Vr. Op welke plaats ?
,4ntw . Op eene plaats, welke voor de vierschaar werd toebereid,
Yr . Voor wien verscheent gij ?
,4ntw . Voor eenen eester en zijnen regterstoel .
Yr . Heeft men u onderzocht ?
.Antw. Ja ! mijn gedrag .
Yr . Hoe heeft men u bevonden?
,4ntw .
en heeft mij schuldig bevonden en veroordeeld, even-*
wel, uit aanmerking mijner wetenschap, genade verleend .
Fr . Waaruit bestaat eene Schotsche Loge ?
jlntw . Uit een' eester en drie Schotsche Broeders .
Yr. Welke is het getal der Schotten ?
Jntw . Vier .
eester ?
Vr . Welke kleur behoort aan den Schotschen
,4ntw . De vuurkleur.
Yr . Welke kleur heeft de Schotsche Loge?
Jntw . De kleur der hoop .
Vr . \Vaarom draagt uw eester eenen driehoek op de borst?
4ntw . Olndat deze bet zinnebeeld der eenigheid is .

Antw .

SCLJ .
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Pr . Hoe veel zinnebeelden legt men eenen Schotschen

eester

voor ?

Antes . Vier : een leeuw, een vos, een aap en een sperwer .
Yr . Verklaar mij dit ?
Antes. Een Schot meet bij de eigenschappen van eenen goeden
eester nog voegen : het hart van eenen leeuw, de loosheid
van eenen vos, het vernuft van eenen aap en de vlugheid van
eenen sperwer .
Yr. Hoe is uw naam ?
Antes . Notuma (letterverzetting van Aumont) .
Yr . Van waar komt gij ?
Antw . Van het Noorden .
Vr . WWTaar gaat gij heen ?
jlntw . Naar alle deelen der wereld, om de verstrooide bouw
stofl`en weder zamen to zoeken .
Yr . Hebt gij ergens gearbeid ?
Antw . Ja, aan de herbouwing van SALOxa's Tempel, onder EZRA .
Vr . Is ook deze niet verwoest geworden?
Antes . Ja, maar de grond is gebleven .
Vr . Welk is het zinnebeeld der Schotten ?
Antw . Een leeuw onder eene rots rustende, die bij stormweder met allerlei mathematiesche werktuigen speelt , en het
onischrift heeft : Ik verwacht beter weder ! ( eliora praesuxno)
dat is : betere tijden . De Ne . graad van bet Ned . en Fr . stelsel
wijkt bier van af.
(De GROOT-) Of

SCHOT,

en

EESTER

VERHEVEN VRIJ

ETSELAAR

tre parfait et sublime
BEILIGE

GRAF VAN JAHOBUS

ENHEID,

GROOT IIITVERIORENE, 'VOLBO

(Grand-Elu ancien,

ason) of de
VI , of de

ENE 00IID-

ai-

GROOTE SOOT VAN BET

GROOT-SCHOT VAN DE VOUO-

is de 14e . graad van bet oud-Engelsehe systema,

flit

.gym eri ka naar Fran kr jj k overgevoerd, en de 20e . graad van
bet itzraimietiesch systema to Parijs . Hij ontstond in 1747
en werd door den Pretendent uitgedeeld .
SCHOT (De GROOT-) VAN DEN HEILIGEN ANDREAS van
SCHOTLAND

(Grand-Ecoasais de St . indre d'Ecosse, ou

Patriarche des Croisades, Chevalier du Soleil, Grandaitre de la Luiniere) , is de 29e . graad van het oud-Engelsch systema, ui t 4mer i ka u aar Frankr jk overgevoerd ,
itzraimietiesche, de 0e . van het Schotsehde 21c . van het

Parijs, de 10c, van de Uitverkorenen der
Waarheid en de ve. der Philaleten .
Filozofiesche to

SCHOT (De) VAN HERODO
van

1IITZR.'

bt.

is de 50e . graad van het systema
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SCIIO'I' (Do JONG E of KLEINE) is de 4c . graad van bet kleri .
kaal systema, en de Se . der Uitverkorenen der Waarheid .
SCHOT (Do ONBEKENDE) DER DRIE JJJ is de 190 . graad vale
bet
itzraimietiesch systems, do aanvangletters der woorden
Jordaan,

Jehovah en Jachin,

hebben aan dezen graad die

benaming verleend .
SCHOT, (De OI1D-) of Schotsche Oud- eester, ook St . AndreasRidder genaamd, is de vijfde graad van bet klerikaal stelsel en
de vierde der

artinisten .

SCHOT (De) VAN PARIJS is de 17e . graad van bet
tiesch systema van

itzrailnie-

Parf s .

SCHOTLAND . In dit deel van Groot- Brittan j a geniet do Broederschap nog meer achting ,

dan

in

Enb eland ,

welke in

vole gelegenheden blijkt ; en er wordt thans nog geen openbaar,
eenigzins belangrijk bouwwerk aangevangen , waar de Groote
L. - .

door do bestuursmagten niet worth uitgenoodigd tegen-

woordig to zijn bij bet leggen van den eersten steen .
der

KILWINNING ,

ARIA'S KAPEL ,

Loge van Schotland,

PROCESSIE ,

welke zich

WILLE31 SI : CLAIR VAN ROSLIN

in

ROSLIN.

1736

Zie vcr.
De Groote

vormde ,

toen

32 Loges bijeenriep , bij gelegenheid

dat hij afstand deed van de erfelijke Grootmeesterswaardigheid,
boudt zich uitsluitend bezig met bet bestuur der Loges van do

St . Jan'-graden . Zie verder bet Art .
bI . 243 .

SCIIOTSCHE VRIJ

ETSELARIJ,

Do spanning , die vroeger tusschen de Engelsche en

Schotsche Broederen heerschte, is gelukkiglijk opgeheven geworden .
SCHOTSCH FILOZOFIESCH RITUAAL, Zio

RITUAAL . (HET SCHOTSCU

WYSGEERIG)

SCHOTSCII GEDEPUTEERD

EESTER . Zie

EESTER . (DE SCIIOT-

SCHE GEDEPUTEERDE)

SCHOTSCH

EESTER .

Zie

EESTER .

(scIroTscIIE)

SCHOTSCIIE DA ES VAN HET HOSPITAAL VAN DEN BERG
TH ABOR . ZiC DA ES (DE SCHOTSCIIE) en ACONNERIE D'ADOPTION .
SCHOTSCHE LOGES zijn dezulke , welke in graden arbeidcn ,
die ,

of als de eersten der hoogere graden beschouwd worden ,
of tusschen de Johannes- en do Kapittelgraden staan . Vooral
in Duitschland zijn zij van de blaauwc 0 " zeer afgeschei*

SCI-I.
den, matigen zich veel ann en zijn de voorhoven van het klerikaal systema, en der echte Vrijmetselarij zoo vreemd, als aile
andere hoogere graden ° Dubbel schadelijk zijn zij echter in die
der Duitsche systems's, waarin haar het opzigt over de Johannes-Loges zoowel , als over de kasson en de algemeene adminisfratie, wordt toegestaan °
SCHOTSCHE NIEUWELING (Novice) was in bet Illuminaten- syslema de 4e. graad, ell de 2dc grand dcr Orde van de Strikte
Obseroantie, Zie ook het Art. SYSTEMA, (KERKELIJK) D. II. bl. 159,
SCHOTSCHE RIDDER, (Dc) of Schotsch Meester is de ae, graad
van het Fransche en het Nederlandsche systema, de 5e. der
Illuminaten en de aco dcr Philaleten.
SCHOTSCHE VRIJMETSELARIJ (De) is de naam, welke men
aan de hoogere graden geeft , en van welke voorheen de GrootSchot de hoogste was, Een van de cerste aanleidingen , om
zoogenaamde hooge graden op de V.'. M.' ° te enten , was de
hoop "an de nnnhangers van den nit Brittanje verrlreven Pretendent J{AnEI~ EDUAUD STUART, Oln ze tot een middel te gebruiken, ter bcreiking hunner politieke bedoelingen en het herstel
van den Pretendent. Later bebben ook mystieken , alchemisten ~ enz. die graden gebezigd, OlD, door ze bij en tusschen de
hcstaande Schotsche graden te voegen, hunne leerstellingen te
verbreiden en ingang te doen vinden. De schitterende iusignien
en titels ~ aan de leden daarvan uitgedeeld , droegen veel bij tot
de verspreiding. Toen men had gezien , dat die graden ingang hadden gevonden , ging IDeo in Duitschland op denzelf..
den voet voort, en maakten er geestdrijvers eo heerschzucht igeu
van den naam dier graden gebruik , om hunne stelsels, met
het Schotsche vermengd , ingang te docn vinden. Zie de Art.
CLERMONT, GUAAD, IlERODOM VAN KIL\VINNING. HOOGE GRADEN, JAKOB II
en JAKOB III (Koningen van Groot-Brittanjes , JOllNSON,
OBSERVANTIA STRICTA en LATA, ROSA, SCHOT, (GETROU\VE) STARCK
en ZINNENDORF. Het beroemde l\ltenburgsche Konstitutieboek
zegt er (Afd. I, Hoofdstuk 2) bet volgende van:
De echte St ° J ans Y.· ° 1\1.' ° kent slechts drie graden, en voleiudt de \'.0. 1'1.' ° door bet mededeclen "an dell Meesterreug..

De vierde graad, door eenigen daaronder geteld
en die heete nit
volkomen of uilverkoren cester,, enz . of zij ook een voorgewende
Riddergraad is een onechte graad, door de Schotsche V .- . 1VI . • .
aan de St. Jans V .- . lVL • opgedrongen .
In sommigea stelsels voe
- de men den vierden graad bi' de drie
St . Jans-graden om de onervarenen to belezen, dat deze eerste
Schotsche graad het begin van de voortzetting dier drie graden
was . Eigenlijk geschiedde het daar nogtans, om de vier Orden
der clericorum minorum ordinum van de Katholieke Kerk na to
bootsen, welke . 4eolutit i , Exorcistae , Lectores en Ostiarii heeten . De drie Ordes der clericorum 7najoruna ordinuin zijn het
onder-diakonaat, het diakonaat en de Priesterwijding . wie in
deze wilde treden , moet vooraf de vier lagere geregeld zijn dooregaan , en daarop berust de stelling van het Schotsche systeem ,
dat de hoogere graden in de lagere verborgen liggen en gene
een vervolg van de laatstgenoemde zijn . De V . • . .' ., in welke de
naam van Orde tot 4725 in Engeland niet bekend was, nam dies naam
eerst toen aan, ten gevolge van het uitdenken der Schotsche V .- .
w elke echter reeds van de tijden van JAKOB 11 zou dag tee'
kenen , en , na vergeten to zijn geweest , door den lateren Pretendent STUART , vermeerderd en gewijzigd , weer ingevoerd zou
zijn . Zoo had dan ook RAPIN DE THOYRAS, in een werkje, geti=
told : over de aankomst en de uitbreiding van eene sekte to
n'elke thans zoo veel opzien heeft gehaard medegedeeld, dat eenige
Pa,rijs
voorriame -,eestelijken er deel aan hadden genomen , het roomsch-'
kerkelijk regt er op hadden aange wend , en haar tot eene geestej
lijke Orde hadden verklaard ; dat men haar dienstbaar had gemaakt aan de wederverheling van JAKOB 11 . met welk doel in
dienzelfden tijd in Schotland eene andere Orde zou zijn gesticht
onder den naam van St . zindreas .
en had die Orde uitgebreid,
en voornamelijk Bidders en geestelijken aangenemen, en de J KOBSladder tot zinnebeeld genomen . De graad , welke dat zinnebeeld
had , word werkelijk de vier€le , en vormde toen , met nog
drie andere , het zevental , gelijk staaude met de bevenvermelde
twee geestelijke afdeelingen der Clericorum minorum en majoruna
ordinurn . In een geschrift , getiteld . Tamer ist unter der Parabel :
die E a m i l i e de r 4 m i c i t ie r eigentlich zu verstehen? unpartheiisch beantwortet vom Br . • . A ICUS VERITATIS (Berltjn 1802 ,
48 bl . kl . 8vo .) vindt men veel merkwaardigs aangevoerd .
Tot aan den dood van KAREL I had er slechts eene V .- .
.- . bestaan, en deze was in stilte en zonder prachtvertoon
ten beste des menschdoms steeds voortgeplant geworden . Na den
dood van KAREL I vlocht men er politleke doeleinden in, en zip
verloor in de Loges, welke de nieuwigheden aannamen, hare aloude
gedaante . Toen nu Prins WILLE III in Engeland landde, en JAKOB II,
op den 20sten December 1688, Londen moest verlaten , kort
daarna bij Windsor gevangen word genomen , doch in Januarij
1689 ontsnapte, en bij Ambleteuse, in Frankrijk, landde, onderging oak de oude eerwaardige vorm der V .- .
.- . eene ,
bijna algeheele verandering. De Hertog VAN BERWICK , de natuurlijke zoon van JAKOB II , en reg. • .
.- . eener Schotsche Loge ,
verbond zich met de Jezuiten , en uit den leeuw van den stain
JUDA
'Cell zinnnebeeld uit het Dude Testament (Gen . XLIX ; 9) ---
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een Sehotsche leeuw gevormd
BJRWICI stand nu ook in
geheime verstandhouding met Lord BERKELEY, in Engeland. De
oude Hieroglyfen werden veranderd en nieuwe ceremonien uitgedacht . en men arbeidde voort, met het doel, JAKOB II in Engeland to herstellen, en er de Protestantsche godsdienst to onderdrukken .
De Hoofd-Loge beyond zich in een ewelf, onder het profes-huis der
Jezuiten to Pari ~'s . JAKOB II werd in die Loge
n ingeleid en Pater
LACIIAISB (biechtvader van LOWWIJK XIV, en dezelfde naar wien het
beroemde kerkhof to Parijs is genoemd) sprak hem daarbij met
eenige in dat werk aangehaalde orakelachtige woorden aan . In
deze Orde, door de Jezuiten uitgevonden , was de dolls het
symbool van den hoogsten graad . De Ilidder van den Dolk
heette : Chevalier Kadosch . De volgende graad had tot Orde-teeken een oeder-Godsbeeld met het Christuskind, en het omschrift
J . H. S. In een' anderen , en wel klerikalen graad , ziet men
een monnik afgebeeld, die in de eene hand den gifkellk , en in
de andere een dolls houdt, met het onderschrift : Je dais tout
a ma religion, en aldus : a Ik moet voor mime godsdienst niet
slechts alles lijden, zelfs elken flood ;" maar ook : a ik moet voor
haar alles onderstaan, zelfs elke misdaad ." Het geheele geheim dezer Orde bestond in niets anders, dan in het vermoorden van
WILLE
III . De Chevalier Kadosch ontving een dolk en zwoer, als
hij daartoe werd opgeroepen , to velde to trekken , en zich elk
middel to veroorloven tot het bedwingen van de vijanden der Orde . Hij ontving de verzekering , dat , bezigde hij den dolk,
JAKOB II hem koninklijk beloonen en boven al het yolk zou verheffen . In het opgenoemde werkje worden daaromtrent de volgende echte stukken medegedeeld
sword

Wij ondergeteekenden JAKOB FRANS , Hertog van Berwick, Ridder der
Orde van JAKOB tI , Ironing van Groat-IJriltanje, ROBERT CHARNOCK i
Pacer, JOHANNES FRIEND , ROBERT KING en AN'rOON KEYS . Wij , bier:
eerbiedig en vol aandacht verzarneld voor bet aangezigt der heilige Zaligcn
en van den grooten Bouwmeester , vooral echler under de reine en header-ziende oogen van IGNATIUS, die de onschuld hoedt van hen, welke woed
en kracht hebben, onderdrukle Staten to verdedigen , wij hekennen ert
beloven , ons woord tot aan den laatsten oogenblik onzes levens to houden , terwijl wij zelfs onder de grootste folteringen , welke men ons zou
kunnen doen lijden , nooit willen hekennen , dat4 de allercliristelijkste Koning , de eerwaarde waders Jezuiten , onze brooders, en J AKOB II, ons bet
eerste denkbeeld hebben gegeven tot den sluipmoord van WILLE , Pries
van Oranje, op straf van eeuwig in bet vagevuur to blijven , en de sniar-ten der hel en van bet hevigste helsche your to hjden , en voor inirner
beroofd to worden van alle rust , alien vrede en alle leniging , al ware
die ook nog zoo gering . Dit beloven wij onzen eesters en Opperhoofden,
den Pater LACIIAISE en den Aartsbisscliop van .Parijs .
Gedaan op den ioden Januarij 1696 , in de duistere kamer .
De flertog VAN BERWICK~ CHARNOcK,
FRIEND, KING , KEYS.

Ik JAKOB IT, IConing van Groot-Brittanje , beken opregt , dat ik heb
toegegeven aan de vroine bedoeling van uujn' natuurlljken zoon JAKOB
FRANS, Hertog van Berwick, zich inilner zaak aan to trekken en nii n ongeluk met mij to deelen , terwijl hij zich op mijne vijanden w reekt , eiz
mijnen schoonzoon in zijn winterverblijf aanvalt , dit nioge dan nu ook ge .
schieden , op welke wijze het wille ; .daar hij van de eerwaardige vaders
JezuIten en LODEwIJK den Grooten, niijn broeder en bondgenoot, die zoowel met de Jezuiten tot ee na Orde behoort als ik-zelf , vernomen heeft ,
III,
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dat het geene misdaad zij , zelfs niet eens eene zonde voor welke wboet
dient to worden , bet onregtvaardige bleed to vergieten van een ketiersch
vorst of van eene kettersche vors!in , die de Staten in verwarring brengen .
Dien ten gevolge draag ik Bern de last op , al le personen in Engeland ea
elders, welke zich tegen zijn Joel verzetten, to verbranden of om to brengen .
St. Germain en Laye,
T,IKOB ii.
den 3osten Januarij 1696.
Toen alles ontdekt was en men het geheele , komplot der sluipmoordenaars in Engeland had gevangen (eenlgen waren naar het
vasteland gevlugt , terwljl volgens KI BER S History o f England .
Lond . 1755, gr . 8vo . p . 394, van de opgemelde zamengezworeaart en Sir JOHN FRIEND
nen, CHARNOCK, KING en KEY Op den 18den
op den
en April 1696 werden ter dood gebragt), schreef JAKOB II
op den 20sten aart 1696 uit Boulonje aan LODEWIJK XTV : » 11eil
))en genade wacht hen . Heilige IINATIUS bid voor hen en heb me .!
a delijden met hunne zielen .
Ge4 niet toe dat zij eenige smart in
het vagevuur lijden ; want zij hebben niet bend , dat ik en
a mijne broeders , uwe volgelingen , hen hebben aangezet ." In de
duistere kamer onder de Jezuitenkerk to Parijs, beyond zich op
een berg
de berg van St . IGNATIUS genaamd
een oude draak,
welke ten aanzien van Frankrijks lot voorspelde : > Puinhoopen ,
a bloedige veldslagen,
moorden , kerkers, doodstraffen zullen uwe
» werken zijn en uwe zinnen streelen .
Dit orakel pasten de Jezuiten, naar de stelling van Pater LACHAISE , op de IIugenooten
toe, welke LODEWIJK XIV moest vervolgen . De door een pijl ge
wonde leeuw, welke vastgebonden was geweest , doch zich had
losgescheurd en het afgesciieurde touw nog aan den hals droeg ,
aan den ingang van een hol lag en met mathematiesche werktuigen
speelde (zie het Art . SCHOT, bl . 237), was dus geeh edel zinnebreeld, evenmin was dit de dolk in den hoogsten graad . Niet min
afschuwelijk waren de dolk en gifbeker in do handen van de
beeldtenis des gecstelijken in het klerikaat, door de JezuRen bedacht, en door GEDICKE, BIESTER en NICOLAI ZOO gelukkig bestreden .
Velen zien Schotland aan als de broeikast van al de stelsels en
geisoleerde graden, welke den naam van Schotsche voeren, gelijk dit,
naar die BB .' . gelooven, zou blijken uit oorkonden in behoorlijken
vorm . Ware dit echter aldus, dan zouden de VV.' . .. aldaar
het vruchtbaarst zijn in mystagogiesche uitvindingen . Zij hebben
nogtans nets uitgevonden . , zelfs niet de drie graden welke zij beoefenen , en die alleen bil uitsluiting van alle hooge graden, door de
. L .- . van Schotland worden erkend . Al die oorkonden , al
.'
Gr
die diploma's , al die reglementen, gedagteekend van Edinb urg ,
van Kitzvinning, van den d en k b e e l d, ig en Berg van 1l erodom ,
zijn nicts anders dan uitgedacht , voor zoo ver zij het vermogen
schenken de hooge graden to beoefenen . Dit blijkt ten duidelijkste
uit het volgende hoogst belangrijke stuk , waarvan het origineel ,
eigenhandig in het geheel eschreven en geteekend door Br .- .
LAW RIE Gr. • . Sekretaris der (jr . ' . L .- . van Schottand, en voorzien
van alle bewijzen van authenticiteit , in 1832 in handen was van
de redaktie der Revue historique , scienti ~que et morale de la
Franc-1I1aconnerie , welke zich bereid ha verklaard bet to toonen aan elken Br .- . die het mogt willen zien . De woorden in
cursyf gedrukt, zijn onderstreept in het oorspronkelijke, dat hier
volgt, tot zelfs met eenige onnaauwkeurigheden van interpunctie, enz .
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Scat
.idinburg, 7 J ul

T'dinhurgh, 7 ruly 1821 .

Sir and brother,

j 1821

Heer en Broeder ,

ei , ge. .
Uw brief van den isten
rigt aan Willm Inglis Esqr . , onze
gesubstitueerde groot nieester , betrekkelijk bet oprigten eener nieuwe loge, to Lausanne, in Zwitserland ,
onder het regtsgehied der Groote Loge van Sehotland , werd mij , als
sekretaris, officieel ter hand gesteld,
om in hare eerste bijeenkomst ingediend to worden ; en het verstrekt
tot veel genoegen a to berigten ,
in bare laatste kwartaal-zatnenkornst, eenstemmig is goedgekeurd ,
dat, op eeo aan nij to zenden verzoekschrift, voorzien van de handteekenin
gen van zoo veel broeders als men zott
kunnen verkrijgen, dadelijk eene konstitutie zou worden uitgereikt . Gij zult
ook de goedheid willen hebben, die
broederen aan to duiden, welke gij
de verschillende posten der loge aanvankelijk wilt doen vervullen .
We have no printed instructions,
111 hebben geene gedrukte instrukit being against the regulations of tien , als strijdende bet met de rescotish masonry to have any thing
glementen der schotsche rnaj ;onneric,
In the shape of a catechisme .
lets to hebben in der4 norm van een
katechistnus .
The Grand Lodge has never thought
De Groote Loge heeft bet nooit
it quite consistent , to cherish much voegzaam geacht, sterk briefwisseling,
correspondence with the continental to onderhouden met de vastelands
lodges, from the circumstance, that loges, uithoofde zij alleen de oorshe only acknowledges the orignal spronkelijke graden erkent van leerdegrees, of apprentice, fellow craft ling, medgezel en meesler metselaar,
Your letter of the i ste ay addressed to Willm Inglis Esqr . our
substitute grand master, respecting
the erection of a new lodge, at
Lausanne, in Switzerland, tinder
the jurisdiction of the Grand Lodge
of Scotland, was transmitted me of
ficial ly, as secretary, to he submitted
at their first meeting ; and it affords
me, much pleasure to inform you,
that at their last quarterly communication ,, it was unanimously agreed
to, that, upon a petition being forwarded to me, bearing the signatures of a many brethren as could he
obtained, a charter would he immediately granted . You will also have
the goodness to point out such of
the brethren as you intend to fill
the different offices, i :i the first in
stance, of the lodge .

and master mason being the ancient

order of St. John's masonry -- While
the lodges abroad, generally practise
and admit, other orders within their
bosom , which the Grand Lodge of
Scotland consider as innovations ,
upon the original institutions of masonry, as recognized by our Grand
Lodge in this country .
It is proper that 1 should mention,
that the dues of a charter is L . 2 r
sterg., and that we have a standing
regulation , that no charter is granted till this sum is remitted .
I have the honor to be, sir and
brother your most obedient humble
servant and brother
ALEX . LAwRIE secretary ,

Z,

zijnde de oude orde der St . Jansinetselarij - Terwijl de loges in den

vreenide , algemeen andere orden in
Karen boezem heoefenen en t oelaten ,
welke de Groote Loge van Schotland
als nieuwigheden beschouwt in de
oorspronkeli ke instellingen der metselarij, zoo als zij erkend is door onze Groote Loge in dit land .
Het is gepast dat ik u berigt , dat
bet verschuldigde
voor eene konstitub
tie is L. 2 sterg . , en dat wij een
vast reglement hebben , dat geene
konstitutie wordt toegestaan alvorens
die som geremitteerd is .
Ik heb de eer to zijn, beer en broeder, uw meest gehoorzame, nederige
dienaar en broeder

Grand Lodge of Scotland .

ALEX . LAwRIE sekretaris ,
Groote Loge van Schotland .

To C .
orison, Esqr.
. D. physician to the British forces and to
household o f If. R . H• the duke
Sussex, Lausanne, Swrtzer •land.

Aan C
orison Esqr.
. D . arts
des britschen legers en der hofhouding
van Z. K. H. den Hertog van Sussex , Lausanne , Zvvitserla4d .
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Zie verder de Art . TRANIRRIJK, waar men op bl . 242 tk
opgave der graden vindt , RERODO , HOOGE GRADEN en OPPERGRADEN ,

als ook

STELSEL .

.Les Eco8anis f doles , of la

SCHOTTEN . (De GETROUWE)

Rite de la vieille Bra, is con stelsel, dat slechts in bet
zuidelijk Frankr jk was verbr€id, en welks aanhangers voors
geven dat het in 1747, door den Pretendent (KAREL EDUARD
nit
STUART) is gestieht, gedurende zijn verblijf to Toulouse,
erkentelijkhheid voor hot goed onthaal, van do VV .- .
streken ondervonden .

.- . dier

Bet bestond nit negen graden, van wel-

ke de vier eerste, zijnde de eigcnlijke of symbolieke V .- .

.- .,

benevenss cen toegevoegde graad , het eerste , de vier volgenda
graden, de V . • .

. •.

der kruistogten . hot

of zoogenaamde wetenschappelijke V .
men . Zie daarover meer bij THOIty,
SCHOUTE'N,

(J.)

gedeputeerd

•.

tweede en de raatste grand,
. •. hot clerde kapittel vor-

Acta Latomorum, T. l . p . 506 .
Grootineester lNatioaaal voor de

symbolieke graden en reg . • .

.- . der Loge la Flamboyante,

to Dordrecht .

nog levend en ten

Broedersehap

Deze Br .- .,

werkzaam zijnde , zullen wij

zeggen, alsr volstrekt onmisbakar
andere artikelen van

ons work .

nutte der

slechts zoo veet

is tot aanvixllin-g van eenige
Als schrijver beeft hij zich

allergunstigst doen kennnen , , door zijne ac . • . geschriften, b . v.
de Licrzang getiteld : de eer der Vr jretselary gehandhaafd' (1824),

zijre We op fret huweli•j k van den H.- .

Gr . • .

.- . Nat.- . Pries PREDERIK der Nederlanden
(1825), enz . maar vooral door zijn werk : de Vrymet$elar j,
eon gedicht in drie .zangen , waarvan do cerste druk in koirtcn
E .- .

tijd uitverkocht was , waardoor eon tweede uitgave word gevorderd, welke ook in 1819' (Rotterdam

I

ERZEEL,

VI en 1'5a

bl . g r . 8vo .) verseheen . In den derden zang drukt hij zijn
ac . • . belijdenis aldus nit
'k Ben

etslaar, en dank God dat ik het hen geworden .

'k Was vhjtig : 'k heb gewerkt, en lien de

etselordexr ;

'k Heb haar geheinien en haar regels nagespoord ,
En ied re vorderin g d reef rnij begeerig veort ;
'k Dram door tot in let hart van haar verborgenlieden;
Ik zag de bronwel tlaar van deugd en reine zeden r

to in I aar tempelruir Frond ik op iedren slap
Een oefenplaats van Kunst , een school van Wetenschap .
Toen heb ik, 't been ik naatiw dorA hopen, ondervonden ,
En 'k held met hart en ziel mij sinds aan haar verbondeni
Ja, als de ontrouwe to rnijn brekend oog ontrent,
Dank ik den Heinel -no-- , dat ik haar heb gekend.

Om

then Br . •.

een bewijs van achting en Br .

1 eid to gevaen , kwamen cenige BB . • .

hone , als, scheeps-bouwmeester ,

•.

verknocht-

op bet denkbeeld , door

cen schip to doen bouwen ,

aan hetwelk den naam word gegeven van de Broedertrouw ,
en

dat van stapel li ep op den 21 step November 1856 , zijude

de 23e .

verjaring zijner inwijding .

het schip werd

Dit to

met plegtigheid gevierd .

water laten van

Br . - .

SCHOUTEN

van zijne zijde Wen eon penning slaan (vermeld in bet Art .
No . 6), welke hij de BB . • .

PENNING,

eigenaren van bet schip ,

deed
LEG-

ontwerpers van bet plan en

als bewijs van dankbaarheid aanbood ;

de medaille is gegraveerd door Br .

• . SCHOUPERG, en verbeeldt

,op . de voorzijde een roer , als zinnebeeld van bet schip , met
den naam Broedertrouw,, en bet anker der hoop, omgeven
door twee alleg oriesche takken .
lauwerkrans :
vember

Op de keerzijde staat in een'

Erkentenis voor Broedertrouw,,

XXI No-

DCCCXXXVI .

SCHREDEN .

Zoodra de eerste Opziener den leerlingspas aan deny

aspirant geleerd heeft ,

wordt hij door den Ceremoniemeester

haar bet oosten gcleid .
SCHREDEN . (De GEHEI
aantal,

die ook op

ZINNIGE)

Elke graad heeft haar eigen

de haar eigene wijze gemaakt worden en

cene allegoriesche beteekenis hebben .
SCIIREDEN .

(De ZAAL DER VERLOREN)

de viziteuren ,

Zaal, waarin zich

en in bet algerreen al de Broeders bevinden ;

zij is voor den voorhof.
SCHREPFER, (JOHANNES GEORGE) of , gelijk hij zich meestal
teekende ,

SCIIOPFER ,

geboren to Neurenbur

voorheen Pruis-

.siesch huzaar en vervolgens kof ijhuishouder to Leipzig, was
een der onbeschaamdste bedriegers van al degenen, die de V . - .
. -.

tot middel hunner bedoelingen hebben gemaakt .

openen van zijn koflijhuis in 1768 ,

Na bet

rigtte hij er cone zooge-
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naamde Schotsche Loge op , onder voorwendsel , van bet echte
opperhootd der VV . • .

Strike Observantie ,

. • . in last to hebben, bet stelsel der
als loutere verbeelding , to vernietigen .

IIij beschimpte de aanhangers daarvan, door op straat geworpen
briefjes, en bedroog eene menigte ntenschen door zijne geestLang kon hij bet echter niet

verschijningen en goochelarijen .
volhouden :
straf ,

door

geldelijke verlegenheid

doorschoot hij

en uit vrees

voor

op den 8sten October 1774 ,

zicb

Bosenthal, bij Leipzig,

to

in den ouderdom van 33 jaren .

In den laatsten tijd zijns levens had hij den naam aangenomen
van Baron

en zich uitgegeven voor een' natuur-

VAN STEINBACH,

lijken zoon van Pen' Franschen Prins en Kolonel in Fransche
dienst, waaraan echter een einde kwam, door den Franschen
Rezident

ARBOIS .

SCHREWSBURY . (Graaf VAN)
SCHRIFTin bet

ETSELAARS
bezit zijn

zijn

Zie

GUNDULPII .

die handwerksgezellen,

van schriftelijke bewijzen .

welke

Zie bet Art .

ETSELAARSGROET .

SCHRIKKELIJKE BROEDER .

Zie

VOORBEREIDER .

SCHRIKTEEKEN , is eon teeken , dat wet to onderscheiden is
van bet hulpteeken .
SCHRoDER , (FREDERIK JOZEF WILLE

) Doctor en Professor

der geneeskunde to
arburg , geboren 19 aart 1773 , to
Bilefeld, in bet Graafschap Ravensberg, overleden 27 October 1778 , had door chemieschen en alchemistieschen arbeid
zijne gezondheid reeds vroeg geschokt en zijne verbeelding overprikkeld .

IIij was een van die geleerden , welken de alchemie

de hersens heeft verschroeid , en de paradoxen-zucht bet hoofd
op hol heeft gebragt .
Langen tijd had hij reeds met menschen van gelijken aanleg in
briefwisseling gestaan, toen de sluwe Jezulten, met zijn karakter
en neiging bekend geworden, op het denkbceldd kwamen, SCIIRODER
tot hun werktuig to maken . Eerst ontving hij geheimzinnige
brieven van onbekende personen, waardoor z~lne verbeelding wend
aangevuurd . Later bezocht hem een onbekende, die zich, tot
zijne vreugde, bij hem als adept bekend maakte, en hem mededeelde, dat er onbekende in God levende vaders ' waxen, welke
een oog hieldeu op het grvote werk , en zijue aankangers en dezen

SCI! .
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gelukkig wilden maken . 1)at zij hem hadden gadegeslagen, en
welgevallen gevonden in hem en zijne nasporingen, orn tot de
geheirnen der natuur door to dringen, en daar zij wisten, dat hi'
niet zeer van geluksgoederen was voorzicn, zoo hadden zij hem
voorshands vijftig dukaten gezonden, welke hij hem ter haod
stelde. Daarmede moest bij in de eerste onkosten voorzien ; later
zou hij meer ontvarigen . Dit laatste gedeelte der belofte wend
echter nooit vervuld. De acme eerlijke bedrogen man was opge .
togen en liep in den strik .
en maakte hem nu bekend met
bet bestaan van de Orde der Rozenkruiscrs . Hij moest die verbreiden, kreeg later herhaaldelijk opdragten, door cen van onbekende personen, zoo bet heette, de onbekend .e opperhoofden der
Orde . Dit alles bragt hij , onder den heron opgegeven Alchemistieschen naam SCHWaRZER, eerlijk en ijverig ten uitvoer, en baarde
veel opziens . Bij zijne veelvuldige reizen waren de 50 dukaten
spoedig verteerd, en had bij geen ander voordeel er van, dan de
Brie eerste der negen Rozenkruis-graden to bezitten . De receptiegelden, voor elken graad bet drievoudige van den vorigen
bedragende, moest hij langs een opgegeven adres aan de onbekende opperhoofden zenden .
en had hem veel beloften gedaan,
maar deze gingen op cens to niet . Toen de oilbckenden door
hem hadden verkregen, wat zij wilden, vestiging der graden,
en zij hem verder met noodig hadden, of niet konden of wilden
gebruiken, verloor hij, naar de ktunsttaal der Rozenkruisers, op
eens z#na
eester, dat is, op zijne brieven aan bet opgegeven
adres kwam geen antwoord . Dit nam hij zich zoo zeer ter harte,
dat bij er bijna krankzinnig van werd, dewijl hij zich verbeeldde, dit door zijne zonden verdiend to hebben ; die smart droeg
dan ook veel bij tot zijn' vroegtijdigen dood .
SCHRUDER (FREDERIK LEOPOLD . Baron VAN) Pruissiesch Ritmeester , was lid der Strikte Observantie,

onder den naam

van Eustachius a Scarabeo, en eon der clerici, of onbekende opperhoofden des stelsels, waar hij Donsinicue heette .
De

inister

tingen in

VAN

WULLNER

zond hem, die daarom at zijne bezit-

ecklenburg verkocht , naar Rusland, omdat men

zeide, dat het oud-Grieksche Kerk-Rituaal sterk overeenkwam
.- . , en dat men het echte geheim bij de Griemet de V . - .
ken kon ontdekken . Zie verder het Art . WOLLNER,
SCHUBART, (JOH . CHRISTIAAN) Edelheer Vow

DE

KLEEFELDE,

Geheimraad van den Hertog van Coburg-Saa lfell, geboren
24 Februarij 1754, overleden 26 April 1787, heeft zich in
de Orde een naam gemaakt, door hetgeen hij, vereenigd met
den Baron VAN HUND, deed, tot grondvesting van het systeem
der Strikte Observantie, waar hij den naam droeg vast
Eques a Struthione (Bidder van den Struisvogel) .
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Hij was er Sub-Prior, en reisde Duitschland rond, om er
bet stelsel uit to breiden . Hij beproefde in entz, de Domheeren in die Orde op to nemen, en hen er toe to brengen, dat zij
zich zouden verbinden, Been ander tot Keurvorst to kiezen, dan
die Ridder der Strikte Observantie was. De Keurvorst kwam
er achter en verijdelde zijn plan . Hij en die hem hadden ge zonden , beproefden onophoudelijk, voorname personen tot de
vereeniging over to halen, en schonken hun eertitels, prefekturen,
mantels, prelaten hoeden, papieren stormhoeden en, naar gelang,
ook pensioenen . Op den anderen kant plunderde men lichtgeloovigen uit . SCHUBART speelde toen aan bet hof to ..4nspach
eene ellendige rol, welke veel gerucht maakte. Eens daagde
hij Prof. wooG, to Leipzig, voor zich, en uithoofde deze, op
last van den Baron . . VAN HUND, to Leipzig eene Loge had opgerigt, veroordeelde bid als sub-Prior (de niet meer regtschapen
aoINSON -- zie dat Art. -- was Groot Prior) Prof. wooG tot dadelijke
betaling van 250 thaler (f 450), als hij vender Ridder wilde
blijven ; en toen wooG verklaarde, dit niet to kunnen doen, wend
hij dadelijk vervallen verklaard van den Riddergraad en tot Socius
gedegradeerd . Toen wooG den naam noemde van den Engelschen Ge . • .
.- ., zeide SCHUBART : » Wat Gr .• . .-., wij hebben
er geen noodig, de Engelschen kunnen naar den duivel loopen ."
Zoo als dan daar ook alles gerectifieerd en op nicuws gewettigd moest
worden, wat van de Eng . • . Ge . • . L . •. of kornstig was, terwijl scnUBART
en zijne medestanders dit voor valsch verklaarden . Dc ellendigste
personen werden aangenomen, als zij maar geld konden aanbrengen , dat met de receptiegelden enz ., zoo bet heette, moest dienen
tot bet vormen van een lijftenten- of tontineplan, waaruit de Ridders de
gelden hunner prefekturen ; kommanderijen en prebenden zouden
trekken, dock waarvan de hoofden zich groote traktementen toeeigenden . Om geld to slaan, bedacht men nog andere hooge
graden in bet klerikaal systeem . Doch die traktementen werden
hun op het konvent to I(ohlo, waar SCHUBART niet dorst verschijzien , grootendeels afgenoinen . SCHUBART met kundigheden begaafd, en zich goed kunnende voocdoen, lokte velen, onder belofte, lien tot de echte bron der V.- .
. • . to zullen vocren .
Durst naar geld en een, kortorm, alle hartstogten der ligtgcloovigen
wend gestreeld, en als hefboorn gebi-uikt, om hen to winnen, en
bij de hun toegestane een en voordeelen de eigen beurs to spekKen .
en kwam er eindclijk achter, dat het onbekende opperboofd, voor wien groote sonimen in rekening waren gebragt, niet
bestond. Ook andere streken en listen werden ontdekt, zoodat
de Strikte Observantie in hare naaktheid wend ten toon gesteld
(de Pruissiesche Londes-Loge to Berlin beoefent then regel zoo
vol onverdc •a agzaamherd nog) en zcer daalde . SCHUBARTS lijk word
begraven in zijne statiekleederen , to weten : een wit kleed met
een rood kruis, een rooden hoed met pl uimen , den degen aangegespt, en laarzen met sporen aan de yoeten .
SCHUFT . Zie
SCHHULZE (

AREN .

) was een der onbekende opperhoofden van

Bet klerikaal 5ysteetn , onder den Ordc-naam Sergi us a Luna .

sco.

.
SEE
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SCOTT , (FRANS) Graaf van Dalkieth, later LIertog van Buccleugh, Gr . •.

.' . der Gr .' . L .' . van Engeland (

asons), in het jaar 1723 . De Br .' .

DESAGULIERS

odern
was zijn

gedeputeerde .
SECKENDORF , (ALBERT Baron van) Kamer-Prezident to Bayreuth , was lid der hooge graden van de Strikte Obeervantie,

onder den ordenaam van Eque$ a Capricorno (Ridder

van den steenbok) .
SEK R ETARIS (De) eener Loge moot de Protokol len van de Logevereenigingen en de briefwisseling houden , certifikaten en
andere aktcn afgeven , enz . Hij is meestal tegelijk zegel-bewaarder . In cenige hooge graden wordt de Sekretaris Kanselier genoemd . In de Fransch- Schotsche hooge graden wordt
hij Secretaire du Saint-Empire geheeten . Het kleinood van
den Sekretaris is twee, kruiselings over elkander liggende
pennen in zilver, voor den Groot-Sekretaris zijn deze in
het goad .
Volgens NOORTIIOUCn was B1' .' . WILLE COWPER de cerste Gr,' .
Sekretaris -can de Eng .' . Gr.' . L .' . (mod. asons), welke de
leden (24 Junij 1723) tot de vergadcring beschreef. Vroeger was
dit door den Gr .' . Opz .'. ANDERSON geschied . Bij de Engelsche
Gr .' . L . • . volgt de Gr.' . Sekretaris in rang op de GG .' . Opz.' . ;
in de Gr . • . L . •. van Nederland gaat de Gr. • . Itedenaar hem vooraf.
In de Ned. en Eng . GG. • . LL .- . staat de benoenlirig aan den Gr.' .
. • . Nat
; in de Eng . Gr . • . L .' . heeft men con gesalariecrd
.
.'
Adj .' . Gr.' . Sekretaris, welke nogtans Been stem h eeft ; ook in de
Nederl . •. Gr.' . L .' . is kortelings eon zoodanige benoemd . Die post
veroorzaakt meer moeite, en geeft ulcer bcz ;gheclcn, dan al de
andere posten, en vordert ook racer ijvcr en aanhoudeiiden arbeid .

et sche,pzinnigheid, net strenge, onwrikbare regtvaardigheid
hehoort hij bet ., verhandelcle in zijne verslagenop to licinen ,
welke in later tijd de oorkonden zijner L .' . moeten uitmaken .
Ilierin mag hens niets of houden , noch zucht tot gemak , iioch de
vices van lets van zijn gelnocgen to verliozen noch de begeerte van
de hoogst geplaatste Olflciel en to believen, door eene onregtlnatige
daad, uit rnogelijkc ecr- of heerschzucht voortgesproten , of geen
verkcerd advies, door aiideren ontzenuwd, h of verzachtende bewoordiiigen to vergoelijken ; hij is de man cler wet en der rentvaardighcid ; hij is, moor dan cenig ander Officier, de vraagbaak,
en de spit waarop veel draait . Ten einde Diets achterwege to
laten , zorge hij , onrniddellijk na de vergadcring, voor cone getrouwe redaktie der Notulen . En zijn lot' ten doze is, dat et- zoo
weinig gegronde aaiimeikirlgen niogelijk op kunnen vallen . Vaak
in do noodzakelijkheid, stuhken to stcllon en uit to vaatdigeu ,
mti csat taken J welke hij bcstrcden, en daarbij cone nice-
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SIC .

ping gebacl heeft, strijdig met bet gevoelen der meerderheid,
zorge hij, dat bet gestelde of uitgevaardigde stuk de meening der
L . • . , niet de zijne, uitdrukke . Hij verzoete bet niet, omdat bet
gerig1 is aan een' door hem boven velen beminden Br .- ., en
make bet niet scberper, omdat bet gerigt is aan iemarnd, wien
bij geene bijzondere genegenheid toedraagt . Hij zij de man der
wet, koel, regtvaardig en onpartijdig als deze ; hij vergete persoonlijke gevoelens, en spreke als orgaan der vergadering . Elke
afwijking van then tniddelweg is een zedelijke ontrouw .
SEKRETARIS, (GEHEI -) Secretaire intime, of

aitre par

euriosite , is de 6e . graad van den Raad der Keizers van bet
Oosten en Westen ,

van bet zoogenaamd oud-Engelsche en ook

van bet

itzraimietiesch stelsel,

BB .' . beet

SALO

O,

Luitenant

der

gardes onder de Oflicieren ;

HIRA

;

er is een Kapitein en +een
de BB .- . stellen

lijfwacht voor .

SALO11O'S
SETH,

de andere

Een der beide voorzittende

ADA

'S

derde zoon, heeft tot velerlei verhalen aanleiding

gegeven, dienende als legendc in de hooge graden .
SICILIc .
SIC

/ale

NAPELS .

TRANSIT GLORIA

wereld) .
ming

UNDI (zoo vergaat de heerlijkheid der

Deze uitroep wordt in vole systemas, bij de aane-

van eenen Lcerling, als ook in de Rouw-Loges, gebe-

zigd ,

als

bestaan .

cene

aanwijzing der nietigheid van ons aardsche

In bet ccrste geval worden deze woorden uitgespro-

ken , wanneer men den Kandidaat ,

tusschen de beide Opzie-

ners staande, op hot bevel des achtbaren

eesters, vergunt, met

zijne blikken door to dringen tot hetgeen hem vroeger verborgen was,

en in bet laatste geval ,

bij de herdenkin

aan bet

overlijden cens Broeders , als wanneer alles , zoo door de inrigting der Loge zelve , als door de houding der Broeders , en de
behandeling der stof ,

welke de Redenaar zich ten onderwerp

gekozen heeft, de nietigheid en vergaukelijkheid van ons aanzija
aanduidt .

Bij de begraving van eenen Engelschen Ridder van

de kousenbands-Orde bedient zich de Wapendrager ,
oogenblik ,

woonlijk van
Paus

steekt

(vias)

aan ,

op hot

dat bet wapen met bet lijk in bet graf zinkt ,
deze woorden .
do

ge-

Ook bij do krooning van een'

Clerico di Capella knielend eenig werk

terwijl do Ceremoniemeester de woorden zingt

Sancte pater ! sic transit gloria mundi .

SIE .

SLE
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SIERADEN EENER LOGE . Hierdoor verstaat men de juweelen,
tabliers en kordons van eenen graad .
eester draagt aan eenen band bet liniaal , de

De achtbare

passer en den winkelhaak . De eerste Opziener bet waterpas ,
de tweede Opziener bet schietlood . De Sekretaris draagt twee
kruiswijze pennen .

De

Schatmeester den sleutel .

den eener Loge zelve zijn : de

De siera-

ozaieke vloer , de vlammende

ster en bet geslingerd koord ; en verder : de Bijbel , do passer
en de winkelhaak .
SINAI .

Deze berg beteekent in de Schotsche graden den zetel

der waarheid.
SINCLAIR . Zie RosLIN .
SINT . Al de namen met dit woord aanvangende inoeten onder
woorden gezocht worden, als :

St,

SIVAN , de naam der 5e. maand van den Israel . almanak .
bet Art . AL ANAK, D . I . bl . 12 .

Zie

de

daartoe behoorende

ALBANUS Op ALBANUS

enZ .

SLAGEN . (De STERKE) Het openen der Logepoort met deze,
worth toegepast op de woorden : Bidt en u zal gegeven

zvorden, klopt en u zal open gedaan worden, zoekt en
gij zult vinden .
SLANG . (De) Is bet zinnebeeld van verstand ; wanneer zij de
staart in den bek heeft , is zij bet zinnebeeld van de eeuwigheid .
SLANG .

(De RIDDER VAN DEN KOPEREN) Chevalier du

Serpent d'airain, is de 23e . graad van bet zoogenaamd oudEngelsche systema, uit f4merika naar Frankri k ingevoerd .
SLEUTEL. (De) In vole Duitsche Loges maakt een ivoren sleutel
een deel der aconnieke kleeding uit, en dient als bet zinnebeeld der stilzwijgendheid, waarmede ieder Brooder de geheimen
der Vrijlnetselarij in zijn hart moot sluiten .
SLEUTEL (De RIDDER VAN DEN GOUDEN) is de 5e . graad
van de 2e .

asse in bet Rituaal der Akademie van de ware

Vrijmetselaren to
SLEUTEL DER V . - .

Grand-

ontpellier .
.- . (De GROOT EESTER VAN DEN)

aitre de la Clef de la

aconnerie, is de 2 i ste

graad van den Raad der Keizers van hot Oosten en Westen to Par ;js .

,
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SLU.

SO

.

SLIJITING VAN DEN LOGE-ARBEID. Is hot berigt, van den

cester uitgaande, en door do beide Opzieners lrer-

achtbaren

haald, dat er geene

aconnieke arbeid meer volbragt zal wor-

den ; hot wordt zinnebeeldig na middernacht gegeven .
SNAAR . (RITUAAL DER OtIDE) Zie
SNEEUWEN .

SCHOTTEN .

(GETROUWE)

De uitdrukking : het sneeuwt, beteekent bij som-

migen, dat er zich in een gezelsehap van Vrijinctselaren cone
of meer vrouwen bevinden .
SNOER VAN STERKE DRADEN,
tableau

omgeeft ,

wordt

(Het) hetwelk hot Leerlings-

gewoonlijk in zoogenaamde

vriend-

schapsknoopen gestrengeld, met twee kwasten aan do beido zijden . Hot moet den band verbeclden, die alle Broederen verccnigt .

Strikte Obseroanz .

SOCIUS is de 6e . graad van do Orde der
SEURS (Do LOGE DES NEUF) to

Paris,

was eerie der be-

roemdste Loges in Frankrij k , van 1770-1783 , zoowel uit
hoofde barer uitstekende leden als om hare weldadiglieid en
schitterende feesten .
ERCIER,

VERNET

HELVETIUS ,

LALANDE .

VOLTAIRE , CHA FORT ,

en andere bcroernde geleerden erg kunstenaren

zijn door haar ingewijd . Desniettemin deed bet Gr .- . 0 .- . van

Frankrij k haar (19 Jan . 17 7 9) in den ban, dat nogtans gee.
no

nadeelige gevolgen voor haar had . Zie bet Art .

bl . 150 . Berigten over deze Loge vindt men in

THORY,

PARIJS,

Hist .

du Gr . - . 0,- . de France, p . 369--373 .
SOEVEREIN . Is bet bijvoegsel tot do benamingen van eon groot
gedeelte der laatste of hoogste graden van • Franschen oorsprong .
SOEVEREIII

bet

DER

SOEVEREINEN (Do)

is de 60e . graad van

itzraimietiesch systema .

SOLE AUREO . (EQUES A)

Zie

SOLE VIVIFIANTE . (EQUES A)
SO ERSET (EDUARD SEY
minderjarigen Koning

STUART .

Zie

OUR ,

EDUARD

KAREL

XIII .

Hertog van) voogd van den

VI, en van 1547 aanvankelijk

mederegent , en later Protektor van Engeland, was van 1549
Gr . • .

.- .

der Bouwlieden, tot hij (22 Jan . 1552) onthoofd

werd . Hij voerde do Protestantsche godsdienst in, en deed het
palcis to Londen bouwen, dat thaos nog Somerset-house
wordt genocmd .

SO
SO

Hertog van Beaufort ,

ERSET ,
Gr . • . L .

•.

van Engeland (

In

SPANJE .

SPA .

.
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( HENRY) Grr . • .

. • . pier

odern

asons) van 1767- .1771 .
ter wereid, hcbben de VV . . .
. ..

geen land

zulke vreesselijke vervolgingen to lijden gehad als daar .
ger ,

dan

naar

Portugal,

want reeds in den fare

komen ;

1727 en 1728 ,

toenmalige Engelsche Grootmeester Graaf
COLERAINE

VAN

INCHIQUIN

toestemming tot hot oprigten van Loges in

do Kapitein
ndalusie
j
Paus

CLE

XII

ENS

In hot vervolg

eerie Bul

Vrijmetselarij gegeven,

en Lord

LOWELL ,

tot Provinciaal Grootmcester 'van

JAHOB CU~N ERFORD

benoemd .

gaf do

Gibraltar

adrid , en in den jare 1729 , word door Lord

en

Vroe-

de Vrijmctselarij hier ge-

was

(1758),

(zie hot Art .

BLJL)

word door
tegen do

die in bet volgende jaar nog met ver-

beurdverklaring der goederen en do doodstraf versterkt word
door den Kardinaal
PHILIPS

In hot jaar

FIRRAG .

1740

gal Koning

V een scherp edikt tegen do Vrijmetselaren, waarvan

con niet goring getal, in do gevangenis der Inquizitic geworpen,
tot galei- en andere sirafl'en veroordeeld word .
Daarom word de Vrijmetselarij in Spanje echter nit geheel
opgchcven, maar had zich, in hot geheim, buitengewoon ver en
tamelijk algelneen verbreid,

toen zich cone giftige slang in bet

verbond indrong en duizenden ongelukkig m.aakte .
Een zekere Pater

TORRUBIA,

zich in bet jaar 1751 ,

Inquiziteur van Spanj e , ]jet

onder bet opgeven van een valschen

naam en beroep tot Vrijmetselaar aannemen, en na zich vooraf
van den Pauselijken Groot-Penitentiar to hebben aangeschaft eene
dispensatie en kwijtschelding van bet houden van den of to leggea
cod van geheimhouding .

Nadat hij zich in do Orde do kennis

verworven had, welke hij meende, hem dienstig to ziju, stelde hij
cone aanklagt tegen de afschuwelijke instelling der Vrijmetselaren,
welko hij, met eene uitvoerige lijst van do 97 in het Spaansche
gcbied bestaande Loges en hare Broederen, aan do Inquizilie overleverde , terwijl hij cindelijk con work schreef , onder den titel
van :
In

Schildwacht ter bescherming tegen de y . Al

1751

werd

nieuwd door

do

Paus

Bul

door

BENEDLETUS

CLE

ENS

.

XII uiigevaardigd, ver-

XIV (van wicn men zegt, dat

hij zich ook in het Vrijmetselaarsverbond had doen aannemen) ,
zonder de Broederschap echter to vervolgen. Koning FERDINAND VI
was deels door deze nieuwe Bul, deels door de aanklagt van den Inquiziteur

TORRUBIA ,

genoodzaakt, de Vrijmetselarij, den 2den Julij

1751 , op doodstraf to verbieden . Een voorbeeld van de wreede behandeling der overtreders van dit dekreet , vindt men in
het vierde deel van LLORENTE , Bist. Brit. de l'Inquisition

d'Espagne, Paris 1818, waar het verslag wordt medegedeeld van bet proces van Br .' . TOURNON, in 1737 .
Na zoo vele gruwelen en zoo vele vervolgingen van de Inquizitie konden de Vrijmetselaren zich niet meer veilig achten, en
ofschoon men zich sterk op de bevordering van licht en ken
nis

toelegde,

durfde

men

niet openlijk

arbeiden,

Frankryks troepen, op

NAPOLEONS

Spanja binnen rukten,

en het land in bezit names .

totdat

bevel , in den jare 1807,
Van

then tijd of begon de Vrijmetselarij in Spanj a weder vorderingen

to maken,

en voornamelijk na de troonsbeklimming van JOZEF NAPOLEON, die Grootmeester van het GrootOosten van Frankrij k was geweest, vermeerderde bet getal
der Spaansche Loges buitengewoon . In het jaar 1809 werd
in
adrid eene groote Nationale Loge opgerigt, welke hare
zittingen hield in het voormalige paleis der Inquizitie . Buitendion rigtte JOZEF nog in 1811, in zijne betrekking als Soeverein
Groot-Kommandeur-Generaal, eon G root Kapittel der hoogere
graden op .

Sedert bloeide de Vrijmetselarij vele jaren ongestoord in Spanj a voort . Nadat ech ter , met den val van Keizer NAPOLEON, ook JOZEF NAPOLEON van den Spaanschen troon
verjaagd was, en

FERDINAND VII dezen weder beklommen had ,
herstelde hij de Inquizitie in hare regten , verbood bij besluit

. • . , en beval alle Loges to sluiten , terwijl de overtreders werden bedreigd met de straffen op
bet hoogste staatsverraad gesteld . Paus Plus VII herstelde ,
den 7den Augustus 1814 , de Jezuiten-Orde , en de vervan 24

ei 1814 de V . • .

banning der Vrijmetselarij , en de oude vervolgingen hadden
weder plaats . Dadelijk na dit bevel werden in
adrid 23
personen , die men verdacht hield van Vrijmetselaren to zijn ,

SPA .
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gevangen genomen en in ketenen geklonken ; maar bet petal
dergenen , die later hun lot deelden , was buitengewoon groot .
emoires Histor.
De geschiedenis hiervan vindt men in de
eur Ferdinand FII, etc . par ICHAEL Y QUiN (Paris 1824 ,
VIII en 572 p . in 8vo) . In bet jaar 1818 (den 30sten aart),
vaardigde Koning FERDINAND eon nieuw edikt uit, waarin de
hardste straffen, deportatie naar de lndien , verbeurdverklaring
van goederen, enz . voor de overtreders werd ingesteld . Doch
reeds in de maand aart 1820 werden, onder de heerschappij
der Cortes , alle gevangene Vrijmetselaren , volgens bet bevel
der provizioneele regering, door den Generaal BALLESTEROS , in
vrijhcid gesteld, en niet alleen de geslotene Loges weder geopend, maar ook nieuwe opgerigt . Ook de sekte der Carbonari
en andere geheime vereenigingen , als b . v. de Cotnmuneros
verhieven toen bet hoofd .
De geschiedenis der Vrijmetselarij in Spanje heeft tot dezen
tijd bet bewijs geleverd , dat de verdraagzaamheid in Spanj e
nooit van langen duur is geweest . Op den 1 sten Augustus
1824 gaf Koning FERDINAND VII een verbod tegen de Vrijmet .
selaren, volgens welke zich alle leden des verbonds , binnen
den tijd van eene maand , moesten aanmelden en al hunne Ordepapieren afgeven , bij gebreke waarvan alien , bij ontdekking , als schuldig aan hoop verraad gekerkerd, en zonder
vorm van proces binnen 24 uren opgehangen moesten worden .
inister
Nadat deze tijd voorbij was , verklaarde de toenmalige
van Oorlog AY ERICH, in eene cirkulaire van den 16den October , alle Vrijmetselaren des koningrijks vogelvrij , en dat dit
genne bloote bedreigingen waren, bewijst bet lot der grondleggers
van eene Loge in Granada, van welke in bet jaar 1827 ,
zeven ter dood veroordeeld werden ; ja zelfs werden eenige personen die op straat wandelehen , door bet graauw opgeknoopt ,
omdat . . . . zij er uitzagen als Vrijmetselaars .
Na FERDINANDS dood , welke den 29sten September 183
voorviel, brak de burgeroorlog uit , waarin de hierarchiesche
partij onderlag , en van dezen tijd of hebben de vervolgingen
opgehouden, en is de Vrijmetselarij toegelaten, zijade Don
PEDRO DE LAZARO Y ARTIN Grootmeester .
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SPA .

SPARTACUS .

STA .

Zie WEISIIAUPT .

SPERWER .

Zie SCIIOT .

SPHEER . (Do) Kunstige hemel- en aardgloben zijn bet zinnebeeld
van regelmatigheid en wijsheid .
Bij

de

Orde der Rozenkruisers beteckenen de wereidbol-

len de orde der schepping, of de schepping der nalzur, welke
deze Orde voormaals tot cen voorwerp hunner studio Inaakte .
SPHINX . (DP)

Dit bekende monster in do Egyptiesche fabel leer ,

wordt door de Vrijmetselaren als bet zinnebeeld van geheirnen en
onverklaarbare dingen gebruikt.

De oude volken hadden, uit

cerbied voor de geheimhouding, eenen God, dies zij IIARPOKRA.TES
noemden . Doze word voorgesteld, als hield hij do regterhand op hot
hart of voor den mond, terwijl de linker langs do zljde afhing, hot
hoofd was van voren met Gene kap bedekt, waarin cone menigie
oogen en ooren waren ,

om aan to duiden, dat men van de vole din-

gen, welke men ziet en hoort, weinig bekend moot maken .
Voor do ingang van de Tompels der Egyptenaren waren sphinxen
geplaatst , die hot bovenlijf van cen meisjc hadden ,
onderste gedeelte eon leeuw verbeoldde .
heel verbeeldde wijsheid ,

terwiji hot

De sphinx in hot go-

hot beeld van het meisjo schoonhcid

en dat van den leeuw kracht ; en zijn niet wijslicid, schoonhcid
en kracht do drie eigenscbappen , die den Vrijmetsclaar moeten
versieren ?
SPOULEE,

(JOHANNES VAN) was Gr . •.

in Fns;eland , van 4555 0-1575 .
STAD,
DERS

. • . der Bouwlieden

Zie verder hot Art .

GIBLI

(Do WELDADIGE BIDDERS DER HEILIGE) of do
DER

WELDADIGHEID,

ook

IIET

GERECTIFIEERDE rITUAAL.

.

RID-

Op

Lyon word de Teinpeliers-Orde der Fr ;nsche LoLotharingen en den Elzas, die bet stelsel
der Strike Observantle hadden aangenomen, in zekeren zin
bet konvent to

ges,

vooral in

afgeschaft,

omdat zij vreesden , dat bet to gevaarlijk ware, do

Orde onder lien naam voort to planten,

zich toen

St.

en noemdcn do leden

Chevaliers de la Cite sainte . De drijvers hierbij waren

ARTIN

en

VILLER

bleef echter met de

OZ,

en

nog eon paar anderen .

en

Strike Observantie in verband . en vormde

eene afzonderlijke provincie, Wat do gelicime kundigheden betreft ,
bielden zij eon' gehccl afzonderlijken gang, en vcrvaardigden

2,37

STA .

nog boven den Eiddergraad mystieke graden , Nvclker geest en
onderwerp kunnen beoordeeld worden naar de werken der
De Archives myth o-hermetiques ; des

voorstanders , als :

Erreurs et de la Verite , enz . Over die Orde vindt men
veel in IRABEAU'S werk : de la
onarchie Prussienne soul
FREDERIC
le Grand, Londres 1788, 7 vols , 8vo. Art.
Religion . Het stelsel bestond uit vice grader , zijnde : Leer-ling,

Gezel ,

eester (

eester en Schotsch , gedeputeerd , gerectifieerd

aitre Ecossais, depute' rectifie) , en eindelijk uit

een vijfden, die bet geheel bekroonde, en den naam had van

Chevalier de la bienfaisance, of Chevalier bienfaisant
de la Cite sainte . Elke graad had zijne symbolen ; dat van
den eersten was een gebroken zuil, met bet opschrift : Adhuc
stat (nog staat zij) ; dat van den tweeden een kubiek, met
het opschrift : Dirigit obliqua (hij geeft een regten stand
aan bet scheeve) ; dat van den derden een masteloos schip ,
op kalme zee, met bet opschrift : In silentio et spe forti-

tudo mea (zwijgen en hopen is mijne sterkte) ; dat van den
vierden was een leeuw, onder eene stormachtige lucht, rustende
bij eene rots en spelende met mathematiesche werktuigen ; onderschrift :
eliora praesuma (zie bet Art . scluoT) ; dat van
den vijfden was een graf , op hetwelk de letters J.
. stonden , benevens een arend, een pelikaan, en het omschrift

Ecce quod superest ordini Templariorum . (Dit is nog
overig van de Orde der Tempelieren) .
STALEN GEWELF .
STANDAARD . Zie

Zie

GEWELF .

(HET STALEN)

BANIER .

STANDAARDDRAGER (De) is een Officier der Loge, in do
Schotsche "graders arbeidende .
STANHOPE .

Zie

DOR

ER .

STAPLETON,

(WALTHER) Bisschop van Exeter, was Grootmeester der Engelsche bouwlieden, onder Koning EDUARD II,
van 1307--1527 .

STARCK, (JOHANNES AUGUSTUS Vrijheer VON) Doktor der
Theologie, en eindelijk Gr . • . Hertogl . Opper-Hofprediker, geboren 29 October 1741, to Sch werin , overleden 3
III .
17

aart

Strike 01),tervantie,
Archirnedide8 ab aquila fulva ,

1816, was lid van de hooge graden der
ondier den Ordenaam van

(van den donkerrooden Arend),

Hij bedacht en stichtte bet klerikaal systeem, waarvan hij kanselier
en een der geheime opperhoofden was, en waarbij hijj een trouwe hulk
had aan bet tweede opperhoofd, Baron VAN RAVEN . STARCK was
een vlijtig leoling geweest van SCIHROPFER of SCHREPFER, en speelde
op bet konvent to Brunswijk ( ci 1775) eene ellendige rol . Hij was
een geestdrijver en niet eerlijk in zijne bedoelingen , maar trachtte
aanbang to verkrijgen, door het schermen met den ophef, over zijne
a
kundigheden in geestbezwering
en gou"dmakerij . Op bet konvent
verklaardehij kanselier to zijn van het Groot-Kapittel van oud-Aberdeen,
in Schotland (tie daaromtrent hl . 242 van dit deel), dat VON UND niets
wist, en JOHNSON een bedrieger was, die zich door misdaad in bet bezit
had gesteld van papieren, ontroofd aan den zendeling van bet Kapittel
van Schotland, welke verdwenen en waarschijnlijk vermoord was, en
dat men zich blindelings aan hem (v . S .) moest onderWei - nen . Reeds had
VON HVND zich laten belezen, en waxen de ovei-igen niet ongeneigd, zich,
zonder verdere inlichtingen, inderdaad aan VON STARCK to onderwerpen,
toen bet der welsprekendheid van scHurART gelukte, to bewerken, dat
het konvent vorderde, zijne voltnagten to vertoonen, alvorens zijne oppei magi to huldigen : maar daartoe was VON STAIICK niet to bewegen . Dc
aanweIzigen, altijd nog niet overtuigd, dat hij hen bedroog, besloten, afgevaardigden to z~enden naar Oud-Aberdeen, door welk
Kapittel bij zeide gemagtigd to zian, en waar de groote geheimenissen, de verheven leer en de schatten der Tempcliers waxen besloten : flit vond to minder twijfel, dewijl er reeds vele jaren
groote sommen waren afgezonden, zoo het heette, naar de onbekende opperboofden in Schotland. Toen, die afgevaardigden er
aankwamen, vernamen zij , tot hunne verhazing, dat de BB .- . van
Oud-Aberdeen niet hadden geweten, dat zij in bet bezit waxen
van zulke geheimen en schatten ; dat amen er geene andere, dan
de drie graden kende, en nooit eenige schatting bad ontvangen .
. Hij herstelde zich nogtans
Bet berigt hiervan onthutste STARCH
spoedig, en zeide, dat bet hen nict bevreerndde, aangezien de
stukken, die de berigten naar bet Kapittel van Oud-Aberdeen
moesten overbrengen, door JOHNSON gestolen waxen . De meesten
.lieten zich hierdoor niet bliuddoeken en doorzagen STARCH : enkelen
kleefdetn hem nog aan . Doch zijne partij smolt stork, toen ook de afgevaar .
digden onverrigter zake terug kwamen van Italic, waarheen zij waxen
gegaan, om de geheimen, door STARCH vermeld, op to sporen, welker,
zetel, gelijk deze zeide, bij den Br .' . APROST, Sekretaris van den Pre .
'tendent (xAREL EDUARD STUART) , was . Geheel ontmaskerd, wist hid
Been' beteren road, dan to schelden op_ al zijne tegenstanders, en
toen hem ook dit niet hielp, zich nit de Orde terug to trekken .
Ofschoon hij bet later ontkende , zoo staat bet nogtans vast, dat hij
schxijver is van bet werkje : St . Nicaise, &der eine Sammlung
Ilaurerischen Briefe fiir Freymaurer and die es nicht sind, 1785 .
Reeds vroeg liep bet gerucht, dat bij hcimelijk Katholijk was
,geworden,, en ten uutte 'van den Paus$elijken stool
en ook der

STA .

STE,

9A

JeiuIten
verlof had gekregen, voor bet uiterlijke in de Protestantsche kerk to blijven . Dit gerucht vond echter niet algemeen ingang. Later nogtans is die zaak stellig bewezen geworden.
en weet thans, dat hij, to Rome gekomen, bekend wend met
den Kardinaal CASTELLI, Prefekt der propaganda, den
arkies
DE BAUSSET, Fransch Ambassadeur to Petersburg, die hem overhaalde, naar Parijs to gaan, en hem aanbevelingsbrieven gaf aan
den beer DE JARENTE, ziju bloedverwant, die bet bestuur der
pensioenen had, voor den A
DE BAUSSET, toeii Agent der geestelijkheid en later Bisschop van Frojics, en eindelijk voor den
A
BARTHELE Y .
STARCK kwam, in Oktober 1765, to Paris, en
na voorafgaande voorbereiding en genoten onderwijs, zwoer hij
in de kerk St. Sulpice, op den 8sten Februarij 1766, het Protestantschee geloof af ; zijnde deze zaak opgeteekend in cen register van,
geloofsafzweringen , plaats gehad hebbende in de kerk St. Sulpice ,
van 1666-1791, en dat nog in 1825 aanwezig was . De afzweringsakte voert de onderteekeningen van STARCK en van den
A
JOUBERT van St . Sulpicius, van deli A
DE BAUSSET en Van
den Vikaris, Abt DE CIIAZAL DE LA ORANDIE . Kort daarop keerde
STARCK naar Duitschland, en bleef in bet openbaar Protestant.
Zijue geloofsverandering bleef y zoo lang hij leefde , geheim . Hij
bad zich zoodanig gedrongen in de gunst van den Hertog van
Hessen-Darmstadt, toen nog Landgraaf, dat deze hem, in 1807,
tot grootkruis der Orde pour le merite en tot Baron benoemde,
Toen hij stierf, gelastte hij, dat men hem zonder plegtigheid zon
begraven, op den Heiligen berg, bij Jugenheim, waar vroeger
een Katholij k klooster had gestaan . Zie vender over hem .Biographie universelle ancienne et moderne, Paris, gr . 8vo . Vol. 43 .
p . 471-474 .
STATIEZWAARD

van

den

Engelschen

Gr . •.

.* .

Zie,

ZWAARDDRAGER .

STATUTEN DER ORDE en Statuten en Reglementen van bet
Groot-Oosten . Zie WETTEN .
STEEN . (De BEHOUWEN) Zie KIIBIE$STEEN en STEEN (ROwE) .
STEEN . (De RUWE) Is een der onbewegelijke kleinodien, en
wordt op bet Tableau der beide eerste St . JANE-graders afge ..
beeld, nogtans niet in de Loges van bet nieuw-Engelsch stelsel .
Hij is bet zinnebeeld voor de Leerlingen, om zich met alien ijveL
op de beschaving en verfijning van hun eigen karakter toe to leggen .
In de Ritualen (als b . v . van de Gr. • . Loge de drie Xei

reldbollen) ,

die op de geschiedenis van de Orde der Tempe-

lieren zinspelen , wordt van driederlei steenen gesproken , namelijk : van eenen rnwen , van eeneu behouwen en van cenen
verbrijzelden steen .
47#
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W rnwe steen stelt do onvolkomenhcid aller . dinFerr, en

ook van onze Orde voor .

;

De gehonwon steen heteekent de i

gelukkigen toestand onzer Orde, en de verbrijzelde steep heeft
betrekking op de onderscheidene veranderingen, welke onze Orde
heeft ondergaan .

Zie

XUBIEQSTEEN .

STEEN D ER WIJZEN . (De) Lapis phi losophorum .
vinden

I3ezen to

was altijd eene hoofdbczigheid der Alchemisten .

Zij

streefden hoofdzakelijk naar de ontdekking van middelen , tegen
alle krankheden der menschen ,
inaken en to verlengen .
vroeger eene groote rot in
ALCHE IE ,

CAGLIOSTRO ,

STEENHOUWERS

HER

en o1n hun leven jeugdiger to

De steen der wijzen speelde vooral
de hermetiesche

ES

TRIS

en

EGESTIJ'S

tot

NAXI ILIARN

Op

doze

I

de

bestaan
kweekster

wijze werkte zij

Duitschland ,

. •.

Zie

PARACELSUS .

BROEDERSCHAP (Do) der middeleouwen was

eene zeer merkwaardige verschijning, die van

geestelijkheid

V. • .

heeft .
der
niet

zoo als reeds,

In

KAREL

den Groote

vroegere tijden was de

kunsten
minder

en wetenschappen .

op do heschaviug van

de akkerrbouw , de veeteelt , de

wijrr- en vruchtbouw door den aankoop van landerijen bevorderd
word .

Van

den Groote tot het midden der twaalfde

&ABEL

ecuw werden bouw- , schilder- en beeldhouwkunst alleen in do
kloosters uitgeoefend ,
bij de Franken in

niet alleen

Gallie.

in Duitschland ,

maar ook

De Bisschoppen waren gewoonlijk

de leidslieden bij hot bouwen. van kerken . Voor de omringen'de
wereld was bet inwendige der kunst ,

zoawel als de wijze van

uitvoering, eon geheirn ; hot was cone schepping, die voor aller oogern
daar stond, zonder dat zip de oorzaken, daarvan konden nagaan
Vele sticiters van geestelijke Orden maakten hot den Broederen
tot eenen plig ,

zich op de beeldende kunsten toe to leggen ,

voornamelijk de heilige

BENEDUCT'US

en daarna de heilige

BONIFACIUS .

Bij bet bouwen van eon klooster waren sorrnigen de ontwerpers van bet plan ,

auderen waren schilders en beeldhouwers ,

en nog weder anderen hielden zich bezig not bet vervaardigen van
versierselen .

Daar de kloosters sorntijds to weinig leden telden,

tot bet volvoeren van eon of ander gewigtig work ,

zoo werd

ook aan sommige token onderwijs in de beeldende kunsten me .

degedeeld , en zoo kwamen de kunsten en wetenschappen meer
en meer in de buitenwereld , en vereenigden zich tot Broederschappen .
De verbroederingen der Bouwmeesters en steenhouwers in de
niiddeleeuwen , zijn niet alleen op zich zelve belangrijk ,
leveren

maar

ons ook menige opheidering omtrent bet toenmalige

bouwwezen en ook vele niet onwigtige bijdragen tot de geschiedenis der zeden van then tijd .

Van tijd tot tijd hadden er

in Duitscli land en FrankriWk algemeene en vele verbroederingen plaats tusschen de werklieden van onderscheidene gilden,
en zoo was hot ook , dat zich de stcenliouwers-Broederschap
grondvestte ,

die in vele gevallen de wetten en verordeningen

der Vrijmetselaren aannam .
STEINBACH . (Baron VAN)

Zie

STEINBACH . (ERWiN VAN)
STEINBACH . (;IAN VAN)

Zie

SCHRE'PFER .

Zie

UNSTER.

UNSTER.

STELSEL . (ECLECTIESCH) I)it stelsel heeft zijn Hoofdbestuur of
Directoriale

(Groote)

Loge to Frankforth a.

.

Toen een

aantal helderziende en ijverige • BB .' . bemerkt hadden, welke
ergernis in de Orde was gebaard door de hooge graden, er
binnen gedrongon door de pogingen van goudmakers en geestenbezweerders , kwam men in 1783 op hot denkbeeld van het
ecteetiesch stelsel (bet woord stamt of van bet Grieksche eklego

ik kies uit,

en was gebruikelijk ten opzigte van die wijs-

geeren, welke peen

bijzonder stelsel aankleefden, maar uit al

de bestaande stelsels het beste kozen) .

en wilde intriganten

en bedriegers beletten, langer eene goudmijn van de V .-to makers .

Bij gelegenheid van het overlijden van den Eng
.
.'

prov . . G . .
bad,

.- .

.' . voor den Boven- en Beneden-R ;jn,

op den 18 en 21 step

GOGEL,

aart 1785 , eene vergadering to

Frank forth plants van de Prov . Loge Joseph zum ReichsAdler , to Wetzlar , en de Prov .' . Loge van F. a .
in vwelke de bekende B .' . Vrijheer

VAN

KNIGGE

zeer ijvcrig

we-rkzaam was .

In die vergadering word besloten , de

St .

voortaan alleen als V .- .

JANS-graden

to bearbeiden ,

.,
drie

.- . to erkennen on

doze van allen sektengecst en dwceperij to zui-
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veren , en de verschillende hooge graden als uitwassen en parazietplanten in de

V. • .

. • . to verwerpen .

Dewijl men eene

algeheele tolerantie wilde aanhangen, ten aanzien van alle andere
stelsels en Ritualen, hot men bet aan de bijzondere Loges vrij ,
een willekeurig aantal en stelsel van hooge graders to bearbeiden .

Door de laatste instelling hoopte men, dat do Loges niet

afgeschrikt zouden worden van de toetreding, en dat bet verschil
en de menigvuldigheid der graden ,
die to doen vervallen .

bet beste middel zou zijn ,

Ten aanzien van onderscheidene Lo-

ges bedroog men zich hierin niet ,

en ware meer eenheid in

de betrekkingen en bet bestuur daargesteld geweest , dit stelsel
had zich welligt door geheel

Duitsehland

verspreid .

en

stelde eene cirkulaire in bet Fransch, in then geest , aan alto
Loges, waarin onder andere gezegd wordt
Dat, sedert men de begrippen van vrijheid en gelijkheid in de orde
had ondermijnd ; sedert sekten, de eendragt in doel en leer vernietigd,
en daardoor verbonden harten zoo zeer hadden vaneen gescheurd,
dat zij elkander haatten, verketterden en vervolgden, en despotisme, trotschheid, eigenbaat, dweeperij, en dorst naar onderscheidingsteekens, bet geheele gebouw dreigden to doen instorten,
flu zij in bet heiligdom waxen binnen gedrongen, men bet als
dare pligt had geacht,
bet eclectiesch systeern to vor•men,
de oorspronkelijke, edele eenvoudigheid der Oi •d e to herstellen,
en wenschte to doen als de beroemde wijsgeeren der oudheid, bekend
onder den naatn van eclectici, welke zonder een bijzonder leerstelsel aan
to kleven, bet beste en meest overtuigende uit alle kozen, en onder
bet belijden eener verstandige onzijdigheid, met vereenigde krachten alles uit den weg ruimden, wat doze' wijze bedoeling kou
hinderen, enz . In bet Duitsch vindt men de cir'kulaire in haar
geheel, in Ephemeriden der Frei-11laurerei, dltona 1785, 8vo .
bl . 82-91 . en in bet Arehiv. fur Frei,naurer and Rozenkreuzer, Th . II. (Berlin 1785, gr. 8vo .) bl . 1-11 . De Gr . •. L. •.
van bet eclectiesch verbond to Frankforth, met 12 Loges onder
haar beheer, kiest alle Brie jaren haren Gr . •.
.- ., welke door
de Gr.•. L . •. Van Engeland wordt bevestigd . Over bet eclectiesch
stelsel zie verder Baron VON WEDEKIND, Baustucke, ein Lesebuch
fur Freimaurer, 2 Th . in 160 . Giessen, 1820 tend 1821, en
Religionssysteme and Freimaurerei, van P. J . CRETSCH AR, Franlif.
a . A1 . 5838, in 16° .
STELSEL . (EGYPTIESCH) Zie

ITZRAI IETIESCH STELSEL . .

STELSEL (Het ENGELSCHE) der Yrije en aangenomen Vrijmetselaars, verdeelde zich sedert 1717 in hot oude of Yorksche,

en bet nieuw-Engelsclte stelsel . Pat gedeelte der BB .

• . , welke

van Engeland
is, doorstatuten
zijne
bet Konstitutieboek
roeping,
herzien
verpligt,
, en van
onder
de zedewet
ANDERSON
anderen,
L toal'sloeg,
aan,
gehooralle
en

SITE :

9617

naderhand bet laatste aankleefden , waren in 4 716 van gevoelen , dat di
ac . • .
erfelijke vaardigheden afgeschaft, moesteq worden . Wezenlijk
verschil bestond er i i de leerstelli en , tusschen de twee systemen , vior de vereenigingen niet . Na hetgeen wij zeiden in
(lo Art . ANDERSON , ENGELAND , LONDEN , NOORT}OUCY Cfz , hebbet
wij nog slechts bet volgende to zeggen
De Eng . V . • . . •. , de oudste der tegenwoordige Broederschap
en de moeder van alle andere V . • . . • . vereenigingen , neemt (ook de
vroeger verdeelde, oude en nieuwe stelsels namen bet steeds) als
grondslag der V . • . . • .
als voornaamste grondwet den eersten der zeven Pligten, luidende
Ecn V . •. . •.
zamen als cen ti ouwe Noachiet (zie bet Art . NOAC[IIETIESCHE GEBODEN), en als hlj de kunst in den grond verstaat, zal hij noch een
stompzinige godloochenaar, noch ongodsdienstige vrijgeest zijn .
In oude tijden rustte op de Christelijke etselaars de phgt, zich
to rigten naar de Christclijke gebruiken van elk land, waarin zij
reisden of atbeidden : doch daar de
etselalij echter order alle
volken, zelfs van verschillende godsdiensten wordt gevonden, zoo
rust thans nog slechts de pligt op hen , die godsdienst aan to kle .
ven, waarin alle menschen overeenstemmen (aan elken Bi oeder
zijne eigene , biizondere meening overlatende) ; dat is : goede en
trouwe mannen to zijn, mannen van eer en regtschapenheid, door
welke benaming, godsdienst of overtuiging zij ook ol,derscheiden
molten zijn : want zij stemmen alien in de drie groote Artikelen
van NO ACH overeen, dat genoeg is om bet cement der Loge to bewaren . Zoo doende is de etselarij bet middelpunt hunner verceniging , en bet gelukkige middel, tot bet vereenigen van menschen, welke, zonder dat, aanhoudend van elkander verwijderd
hadden moeen blijven (Hiermede vergelijke men de old Charges,
to vinden in KRAUSE'S Kunst-Urkunden, D . III , p . 253 , naar
PRESTON'S bearbeiding, en de Yotksche Konstitutie in bet Art .
OORSPRONG, bl . 65 . Omtrent den oorsprong der tegenwoordige Gr . • .
L.• .
. waarin thans de Yorksche en nieuwe etselaars vereenigd zijn, zie men bet Art . ENGELANO, D . 1 . bl . 202) .
Het Engelsche stelsel bearbeidt de drie graden , en ook een
vierden , welken men er beschouwt als eerie soort van wetenschappelijken graad, genaamd : Royal Arche. Daar buiten
erkent men geen' anderen , en dit pat zelfs zoo ver , dat de
overleden Gr . • .
.- . Nat .- . , do Her tog van Sussex, eon aangeboden verbond met cone vreemdc (Duitsclic) Gr, •. . •,
Vender heeft do G r . • .
otudat zij hooge grader bearbeidde .
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L. • .

van Engeland, aan de weinigen die er lust toe gevoelen , zich met linten , dekoratien en titels op to pronken , dit

niet willen beletten , door, zonder ze to erkennen, bet oprigten
toe to laten van eene soort Riddergraden, welke eehter niet tot
de V . • .
. • . behooren . Zie bet Art . ENGELAND , D . I . bl . 207 .
STELSEL van FESSLER, is dat van do Groote Loge Royale
York, to Berlijn, en werd geput uit do Ritualen der oude Rozenkruisers , de Strikte Observantie , bet Zweedsche Kapittel
en dat van Clermont, en bestond uit de symbol . •. gr . •. , benevens
4e. Het heilige der heiligen, of de Schot (ook volkomen Bouwmeester) . 5. De St. Jndreas-Ridder. 6 . De Ridder van het graf,
7. De Ridder van het kruis (beschreven in het werkje : Die hUchsten grade der hochw . Gr .•.
. •. L . •. R . Y. z . Fr . oder das

non plus ultra der Freimaurerei, Berlin 1804, 8vo . 204 s) .
Later (zie .Pruissen, bl . 180) liet zij ze echter weder varen, en
bearbeidt thans slechts de drie s ymb . gr .
STELSEL, (FRA1NSCH) ook in Nederland en Belgie beoefend,
bestaat uit zeven graden , zijnde , buiten do eigenlijke of symbolieke V . •.

. •. , 4 . Uitverkorene ; 3 . Schot ; 6 . Ridder van
bet Oosten , en 7 . Soeverein Prins van bet Rozenkruis . VOOr

4 775 bestond in Frankrij k een mengelmoes van allerlei stel
sels en graden ; na then tijd begon bet Gr . •.
ordenen ,

rigtte zich, voor de s ymbol . gr . ,

0 . •. die to
naar hot En-

gelsche stelsel, en nam, tegen zijn' zin (zie Oppergraden, bl .
83) , ook de hooge graden aan , welker aantal hot van 50 op
4 herleidde .
STELSEL . (GERECTIFIEERD) Zie

CAGLIOSTRO .

STELSEL van HAITY , is eensdeels bet Engelsche , en anderdeels bet gradenrijke stelsel van Frankrijk .
STELSEL . (HER ETIESCH) Dezelfde

Dom

PERNETTI,

die in

4 760 to Avignon Ritualen had ingevoerd, welke aan de Swedenborgscho leer waren ontleend, bragt ook bet zijne toe , om
in 4 770 , onder den naam van hermetiesche

Ritus eene

Vrijmetselarij to vestigen , welker bedoeling was , op eene zinnebeeldige wijze onderrigt to gevon in de scheikunstige verandering van metalen, en de zamenstelling van bet algemeen
geneesmiddel (panaceum) en bet levens-elixer . Het administrative tniddenpunt van dit stelsel droeg den naana van Schot-

STE .
schen Groote -Loge van
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het Graafsehap Venaissin .

De

oe-

der-Loge van dit hermetiesch stelsel word in 1776 , in de hoofdstad geinstalleerd , door de Kommissarissen der Groote-Loge van
het Graafschap Venaissin .
selarij zich to

Parijs

Terwijl de hermetiesche Vrijmet-

vestigde, en er den naam van Schotsche

Filosofiesche Ritus aannam , onderging zij
graden wezenlijke veranderingen .

De

in hare instruktie-

oorspronkelijke graden

waren slechts ten getale van zes , zij heetten : /Vaar .
laar, waar

etse-

etselaar op den regten weg, Ridder van

den gouden sleutel, Ridder van den regenboog, Ridder
der fIrgonauten en Ridder van het gulden vlies .
STELSEL (HER

ETIESCH) VAN AVIGNON .

STELSEL van HERODO

(Zie

PERNETTI .

HERODO )

Tot in 1783 kende

men in Schotland slechts drie grades .

Toen echter voerden

cenigen er

.

Zie

cen' graad in , bestaande uit Brie afdeelingen , en

Rozenkruis van den toren genoemd, welke men cen' ouden
oorsprong ,

en ROBERT BRUCE

als grondlegger aandichtte .

Hij

werd echter niet erkend door de Gr . • . L . - . van Sc/iotland,
welke nog in hare statuten van 1856 heeft verklaard,
eigenlijke V . • .

alleen de

. • . , of de drie symbolieke graden te bearbei-

den .

The grand Lodge, of Scotland practices no degrees

of

asonry but these o f apprentice fellow craft and
aster

ason, denominated St . John's

asonry ; to vin-

den in the laws and constitutions of the Grand-Lodge,
of the ancient and honourable fraternity, of free and

accepted

asons of Schotland, C. I .

SCHOTSCHE VRIJ ETSELARIJ ,

fort .

4.

Vergelijk

bl . 245 .

In Frankrij k wordt op den naam van Ritual van Herodons
of van Volmaking, een stelsel beoefend van 25 graden, to vinden in het Art . Frankrij k , D . I . bl . 241 en 242 . en aldaar in 1805 , zoo het heette uit Amerika , ingevoerd door
Br . • .
van

RACQUET .
KILWINNING ,

den Br . • .

Sedert 1786 bestond ook aldaar een stelsel
met een verschot van graden, ingevoerd door

ATHEUS .

Sedert 5 December 1804 hebben zich die

stelsels onder het Gr, • . 0 . • .
STELSEL . (

begeven ,

zoowel als llet Schotsche .

ODERN) Zie STELSEL . (FRANSCII)
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(Rite Ecossais pride Rite Ecossais ancien

STELSEL (OORSPRONkELIJK SC HOTSCH)

mitif), bestaat uit 55 graden, als
et accepte', maar met andere namen en volgorde, zijude
if) . Achtbare 119eester
4. Volmaakt eester.
eester .
5 . Iersch
6 . Uitverkoren der negen .
7.
X
van bet onbekende.
der vijftien .
8.
eester .
9 . Doorluchtig
zo . Volmaakt Uitverkoren .
II . Klein Architekt.
A
z2 . Groot
z 3 . Verheven
i4 . eester in volmaakte Bouwkunst .
15 . Royal -Arche.
i6 . Pruissiesch Ridder .
z- . Ridder van het Oosten .
i8. Prins van Jeruzalern .

20 . Bidder van bet Oosten .
z
b
21 .
'alt stina .
22. Soeverein Prins Rozenkruis.
23. Verheven Schot .
24. Ridder van de Zon .
25. Groot Schot van St. ,4ndries.
26 .
etselaar van het Geheiin .
27 . Ridder van den zwarten Adelaar.
a
Kadosch.
28 .
29 . Groot-Uitverk . •, v . d . W-aarheid.
3o Nieuweling van bet in .vend age .
3 r . Ridder van bet inwend ige .
32. Prefekt van bet inwendige .
33. Kornwandeur van het inwendige .

Hot stelsel wordt voornamelijk in Belgie beoefend, en heeft
zijn zetel to lVamen, in do Loge La honne A nitie.
STELSEL . (OUD EN AANGENO EN SCHOTSCH) Zie
sCHE

V. - .

. - . en

sCHOT-

Frankryk.

STELSEL . (PRUISSIESCH) Zie

ZINNENDORP CB, FESSLER .

STELSEL VAN HET GEZUIVERD RITUAAL is slechts in enkele
streken , b . v . in dat gedeelte van

Zwitserland in gebruik,
Zurich, en bestaat,

hetwelk behoort onder het Direktorium van

behalve uit de symbol . g r ., uit : 4 . Schotsch

eester ; 5 . Rid-

der van do Heilige Stad of van do Weldadigheid . Do Se . graad
(eeii mystieke graad) , is verdeeld in drie sektien, namelijk
a . Nieuweling , b . Profes en c . Ridder , het is het stelsel der

Strikte Observantie, op het Konvent to Wilhelmsbad herzien .
STELSEL . (SCHOTSCH WIJSGEERIG) Zie
WIJSGEERIG)

ryk

RITUAAr. . (RET SCHOTSCH

Behalve het daar genoemde heeft men er in

Frank .

nog een van denzelfden naam, bestaande uit

1, 2 en 3 . Ridder van den zwarten Arend, of Rozenkruis van
Ilerodom van den Toren, in drie afdeelingen ; 4. Ridder van den
Phenix ; 5 . Ridder van de Zon ; 6 . Ridder van den Regenboog ;
7 . Waar etselaar ; 8 . Ridder der Argonauten ; 9. Ridder van bet
Gulden Vlies, 10 . Groot-Inspekteur, Volmaakt Ingewijde ; 11 .
Groot-Inspekteur Groot-Schot ; 12 . Verbeven eester van den lichtenden Ring. De symbol.- . gr.- . waarop bet volgt, zijn er buiten
gelegen, en schakelen bet aan de V . • .
. • . . Het is bijna betzelfde als bet hermetiesch stelsel van
ontpellier . Zie ONTPELLIER .
STELSEL . (WIJSGEERIG PERZIESCH) Zie
PELiZIESCIIE)

RITUS . (FILOZOFIESCII
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STELSEL VAN ZINNENDORF. Zie ZINNENDORF•
.STELSEL VAN ZWEDEN. Zie SWEDENBORG , ZWEDEN en ZINNENDORF. Oorspronkelijk werd de V.
M.·. nit Engeland naar
Zweden overgebragt , waar de BB.·. de hooge graden, later nit
Frankrfjk - volgens sommigen nit Geneve - overgevoerd ,
met ijver aannamen , zoodat men daar nog v60r de Strikte
Observantie een 'I'empeliers-stelsel had. Daardoor was men
er dat stelsel voorgekomen , en wekte den ijverzucht zijner leden op, door het voorwendsel , dat men in Zweden de geheime opperhoofden kende en in het bezit was van gewigtige geheimen , betrekkelijk de Tcmpeliers-Orde, en ook van gewigtige
oorkonden. Daarom reisde ook Hertog I~EBDINAND van BrunsIwfjk naar Stockholm, doch keerde onbevredigd terug, Velen
achten het Zweedsche stelsel weinig verschillend van dat van
Clermont:
Het hcstaat uit de volgende graden welke in vier klassen
verdeeld zijn:
til

A.
B.

I.

4.

Leerling,

2

Medgezel, 3 Meester.

.'

Leerling en Medgezel van St. ANDRIES. (Het IS de Elu)
5. Meester van St. ANDRIES (het is de gr..•. Schorsch Elu).
6. De Breeders STUART (een graad, gevorrnd uit den Ridder van het
Oosten en den Prins van J erueatem ],
De Breeder Gunsteling van SALOMa edit is de ClLepalier d'Occiaent).
8. De Breeder 6unsteling van St. JAN, of van den witt en Ordehand,
g. De Breeder Gunsteling vall St. ANDRIES, of van den paarschen Ordehand.
be Breeders van het Uoode Kruis in drie afdeelingen.
10. Lid van het Kapittel, geen Dignitaris, of Ternpelheer (lI:lafJ"ster templi).
I I. Groot Dignitarissen.
12. De Gr.'. M.·. Nat.·. wiens titel is: Salomonis sanct fieatus,. illuminatus , magnus ; .Iehoea (volgens sornmigen ook T/fear/us Salom0111s)
en die in het bezit is van den slolsteen der kundigheden.

c. ,.
D

a.
h.
c.

Over de Orde, later ingestcld onder den naam van KAREL XIII,
velt Br.·. lIELDMANN (zie dat ATt.) in zijn werk over de V.'.
het voIgende zeer juiste oordeel:

M.·.,

Deze insteUing 1110ge 's Konings L~lz0ndere gunst bewijzen, den geest der
Metselarij is z~l f;eheel vreemd, daar zij de Broederschap tot eene Orde
sternpelt, Terwijl zij hare leden hoogklinkende t itels en ins'gnien uitdeelt,
verplaatst zij h~.t geheele gezigtspunt .d~r Broederscha P , .. verk~,ert al hare
Iouter menschelijke, gezelltge betrekkiugen , en baart nijd , ~Jdelheid en
rangzucht in de Loges, waar al le hartstoaten moeten zW1Jg~n , en de Mel...
selaars zich hehooren te herinneren, dat zlJ daar allen, huiten de grenzen
van maatschappelijk onderscheid, in oorspron kelijke gel~jklte id sleclits als
rnenschen
als Broeders naast elkander staan. Juist <lit eigend()mmel~jke
in de gezellige hetrekkingen der
M.'. Broederschap , wat, huiten haar,
in gee~e andere maatschappij is te vinden, wordt door de l\'1a~.·. besturen
z60 zelden naar waarde geschat , dat men ze door eene Orde tucht , welke
aan het wezen del' Broederschap geheel vreemd is, veeleer daaruit zoekt
te verdringen, dan ze tot voor naamsten grondslag der geheele instellina
te rnaken. Met zulke inrigtin;:;en wordt apr V", 1\1.-. w aar l ijk \veinig
dien~l hewezen; dele zijn niet geschikl de Broederschap zel veverder le brengcll.

v.·.
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STE .

STELSELS DER
trent 800,

HOOGE GRADEIN .

Van deze beslaan er otn

tot verschillende stelsels en klassen behoorende,

en zijn achtervolgens door mystieken,

staatkundige drijvers,

alchemisten en dergel . meer, op de V . •.
de andere geschoven .

. • . geent en tusschen

Eene omnstandigheid die voor de alge-

ineenheid , de overal erkende echtheid der eigenlijkc
symbol .- . graden spreekt, is :

ac .- . of

g' . dat doze bijna overal gelijk

zijn, dat niet met de gelijkstaande graden in de verschillende
stelsels bet geval is,

en

20 .

dat ieder, den

.- . graad be-

zittende, in welk stelsel hij then ontvangen hebbe , toegelaten
wordt tot de opuame in de hooge graden van een ander stelsel ; dat niet zoo is bij de bevordering tot hoogere graden .
zoo gunstig bekende Br .

CHE IN-DUPONTES,

De

zelf bezitter der

hoogsle graden, laat er zich in zijne Encyclopedie

aconni-

que (Paris 1823) T. III . p . 174 suiv ., aldus over hooren
Wit men in een vruchtbaren grond goed graan voortbrengen, dan
moet men beginnen met de stronken en bet onkruid uit to roeijen ,
waardoor bet zaad zou verstikt worden . Evenzeer kan men nict hopen, de V. •.
. •. zdo nuttig to maken als zij het kon en moest
zijn, zoo tang men baar niet zal zuiveren van de overbevruchtingen
die haar een schijn van ongerijmdheid geven, en haar met medelijden doen beschouwen door mannen, die zoowel ten aanzien van
den vorm als bet wezen gestreng zijn . Beoefenden wij de deugden en de .
ac
.wetenschap, in de toenemende verhouding van
bet aantal onzer graden, dan zouden wij acht of negen (eigenlijk
twintig) malen beter en kundiger VV .- .
.- . zijn dan onze overzeesche BB .- . , maar eene onzalige ondecvinding bewijst, dat de
. verdienste juist in omgekeerde verhouding staat tot bet aan .
.ac
tal graden . In de syrnio°_ieke Loges-alleen is men eenigermate
V. •. . •. , hooger op is er niets dan kindei •achtigheid, onnoozelheid
(niaiserie), ijdelbeid, tegenstrijdigbeid, leenroerigheid, titels en despotieke vormen .
en leert er niets meer aan dan in de symbolieke
graden, of geeft er zich slechts over aan praktijken, welke men,
als men zeer gematigd is, onbeduidend kan noemen .
Wanneer men dit alles nu voegt, bij hetgeen wij gemeld
hebben in de Art .
SCHOTSCHE

VRIJ

IIOOGE

ETSELARIJ

en

GRADEN ,

1VIELESINO ,

NEDERLAND ,

oPPERGRADEN ,

dan heeft men reden

met een wijsgeer to zcggen, hoe ellendig moct het niet met
bet deeg staan, waarvan de bakkers-zelven zulk een getuigenis afleggen . Ongetwijfcld toch moot hot bijster vreemd schijtten , dat eon beproefde

in . • . V . • .

.' .

nog 87malcu ,

of
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(W voor het niiim nog1 -viermaleit in (ten si-nelthroes

tog6

der gniden gelouterd moot worden, alvorens den hoo-slen graad
to bereiken .

Riarbij is but duidelijk , dat or tusschen do graDiet ge-

den, willekeurig, andere zijn geschaven , althans dat zij

regeld op elkander volgen en logiesch uit elkander af,-cleid zijn
want ware dit zoo, dan zou niet dat, wat in Un stelsel, in zeven
graden volkomen wordt medegedecid , in cen adder stelsel 10 ,
25 , ~5 , ja 90 graden vormen , terwiji dezelfdo stelsels sleclits
flier en daar eon

aad mededeelen, enn do overige ter loops go-

dan werden ook in hot eene

VCD ;

StCISCI Diet

bepaalde graden go-

mist , (lie in hot andere ais hoogst gewigtig beschouwd worden .
Dat zij

Diet

logiesch uit elkander afgeleid zijn ,

volgen , b1i kt ook duruit ,
St .

ANDRIE's-Ridder

en op elkander

dat in hot Egyptiesch stelsel do

(21 c . gr.) , v66r den Pruissieschen Ridder

( 5 5c. g r .) pat, en op dozen (als 4 1e . g r.), do Ridder van hot
Oosten vol-L . In bet gerectificerd Schotsche stelsel daarentegcn,
liceft, men cerst den Ridder van bet Oosten , of den Degen (als
45en gr .),

daarna den Pruissieschen Ridder,

of Noachiet (als

2 lsten), en eindelijk in den 29sten den St . ANDRIES-Ridder . enz .
2

Is hot niet voor hot minst allervreemdst, dat de Soevercinen van
den

I Ben Schotschen graad ,

plaatsten boven zich hebben .

Dog

15 trappers van hooger ge-

In het Egyptiesch stelsel staan

die Soevereinen onder do goudmakers , die hot metaal graven ,
wasschen , blazon en srnelten .

Daarna volgen Soevereinen der

Soevereinen , die Loch nog anderen boven zich bebben ; anderen
die z66 hoog geplaatst zijn,

dat men voor do vele graders goon

nicer namen en titels kon vinden .
gr . - .
toont ,
des,

Terwiji in de symbol . - .

alles wijsgeerigen grondslag , logiesche ontwikkeling aanzijn al de hooge graden gevesti-d op afgescheiden legenzonder historieschen grond ,

welke hot geheim van den

graad bevatten en welker ibeteekenis raadsclachtig is .

Bovendien

is die beteelienis in vole graden , bij do toopassing, strijdig met
do zedeleer ;

gelijk dit hot geval is met do wraak , welke in

den 4deni graad wordt geleerd .
STE

BILLETTEN .

nieuwc Officieren .

Zie het Artikel

NEKA

.

Doze worden gebruikt bij het benoemen van
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STE .
EN .

In vole systema"s, hebben alleen de 31veAfers llierloee

hot refit .

In alle Loges mocten volgens do Yorksclic Konstitu-

tic do meesto stemmen ten voor- of ten nadcele beslissen, ,vanncer bet namelijk hot nemen van bcsluiten betreft .
aamieniclingen zie do Art . WNWAARDIG en RECEPTIE .

Omtrent

STER (Ecne) is do zinnebeeldige naam van con ontstoken licht .
hot Rituaall der Berlijnsche Logo de drie AVereldhollen zegt
Even als do ster den wandelendo en zeereizende des nachts tot
-wegwijzer dient, zoo leiden do 31ces(ers on IVIedgezcllcn do Leerlingeti op den donkeren weg der Vrijmetsclarij .
STER, (Do VLA

ENDE) in bet Engelsebh

the blazing Star,

CEtoile jiamboyante, in welks midden zich do
veel beteekenendc G . bevindt, wordt als het zinnebeeld van hot
in bet Fran .wh

hoo-ste Wezen door iedeien Vrijmetselaar met bijzonderen cerbied beseliouwd,

en ontbrukt in geene,
ite Logo . Do vlammendc ster en do gloric in haar middelpunt herinneren ons tan
hot cerbiedINvelikend ti-jdpunt , torn do Almagti-c aan zijnen gotrouwen dienaar

BIOZEs

do beide steenen tafels der wet op den

berg Sinai

overgaf , en do stralen van zijne goddelijkc glorie
zoo holder schitterdCD , en zich in zulk cenen belderen glans
vertoondcn , dat nicinand dezen zonder vrees on sidderiD- aanschouwen konde . Ook herinnert zij ons aan do alomtegenwoordi ,dicid des Almagti-en (lie oils overschaduwt , en zijne goddelijke liefde on over ons uitstort . Door hare plaatsing in hot middelpunt

behooren wij nog verder herinncrd to

worden , dat, waar en hoe wij ook vereenigd zijn, hot alziend
oog der Voorzienigbeid , altijd in ons midden is, al onze, bandeliD 'Ten
do geheime inzi-ten en bedoelin gen
van ons hart ga0
0
deslaat . Do vlammcnde ster is als eene gedachtenis van den
glans der Godheid over de Arke des verbonds to beschouwen ,
en beteckent , dat wij altijd den waren God als onzen aanvocrder en bescheri-ner voor oogen i-noeten hebben .
De vlammendc ster en de daarin op do geometric wijzende
letter G , moot do waarde dot , wotenschappen voor beroepsbezigheden en waar levensgenot
aaiuxijzen . Ook in do E0gyptic0
sche geheinien prijkte die stir reeds onder do Hicro aalyien, van

STE .
waar

PYTHAGORAS
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ze ontleend had . Zij is het zinnebeeld van bet

onschatbaar licht des verstands, dat de Vader des lichts als eene
kostelijke vonk in onze ziel, als zijn evenbeeld, ontstoken heeft .
Dit goddelijk gesehenk leert ons bet ware van bet valsche , bet
werkelijke van bet schijnbare onderscheiden , en elken graad
van het min of meer waarschijnlijke , en van bet meer of min
schadelijke of nuttige, onderkennen ; de letter G , in het midden der ster, moet ons gedurig bet juiste gebruik des verstands
herinneren ,

als de aanvangletter van die wetenschap ,

welke

onder al hare zusters de kuischte Priesteres der waarheid is ,
en ons verstand bet zekerst voor struikelen en vallen behoedt .
STERKIN (Wrack) is de naam van eenen der drie

edgezellen ,

die, volgens de legende der hoogere graders , den
vermoordden .

eester HIRA
Hij gaf hem aan de zuidelijke dear des Tempels

den tweeden slag met eenen winkelhaak . Zie

ABIRA

en

OTERFUT.

STERKTE of KRACHT is de naam der tweede grondzuil eencr
Loge, zie

RoLo11I

en

ZUIL .

In de Orde van Herodom van Kit-

winning beet de eerste Opziener Force .
STERREN (De NEGEN) , in sommige hooge graden, beteekenen
Het volkomen getal van Uitverkoren
eesters .
2 . De negen eerste stichters der Tempeliers-Orde .
3° . De negen knoopen aan het snoer van het Tableau der
edgezellen .
V° . De negen deugden der Vrijmetselaren ; zijnde
40 .

le . Het rusteloos„ zoeken naar waarheid ; 2e . d e vrajheid to
huldigen, het vrij ziju van elk bijgeloof, , van de boeijen
van dwaze ijdelheid . en van de vernielende woede der hartstogten ; 3e. hoogere zedel jkheid to bevorderen, door verbetering van
oils-zelven en kiesche behandeling onzer Broeders ; 4e . bet echte
geloof aan de praktiesche volmaking van bet menschelijk geslacht
in waarde to houden ; 5e . met ware liefde elke verbetering van
zienswijze aan to grijpen, al wijkt die ook of van onze vroegere
meening ; 6e. de hoop voort to planten, dat wij tot hoogere bestemming zijn geschapen ; 7 e . i n tijden van gevaar met vertrouwen
opwaarts to blikken ; 8e . verdraagzaamheid to leeren en to oefenen omtrent onze naasten, bij vooroordeelen, wankelmoedigheid en
zwakheid, en 9e . het genot van vrijwillige ontheringen niet to
versmaden, als onze opofferingen een vrieiid van den afgrond
kunnen redden, of wij daardoor den noodlijdende kunnen bijspringen .
STEWARDS, aldus worden in

Engeland hofmeesters, rentmees-

ters , enz . genoemd . De kouinklijke opper-hofmeester beet

STE .

2702

STO .

Lord Steward, of the house hold, en heeft bet opzigt over
al do hofbedienden, met uitzondering van die der kapel en der
stallen ;

zijn teeken is een lange,

Loges zijn bet Off cieren ,

linten

Bij do

wier posten overeenkomen met die

In de Duitsche Loges worden zij Schafner

der hofmeesters .
genoemd .

dunne, witte staf.

In Engeland dragen de Groot-Stewards roode

en sautoir en witte staven ;

hunne schootsvellen zija

met roode zijde gevoerd en geboord (Art . 9 der statuten), eenige van hen oefenen soms bet ambt van Deacons (diaken , van
bet Grieksch & k)yoc,

altaardienaar) ,

niemeester en Aalhnoezenier uit .

Zij ,

soms ook van Ceremodie de post van Cere-

moniemeester vervullen, hebben aldaar en in Hamburg in last,
dengene der bezockers ,

welke met sterren en linten der hooge

graden zijn omhangen ,

to verzoeken , die of to leggen , of on-

der hot opperkleed to verbergen .

Volgens de Engelsche statu-

ten van 17 028 was bet getal der Groot-Stewards bepaald op 12,
in 1725 en 1724 op 6 , in 1723-1727 op 1 ,

en bij de

Bij do Eng. Gr . • . L .* . bestaat er
cene afzonderlijke vergadering dozer Of cieren , Stewards-Lodstatuten van 1813 op 18 .
ge genaamd .

Edinburg, was Gr . • .
.- . der Gr . • . L .- . van Schotland, in 1763 en 1766 .
STILZWIJGENDHEID . (De GOD DER) Harpokrates was, volSTEWART, (JOHANNES) Lord-Prior van

gens

PLUTARCWYs,

de zoon van Isis en Osiris .

Hij word door

do Egyptenaren afgebeeld met den vinger op den mood , om
daarrnede aan to wljzen, dat men de goden met eerbiedig stilzwijgen moet vereeren .
STIRLING, (JAKOB, Baronnet VAN) Lord-Prior van Edimburg,
was Gr . • .

-.- . der Gr . L . - . van Schotland, van 30 No-

vember 1798 tot 1800 .
STOCKHOL

is do zetel van de Groote Loge en bet Hoofd-Kapittel van Zweden (zie dat Art .) .

STOLKIN . Is de naam van cenen der negen Uitverkoren
ters, welke door
eester

HIRA

lijk ontdekte .

Op

SALO

O

ees-

werden uitgezonden, om den verslagen

to zoeken , en die de eerste was , welke zija

STO .

STR .
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STONE . (NIkOLAAS) Zie PAYNE . (GEOILGI)
,
STONEHENGE, in de vlakte, waarin do stad Sali*hury ligt . A I.
daar zijn de merkwaardige rumen van den tempel, of der plaats,
waar de Druiden hunne godsdienst-plegtigheden vierden . Zij bestaan flit groote, vormelooze steenmassas , welke uitvoerig zija
beschreven in de brieven van

E . F . RIVINUS, over bet noordelijke Engeland (Leipz . 1824), bl . 446-453 .
STRAATSBURG . Zie KORPORATIE , UNSTER en STEENHOUWERS .

STRAFFEN (De)

van schuldige medeleden eener Loge bepalen

zich , daar de Broederschap geene burgerlijke magt heeft , tot
Broederlijke vermaningen en teregtwijzingen ; bij grove en herhaalde misdrijven en overtredingen der verpligtingen, door de algemeene en huishoudelijke wetten bepaald, tot uitsluiting en verbanning uit do Logevereenigingen . Volgens do statuten der nieuwEng . Gr . • . L . •. , to vinden in NOORTHOUCCKS uitgave van bet
Konstitutieboek (Art . 7 van bet hoofdstuk,

handelende over

de pligten der leden), moet de overtreder driemalen vermaand,
en geeft hij dan geen gehoor , volgens de huishoudelijke wetten
gestraft worden .
STRATH ORE,
der Gr . • . L .- .

(JAKOB LYON, Graaf VAN) was Gr . • .
van

Engeland (der

odern

.- .

asons), van

4755-1754 .
Graaf VAN) was G r . • .

STRATH ORE (THO AS LYON,
der Gr . • .

L . • . van Schotland in 1741 , en G r . • .

Gr . •. L. • . van Engeland (van de

odern

.- .

. • . der

asons) , van

1744--1745 .
STREKKING EN DOEL DER V. • .
do 8ste vraag ,

.•.

Wat bet antwoord op

in bet bekende V . • . N . • . verhoor daaromtrent

zegt , vindt men op hot Art .

HENDRIK

VI , D . II .

bl . 24 .

Wat bet Konstitutieboek der Gr . • . L .- . van Engeland (uitgave
van

ANDERsoN)

daarover schrijft ,

(ENGELSCHE) bl . 263 . PRICHARD

zie men in bet Art .

STELSEL,

voegt er bij

Onze hartstogten to overwinnen, niet to doen vat wij willen,,
ons dagelijks vorderingen to doen maken in eene loffelijke kunst,
en zedelijkheid, algemeene liefde, gezelligheid, dienstvaardigheid ea
menschelijkheid (good nature, anti humanity) to bevorderen . De
uitgever van een ander geschrift, to `'inden bij IUUUSE, Kunst-UrIII,

48
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STR .

STU .

d . I, bl . 247, zegt : bet hart to louteren (rectify),
bet verstand te vormen, en , zooveel mogelijk de zedelijke deugden,
merrschelijkheid, welvoegelijkheid en goede zeden in de wereld
to bevorderen.
STRICKLAND . Zie FRANS I .
kunden, D . I ,

STRIK . (De) De nieuw aan to nemen Leerling wordt, in de . oudEngelsehe Loges , tot eon teekon zijaer onderwerping , met
eenen strik om den hals in de Loge gebragt . Ook in eenige
Schotsche graden (b . v . in den scaoT) heeft dit gebruik plaats .
en geeft daar tot uitleg : n Hij dient , om ons to leeren , dat
wij de beproevingen, welke men ons doet ondergaan, geduldig moeten dragen .
Ook brengt ons de strik to binnen ,
dat de moordenaars van

hem , na zijne vermoording,
eenen strik om den hals geslagen , en bet lijk uit do westelijke
IIIRA

dear des Tempels gesleept hebben ."
STRIKTE OBSERVANTIE .

Zie

OBSERVANTIA, STRICTA .

STRUTHIONE . (EQUES A) Zie SC}IUBART .
STUART (De BROEDER) is de Ge . graad van bet Zweedsche
systema .
STUART I was, naar bet voorgeven der Strikte Observantie,
de 4e . Grootmeester der Tempelieren, na bun herstel van 1522
tot 1570, en STUART II de 14e . , van 1395 1627 .
STUART II . Zie bet vorig Artikel .
STUART, (De Bidder KAREL EDUARD) zoon van JAKOB III
(zie dat Art .), den Pretendent der Engelsche kroon . Hij was
geboren to Rome (51 December 1720), werd opgevoed door
Dr.

(zie dat Art) , een Schot, en bleef de aanspraak
zijn vaders op, do Britsche kroon voortzetten . Hij waagde zelfs
(27 Junij 1745) een inval in Schotland. Dewiji echter zija
R

SAV

leger (27 April 1746) bij Cu ll od en geslagen werd, was 1 ij ,
Pa gedurende vijf maanden rondgedwaald to hebben, genoodzaakt, naar bet vaste land terug to ' keeren, en overfeed den
31 step Januarij 1788, to Rome . Oedurende zijn verblijf in
Frankryk, waar hij in de V . - .
. - . werd ingewijd, stichtte
hij onderseheidene dusgenaamde grades du Grand Chapitre
de Clermont . THORV ( Hi.rt . de la fondation du G .- . 0.- .
de France , p . 184 voig .) deelt do volgende Konstitutie mede,

SUB .

SU
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Bulle d'inetitution du Chapitre primordial de Roaecroix Jacobite d'Arras .
'Wig, KAREL EDUARD STUART, Koning, van Engeland, Frankrijk,
Schotland en Ierland, en in die hoedani heed ,,esubstitueerd G .• . .•. van
het Kapittel van F1(erodom) , bekend onder den titel van Bidder van den
onder den titel van :

arend en de pelikaan, ensdrtozampednorivaRzen,
kruis , verlangende aan de V V.. .
. . van drras to betuigen , hoezeer wj
hun dankbaar zijn voor de bewijzen van weldadigheid, met welke zip ,
even als de Officieren van het garnizoen van 4rras, ons hebben overladen ,
en voor hunne gehechtheid aan onzen persoon, gedurende ons verblijf van
zes maanden in die stad -- hebben wL) , ter 1 unner gunst, in geze de
stad ~4rras gevormd en ingesteld, gelijk wij , bij, deze tegenwoordige But ,
vormen en instellen , een oorspronke1jk Hoofd-Kapittel (supreme Ckapitre
primordial) van Rozenkruis , onder Ten distinktieven titel van d'Ecosse
Jacobite , hetwelk beheerd en bestuurd zal worden door de Ridders LAGNEAU
en de ROBESPIERRE (Advokaat bij den Hoogen Raad van ~Irtois, en vader
van het beruchte hoofd, der Fransche republiek), heiden Advokaten ,
HAZARD en zijne beide zonen . alle drie geneesheeren . J. B . LOCET, onzen
behanger, en JERO E CELLIER , onzen horologiemaker , welke wij veroorloven en magtigen , zoowel door -hun zelven , als door hunne opvolgers ,
niet sleclits Rudders van bet Rozenkruis to maken, maar zelfs een Kapittel
op to rigten in al de steden waar zip dot noodig achten , als dit gevraagd
wordt, zonder dat z4 of hunne opvolgers nogtans twee Kapittels kunnen
oprigten in dezelfde stad , hoe volkrijk die ook zip .
En opdat men geloof hechte aan deze onze tegenwoordige Bul, hebben
wij haar eigeuhandig onderteekend, en er bet geheim zegel van onze bevelschriften (de nos commandernents) op gedrukt , en haar doen contrasigneeren door den Sekretaris van ons kabinet . Donderdag , den i 5den dag
der 2de maand %'an het jaar der menschwording 5747 .
KAREL EDUARD STUART

van wege den Koning,

Lord

BERKELEY,

Sekretaris.

Onder den naam

Eque: a Sole aureo werd hij, door do
Strike Ob:ervantie, vermeld,

aanhangers van het stelsel der
als de 21e . Gr . • .
kozen in 174 .

.- . dier Ridderschap , na haar herstel, ge-

Zie ook

SCHOTTEN .

Sublime wordt
van Ghiblirn, gebruikt .

SUBLIE

of

SUBSTITUUT .

(GETROUWE)

dikwijls ten onregte, in do plaats

Gesubstitueerd of gedeputeerd, heet in andere

landen degene, welke benoemd is ter vervanging van een of
ander Officier, bij diens afwezigheid . Hier to lande wordt met
dien naam alleen bestempeld de Br . • . , door den reg . • .
benoemd, om hem bij afwezigheid to vervangen ;
heeten Adj unkten (zie de Art .

ADJURE?

en

.' .

de anderen

OFFICIER) .

Zij

Zija

buiten funktie , als hij , die bet arnbt bekleedt , aanwezig is .
SUDER ANLAND . (KAREL JAN, Hertog VAN) Zie EAREL XIII.
SUDER ANLAND, (JOHAN FRANS OSKAR ,

Hertog VAN)

noon van den vorigen , geboren 4 Julij 1799 , en sedert 1844
4811

SUI$ .
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SUS.

Ironing van Zweden , onder den naam van oSKAR II ; weld in
.* . der VV .- .
. . in Zweden, welk
4 818 Gr .' .
ambt hij, bij zijne troonsbeklinuning , verklaard heeft to zullen
blijven bekleeden .
SURREY , (THO AS FITZ-ALLEN, Graaf VAN) werd in 1395
. - . der B'ourwlieden in
door Koniug HENDRIK IV tot Grr. • .

Engeland benoemd .
SUSPENDEEREN, of SCIIORSEN . Zie ONTUrTEN erI STRAFFEL
(AUGUSTUS FREDERIK, Hertog . VAN) Prins vary
SUSSEX,
En8eland, , geboren 27 Januarij 1773 , overleden 20 April
. - . der Lod4845, werd to Bertjn ingewijd. Later re- . -, .
ge of antiquity (de ondste Loge van Londen) , en na dell
dood van den Baronet P'mETER PARKER • op, hot eiitde van 1811,
. • . Nat . % . Toen zij,n broeder ,- do Prins VAIN
Ged . • . Gr . • .
WALES ,

in 1813 Regent van het Britsche rijk was geworden ,

. •. Nat . •. der Gr . •. L . • . van Engeland .
werd hi Gr .
Aan zijnen invloed heeft men grootendeels de vereeniging van
bet oud- en het nienw-Engelsch stelsel to danker, welke- ahlaar
in datzelfde jaar is tot stand gebragt (zie de Art .
CU ENGELAND,

de. ~Innales

D . I, bl . 204) .

CONCOORDAAT

Het stuk zelf is to vinden iii

aponniquea de$ Pays-Bas (Brux . 58,22

5829) , T. VI, p. 892-906- Op den 27sten December 18, ,15
word his: eenstemmig gekozen tot G r .. • . . - . der vereenigde Loge .
Hij was Prezident van de asonic- Institution (V.•. . . . Instituut),
cen gestieht, waar dertig zonen van overladen, verarmde JIB .-. verzoi •gA
en onderwezen worden , en van de Royal Freemason's Charity (Ko.nink1jke
. •. Armenschool), waar zestig meisjes verzorgd en
iV . • .
onderwezen worjden . Hij was er r titans Been Preziclent in naam ,
maar arbeidde volijverig mede tot instandhouding en bevorder •irig
van den bloei dezer instellingen, en nooit bleef hrj afwezig ,
wanneer het Bes,tuur dezer instellingers,, of de Kommissie vari
ae.'% inrigting), of als de Gr•. • . L. • .
weldadigheid (mede eene
vergaderde . Hij was het, die de inr•i gting voor oude en geb{ •e kkige Vrijmetseliaars, than •te •L onden bestaande, in het leven riep .
]Even getrouw vervulde hit zijne ambtspligten als Voorzitter in de
aatschappij, en in de
aatschappij voor• schoone
kaninklijke
aatschappijen hij die
kunsten, in de eerste van welke beide
post acbt jaren . (1$30--1838) bekleedde . Aan de Hoogeschool to
Gattingen gestudeerd hebbende, verwierf hij er niet slechts mett
cer den graad van Doktor • dei• regten, maar had er zijn tijd zoozeer ten nutte germaakt, dat hid zich grandige kennis van het
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Latijn, Grieksch en Hebreeuws+ch had verworven , en rook de
zneeste Europescbe levende talen vlug speak en goed schreef .
Ilij , die het negende kind van Koning GEORGE III was, weed
van ~.ijne geboorte of door de hoofden van zijn geslacht acbteruit
gezet . Immers, t~erwijl de andere Prinsen van den bloede, bij
hunne geboortee, den Pairs-titel en een jaarlijksch inkomen ontvinsen, kreeg hij die voordechen eerst op zijn 28ste jaar, en bet
Jaatste nog wet maar voor & 6,000, terwiji dit bij de andere
Prinsen meer dan de 20,000 bedroeg ; een onregt eerst door zijn'
.broeder WILLE
IV hersteld . ©fschoon hij de, geleerdste,
scherpzinnigste, tdelste en vrijzinnigste der Engelsche Prilrsen
was, sloot zijn vader hem van alle ambten uit, en hij besteedde
then tijd aan het beschaven van zijn' geest en het vermeerderen
2ijner kennis. Waar ooit in de pairskamer, in een van de ligchamen onder zijn bekeer staande, of in zijn geslacht, de beginsels
van zedelijkheid en refit weiden aangevochten , stond hij aan het
lioofd van lien, die streden vooor waarheid y licht en refit ; en zoo
vatte hij ook in 1819 en 1820, met ijver de paitij der Koningin
KAROLINA,
wat hem nooit wei d vergeven door GEORGE IV,
haven gemaal . Toen men in 1832 , in bet huis der Lords, bet
s ntleden van lijken vvilde verbieden, bestreed hij then maatregel,
en zeide, voornemens to wezen, zijn eigen lijk aan een der hos,pitalen to verm.aken, omn daar, ten nutte der wetenschap, ontleed
to worden . Al -vie door wetenschap, letteren of kunst uitblonk,
weed door hem op zijn verb'lijf Kensington met voorkomendheid
-ontvangen, zonder tat bier in anderscheid gemaakt weed om
Zijne rijkc
,afkomst, geloofsbelijdenis of politieke gevoelens .
bibliotheek was voor iederen onderzoeker geopend . Hij , die als
voorzitter, door zijn gezag, nimnier een stremmenden inwloed nit,oefende op de vrijheid der beraadslagingen, was bovendien ook,
op elk uur van den dag , toegankelijk voor alle Broederen . Hij
1ontving hen hartelijk als Bt-.- ., niet als Prins van den bloede, en
hoorde minzaam aan, wat zij hem hadden to zeggen . Urn di t
alles weed hij door bet Enngelsche yolk uitermate bemind ; door
de VV .- .
. . wend hem echter onbeschrijfelijke liefde en aching toegedragen , en trachtten alien , hem, bij elke gelegenheid,
,d.aarvan bewijzen to geven . Zijn geboortefeest wend in de Gr . - .
L .- . niet als eene koude plegtigheid, maar met vuur, als een
feest der liefde en innige ver-knochtheid, gevierd. Order aiideren
weed, op den 15den September 1836, eene spoedig volgeteekende
insclrrijving geopend, om hem cen geschenk aan to bieden , als
Iewijs van de gevoelens der BB .- . hemwaarts . Dien tengevolge
weed hem een massief zilveren , kuustvollen en prachtigen kandelabre aangeboden van 0,761 Ned . El, breedte bij 1,092 Ned . El
hoogte . De afbeelding en beschrijving vindt men in bet Nederlandsehe
Jaarboek1e voor VV . • . 113L • . 5844 , bl .102 . Zes dagen voor de inwij.- .,
ding van bet gesticht ten behoeve van oude en gebrekkige VV .- .
waarbij hij had gehoopt als Voorzitter to zullen fungeeren , overIced hrj in de armen zijner gemalin . Zijn sterven weld door geNvijden en ongewijden als een volksramp beschouwd . Alle Loges
6chorsten vrjjwillig haren arbeid, gedurende de dagen, die er ver .
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liepen tusschen zijn overlijden en zijne begraving, en namen, van
then dag, voor een jaar den zwaren rouw aan . In onderscheidene
steden hadden er openbare treurplegtigheden plaats. Zoo werden
to Cambridge, op den dag- van het rouwfeest, de klokken geluid
en de winkels gesloten, terwijl de lijkdienst in de kerk werd bijgewoond door de BB .- . in hunne kleeding. Op vele andere plaatsen trokken de BB .- ., met treurmuzijk aan hun hoofd, naar de
lijkdiensten . Volgens zijn laatsten wil zou de Hertog zonder uiterlijke praal ter aarde besteld worden . Niemand was dus uitgenoodigd, en werden zelfs alleen de koetsen van het hof achter
bet lij k toegelaten . Desniettemin berekent men, dat omstreeks
25,000 VV.- .
.- . bet lijk volgden, en elkander op het kerkhof
en in den omtrek verdrongen,wiens met geroerde .Bir.- harten,
16em de laatste eer to bewi~zen, wrens warme, hartelijke, welsprekendheid, telkens ten toon gespreid, als hij het belang van weduwen en weezen en lijdenden bepleitte, hem den schoonen eernaam verwierven van den beminnel#ksten bedelaar van Europa .
Zie over hem PRESTON'S Illustrations, p. 516 en 400,
en OSSDORFS
ittheilungen , s . 210-245, en Illustrirte

Zeitung, 15 Julij 1845, N° . 5 .
SWEDENBORG, (I

ANUEL) Koninklijk Zweedsch Assessor van
bet Bergwerk-kollegie, en medelid der Koninklijke Akadennie der wetenschappen to Stockholm , geboren 29 Januarij
4688, to Upsala , waar zijn vader JASPER SWEDENBORG Bisschop was , en overleden to Londen , in 1772 , was een zeer
geacht en geleerd ineralist .
Ten gevolge van eenen droom , of een gezigt , dat hij zich
verbeeldde gehad to hebben , verliet hij , in den jare 1747, de

burgerlijke werkzaamheid geheel en al , legde zijn ambt neder
(ofschoon hij levenslang zijn traktement bebield), en wijdde zich
uitsluitend aan de inwendige beschouwing van en bet onder
zoek naar den waren grond des Bijbels , terwiji hij zich overgaf aan den omgang met hemelsche wezens . De leer , ontwikkeld in zijne theologiesche geschriften als bet nieuwe Jeru-

za lem , of de nieuwe kerk op aarde, verschafte hem vele aanhangers in Zweden, Duitschland, Nederland en Rusland.
Hij was de insteller van een geheel nieuw systema .
SWEDENBORG

verdeelt de geestelijke wereld, of bet hemelsch

Teruzalem, in drie hemelen ; den bovensten of derden hemel,

den geestelijken of tweeden hemel, welke bet midden beslaat, en
den benedensten of eersten hemel, die ooze wereld bevat .

De

SWE .
bewoners

van

zij

engelen ;

werkingen ,
van

welker

en

ontvangen
tot

een

gesternte

hemel ,

de goddelijke inwerking ; zij zien

maar niet in al zijnen luister ; Hij is voor hen
zonder

die meer licht dan

stralen , gelijk ons de maan voorkomt ,
warmte geeft .

De bewoners van den be-

hemel krijgen de goddelijke inwerking op eene mid-

nedensten

door de

beide andere hemelen . Deze hebben

de kennis ,

gene de kracht als kenmerkende ei-

wijze,
en

genschappen .

staan,

De engelen

hemel ontvangen op eerie middellijke wijze ,

bovensten

duidelijk,

door

God is de zon der

en warmte slechts zinnebeelden zijn .

God

de , liefde

onmiddellijk van God, lien zij

aangezigt aanschouwen .

tweeden

door den

dellijke

die

aandeel in de goddelijke in-

wereld ; nit hem vloeijen de waarheid en de liefde ,

Iicht

den

derden hemel zijn de volmaakste onder de

hebben het grootste

aangezigt

onzigtbare

van

den
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tallooze
zijn

van deze hemelsche rijken wordt bewoond

leder

maatschappijen .
mannen

De

of vrouwen .

engelen ,

waaruit deze be-

Zij sluiten huwelijken, die

eeuwig duren, omdat hunne keus door gelijkheid in neigingen
en gevoelens wordt bepaald .
prachtig paleis .

Elk paar is gehuisvest in een

omgeven van heerlijke tuinen .

hemelsche gewesten is bet rijk der geesten .
regtst reeks alle menschen bij hunnen dood .
werking ,

Beneden do

Daarheen gaan
De goddelijke in .

welke zij vroeger door bun stoffelijk omkleedsel niet

konden gevoelen , openbaart zich trapswijze in hen, en bewerkt
hunnen overgang tot den staat der engelen , indien zij daartoe
zijn voorbeschikt .

De herinnering der wereld , die zij verlaten

hebben , verdwijnt allengs uit het geheugen ; hunne ingeschapen
aandrift ontwikkelt zich onbedwongen, en bereidt hen voor
tot den hemel of de hel . Gelijk het verblijf des hemels vol is
van luister ,

liefde en genietingen, , zoo is de hel gevuld met

duisternis en smarten , wanhoop en haat .

De Swedenborgsche

Vrijmetselarij bleef niet besloten binnen de Loge van .wignon,
welke haar het eerst had geherbergd ,
allerlei gedaanten naar buiten .

Na

maar trad ook onder

SWEDENBORGS

dood verbon-

den zich niet slechts onderscheidene geheime gezelschappen ,

Rozenkruisers , geestenzieners en anderen , met diens aanhangers
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op naauwere wijze , maar de Swedenborgers sloten zich ook aan
de vrienden en verdedigers van bet dierlijk magnetisme en bet
sonnambulisme, in Duitschland en Frankryk.

In Zweden

had zich in then tijd een afzonderlijk gezelschap , onder den
naam van Exegetiesche en filantropiesche
gedaan, welke

SWEDENBORGS

aatschappg op-

leer met de voorgewende stellingen

der magnetizeurs wilde vereenigen ,

en daardoor de verschijn-

sels van bet dierlijk magnetisme en sonnambulisme wilde verklaren .

Hij heeft onder anderen geschreven 1Q . een werk ,

getiteld : Bet Hemelsch Jeruzalem, of de Geestelijke TYe-

reld ; en 2° . De lYonderen des Hemels en der Eel en
van de planetarische en astrale Landen, door den Abt
PERNETTI

uit bet Latijn in bet Fransch vertaald .

Voor de Ber-

lijnsche uitgave van dit werk (1782 , gr . 8vo .) staat zija portret , en daaronder de regels
Los cieux et les enfers ne sont plus un mystere,

Et Dieu memo s'est devoile' :
Pour vous it m'a tout revele
Par son ordre j e vous eclaire.
In een' brief van Dr . HARTLEY, geplaatst voor bet werk : de
ecelo et inferno , verhaalt hij hoe hij de goddelijke roeping
kreeg, op de volgende wijze
Ik nam mijn middagmaal to London zeer laat, en at met groote
lust, toen zich eene soort van nevel over mijue oogen verspreidde,
en zich
k
de grond van mij n vertrek vertoonde, als bedekt met afzig
tclij k gedierte, dat weldra verdween ; de nevel klaarde op, en ik
zag duidelij k , to midden van een schitterend licht, een man, in
den hook der kamer gezeten, die mil met eene schrikbarende
stem zeide : nEet niet zoo veel !" Bij deze woorden wend bet mij
duister voor bet gezigt , dat van lieverlede voorbij ging , waarna ik
mid alleen beyond . Den volgenden nacht vertoonde zich dezelfde
persoon, van licht schitterend, voor mij, en zeide : nIk ben God,
de Heer, de Schepper en Verlosser ; ik heb u verkoren, om den
innerlijken en geestelijken zin der geheiligde schriften aan de menschen nit to leggen ; ik zal u voorzeggen, wat gij moet schrij ven ."
Ik was toen niet geschrikt, en hoe schitterend de verlichting was p
maakte zij Been' pijnlijken indruk op mijne oogen . De Heer was in
bet purper gekleed, en bet vizioen duurde een kwartier uurs . In
denzelfden nacht werden de oogen van mijn' inwendigen mensch
geopend en versterkt ; waardoor ik in den hemel, in de geestenwereld en de hel konde zien, en ik er onderscheidene personen van
mijne kennis vond, waarvan eenigen voor lang t anderea seders
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kart gestorven waren , enz . enz . Sedert dien tijd
zoo eindigt de
brief - begon ik onderscheidene onbekende Arcana to doen drukken en verspreiden, welke of door mij-zelven waxen gezien, of
mij ontdekt zijn geworden, ten opzigte van den hemel en de hel,
deli toestand der menschen na den dood, de ware godsvereering,
den geestelijken zin der heilige schriften en vele andere gewigtige
waarheden, welke betrekking hebben op de zaligheid en de ware
wijsheid ; en de eenige reden, waarom ik op vel'schillende tijden
mijne woonpiaats verliet, en andere landen bezocht, was, opdat de
menschen nut uit deze mededeelingen konden trekken .
hem als geestdrijver, neen , als bedrie-

Dit is genoegzaam ,

ger to kenschetsen, en hij, die in dat opzigt meer van
wil weten, leze :

JEDER ,

SWEDENBORG

Gesehiedkundige T-'erscheidenheden

(Haarl. 1826 , 310 b l . g r . 8vo .) , bl . 247-256 .
SWITHIN,
Zie

(SINT) Opzigter der Engelsche Bouwlieden in 837 .

ETHELWULF .

SY BOLEN . Het woord eymbool (zinnebeeld) heeft in bet
betrekking op iedere aanschouwelijke voorstelalgemeen
ling

van

op

eenige

cen denkbeeld ,
andere

hetzij

zinnelijke

gansche menschdom

dit door woorden , hetzij

wijze,

Aan

geschiede .

werd , in zijn kindschen

staat ,

bet
alle

onderrigt op die wijze door beelden en teekens medegedeeld ,
en bet

aloude Priesterdom was gewoon , de gansche meer

of min geheimvolle leer der bovenzinnelijke wereld , en de betrekking des menschen tot de Godheid, in teekens en beelden
to

kleeden .

de bevatting

ledere

waarheid werd daardoor nader

der menschen gebragt ,

schranderste verstandelijke

onder

dan door de fijnste en

ontwikkeling . Zoo oordeelden er

ook vooral do oude Grieken over ,

die in de mysterien al

hunne geheimvolle leerstukken , als vruchten eener diep indringende

natuurwijsheid,

in

den ; niet slechts om
beid of to sluiten ,

zinnebeelden

en zinspreuken hul-

oningewijden den toegang tot die wijs-

maar ook om

haar in de sprckendste

beelden aanschouwelijk voor oogen to stellen .

Ook bet Chris-

tendom bezat, van de vroegste tijden af, en heeft
eigendommelijke zinnebeelden .

ans nog zijne

Als zoodanig noemen do Israe-

lieten de besnijdenis en de Christenen belijders vooral de Sakramenten , als zigtbare teekencn van een onzigtbaar heil , en do
goddelijko beloften en genadewerkingen daarin vervat .

In then
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An worden Doop en Avondmaal, reeds bij de oude volken aanwezig , als do eigenlijke Sakramenten, zinnebeelden genoemd .
. - . heeft hare symboZie HIEROGLYFEN en RITUAL . De V .- .
len van de oude mysterien, de Esseers en de bouwkorporatien
overgenomen .

Deze symbolen zijn van groot nut , daar zij tot

alien spreken , en de eigenlijke taal zijn voor bet bovenzinnelijke.
De symbolen zijn nogtans ook dair , gelijk overal , slechts hulsels van hot onuitsprekelijke .
SY BOLIEKE DIEPTE DER LOGE pat van de oppervlakte der
.•.,
aarde tot aan haar middelpunt, als makende al de VV . • .
op de aarde verspreid, slechts een yolk uit, door gelijke wetten bestuurd en aan gelijke gebruiken onderworpen . Zie GEDAANTE .
SYNEDRIU , of SANHEDRIN , (Het) was bet hoogste nationals
geregtshof der Israelieten , en bestond uit den Hoogepriester en
70 leden, welke deels nit de Priesters, deels uit de oudsten
der twaalf stammers van lsrael gekozen werden . Bet had zijnen zetel to Jeruza lem in een eigen gebouw, dat tot den
Tempel behoorde . In vole hoogere graden der Vrijmetselaren
worden de vergaderingen aldus genoemd .
ACONNIEK) is bet leerstelsel der Vrijmetselarij,
SYSTE A (Een
door de Konstitutie en door bet Rituaal vastgesteld .
Niet alleen heeft elke Groote Loge haar bijzonder systema of
Rituaal, welke beide woorden dikwijls in gelijke beteekenis
voorkomen , maar zelfs enkele Loges vorlnden zich eigen systemas, waarvan er, voornamelijk in Frankrijk, eene ontelbare
menigte bestonden on nog bestaan, en welke in de laatste helft
der vorige eeuw door onderlinge vijandigheid en vervolging veel
ergernis baarden, en buitendien aanleiding gaven tot velerhande
dwalingen en misbegrippen iu do V . • .

. •.

De volgende systema's

zijn of waren bet meest algemeen bekend en beoefend , als : de Afrikaansche Bouwheeren ,

de Aziatiesche Broederen ,

hot systeem

(Royal .drche), bet Kollegie van Clermont , bet Eclectiesch stelsel, dat der Koninklijke Orde van Herodom van Kilwinning, bet klerikaai systema, do Hermetiesche
Vrijmetselarij, bet stelsel der drie Johannes-graden, of bet Jo.
hannes-systema, dat der llluminaten, der a onnerie d',rddopden Koninklijken Boog
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tion, de artinisten, bet stelsel van ELESINO, van IZRAI , der
Observantia Stricta , der Philaleten , van ROZA, van bet Rozenkruis . bet Schotsche , dat van de weldadige Ridders der
Heilige Stad , of bet gerectifieerde Ritual . dat der Tempelheeren-Orde, der Yorksche Konstitutie en dat van
verder op de verschillende Art .

STELSEL .

ZINNENDORF .

Zie

Hot Engelsehe systema

der vrije en aangenomene Vrijmetselaren, dat zich (1717) in
het oud-Engelsche of bet Yorksche systema , en in bet nieuw-Engelsche verdeelde . Hot systema van

FESSLER ,

of dat der Groote

Loge R . • . Y. • . to Berlin . Hot Fransche systema , zijnde er
de

Johannes-graden ,

ten opzigte der hoogere graden ,

die der

blaauwe Vrijmetselarij genoemd, met bet Engelsche overeenkomend . Het hermetiesche stelsel van Avignon, bet gerektifieerde stelsel , hot systema der Groote Nationale
oederLoge zu den drei TYeltkugeln to Berlijn , bet oorspronkelijke , bet oude en aangenomen , en bet Schotsch wijsgeerige
stelsel , bet systema van SCHRODE$ , bet wijsgeerig Perziesche en
bet Zweedsche stelsel .

T.

TABERNAKEL (De) of Verbondshut, was de tent, door

OZES

tot

de godsdienst der Israelieten, op hunnen togt uit Egypte, ingerigt, in welks Heilige der Heiligen de Arke des Verbonds was .
TABERNAKEL . (De OPPERPRIESTER VAN DEN) Zie xooGEPRIESTER DES TABERNAKELS .

TABERNAKEL (De PRINS VAN DEN) is de 24ste graad van
het oud-Engelsche systema to Pariejs, uit ..4merika naar
Frankryk overgebragt . Do Loge heet als in den 2 5sten graad

Hierarchie ,

de Voorzitter

e

de zeer magiige (tr&-puisant)

eu4e beide Opzieners magi igeu .

,
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TABLEAU . (Ilet)

Een groot langwerpig vierkant, in bet mid-

den der Loge,

hevattende de in- en uitwendige deelen des

Ook is bet de naam van de lijst der leden van

Tempels .

cene Loge.
TABLIEK . Zie SCHOOTSVEL .
TAFELLOGE . Tafel
^ worden altoos in den Leeriingsgraad
gehouden .
TAUBENHEI . (Baron VAN)

Zie WURTE SERG .
TAVANNES . (VICO TE DE) Een der stichters van het stelsel
der Philaleten . Zie PHILALETEN .
TEEKEN .

Like graad lzeeft zijne eigene erkenningsteekens, welke de Kandidaten bij hunne receptie worden medegedeeld ; aan
welke teekens de Broeders elkanderen onderkennen, en dadelijk
weten tot welken graad zij behooren .

TEEKENPAPIER .

Is gewoon wit papier, besterd voor uitgaando teekenpianken , bet schrijven van akten , enz .

TEEKENPEN . (De)

Is do pen, waarmede do Sekretaris in de

Loge alles opteekent .
TEEKENPLANK .

nodien ;

De teekenplank is cone der onbewegelijke klei-

zij is het ecreteeken van den Broeder Redenaar .

De
eesters, om daarop hunne plannen voor de arbeiders to ontwerpen . Aldus heet men ook een
brief, welke gezonden wordt aan cone Loge of aan partikuliere
personen ; ook worden cirkulairen en ieder
aconniek geschrift , van welken card ook, aldus genoemd .

teekenplank dient voor do

TEEKENS (De) zijn middelen, waardoor zich de Vrijmetselaren ,
naar hunne verschillende graders, van elkander onderscheiden . In
bet geschrift The three distinct Knocks, vindt men hot volgende
De reden waarom de toasten door driemaal drie gedronken
worden , is , omdat men van oudsber drie woorden , drie teekens en drie handgrepen had . Naderhand heeft men or nog
Brie bijgevoegd , namelijk het Grootteeken eons
eesters , do
pasgreep en het paswoord van eenen

edgezel . Eigenlijk zijn
er vier oorspronkelijke teekens, namelijk : hot keel-, borst-,
hand- en voetteeken .
TE PEL . (Do) De room van dit prachtig, en, na de verwoesting,
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door de Romeinen niet weder opgerigt gebouw, ziju godsdien stige

beteekenis

voor de Joden en de Christenen ,

als ook

de symbolieke beteekenis van zijnen bouw, heeft den Tempel Van SALO O, boven alle andere gebouwen der oudheid, altijd
hare merkwaardigheid doen behouden . Voor de Joden is hij
de herinnering van vroegere grootheid . Voor de bouwkunstenaren is hij een sleutel tot de geschiedenis der oud-Oostersclle
bouwkunde, en voor de Vrijmetselaren is hij hot hoofdzakelijk
voermiddel voor hunne beeldrijke Ritualen .
dezen Tempel Van

SALO.lo

et betrekking tot

noemt men de Logezalen Tempels,

ook wel Werkplaatsen . De Tempel, waaraan de Vrijmetselaren
arbeiden, moot Wet dan zinnebeeldig begrepen worden, en heeft
tot onderwerp de hoogst mogelijke gelukzaligheid des menschen,
welke wij zoeken to bevorderen .
SALO

O's

De drie pilaren, waarop

Tempel rustte, en waarop ook onze zedelijke Tem-

pel moot gegrondvest zijn, zijn w jsheid, kracht en schoonkeid°.

JV j $h eid is bet allereerste dat ons bezielen moot, ore de
gclukzaligheid van ons zelven en van anderen to bevorderen .
Krach t is de onontbeerlijke eigenschap des mans, die door
wijsheid en beschaving geleid, zich boven alle gevaren en onaangenaamheden des levees weet to verheffen .

Schoonheid is hier datgene, wat wij met den naam van
beschaving bestempelen, zij is dus de ware grondzuil van bet
genot des levens .
TE PEL, (De GROOT-KO
graad van bet

itzraimietiesch systema en de 27e . van bet oud=

Engeische systema ,
TE

ANDEUR VAN DEN) is de 46e .

uit 4merika naar

PEL . (RIDDER VAN DEN) Zie

TE

Frankr;jk

ingevoerd .

PELHEER.

TE PELHEER, (De) ook Ridder van den Tempel, is de 2de en
3de graad van bet Clermontsche Hoofd-Kapittel, de 6e . van de

Strike Observantie, do 8e . der Philaleten to Par js . Vender als Tempelheer-Profes de 36e ., en als Bidder van den
Tempel de 44e . graad van bet itzraimietiesch systema .
TE PELHEEREN-ORDE . Volgens sommige aanhangers der nieuwe Tempelieren had deze Orde ,

die geheel te niet gegaan is ,

veto geheimen overgenomen van de Esseers, welke geheirnen

to zoeken, ontstond in
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TER .

zich verder onder de Vrijmetselaren hebben verbreid . Het
kollegie van Clermont en de Koninklijke Orde van Herodom
van Kilwinning zijn , zoo als de aanhangers der Riddergra .
den zeggen, bet allernaast bi j de ,gebruiken en geheimen der
oude Tempelheeren .
Het tempelier--systems in de V . • .
.•.
Duitschland, omtrent bet jaar 1763 , en duurde tot 1781 .
In Engeland maakt bet nog eenen hoogen graad, doch buiten
de Vrijmetselarij , uit . Zie A ERIKA en ENGELAND . Dat de Tempelheeren Vrijmetselaren waren, lijdt, volgens diezelfde bronnen,
geenen twijfel , hoewel dit geheel onjuist is , en onder de nicuwe Tempelieren, zelfs velen niet tot de Orde behooren . Om de
Orde aan de V . • . . • . vast to schakelen , zeggen zij bet volgende
Caledonia, beroemd door de scholen der wijsheid, is langen tijd de zetel der Orde geweest . De laden waren echte wijsgeeren, en hadden zich bekwaam gemaakt om als priesters der
natuur to dienen . De wereldgeschiedenis deelt ons mede, dat
de koninklijke kunst haren oorsprong heeft genomen van EGYPTUS,
OZES leerde deze wecen der eerste vorsten van Egypte .
der van de agiers of Egyptiesche wijsgeeren . Zij kwam zoo
doende in SALO O's handen , en PYTHAGORAS, die ze ook van
de Egyptenaren geleerd had, voerde ze naar Engeland
over, en stichtte scholen der wijsheid onder de Druiden ; waardoor de Orde zoowel in alle landen , als in alle tijdperken der
versehillende eeuwen is beschermd en ondersteund geworden .
TE PELHEEREN-ORDE . (De NIEUWE) Is eene der uitvloeisels
van do Vrijmetselarij , welke van bet Hoofd-Kapittel van Clermont afkomt ; waarbij de stichters niets anders beoogden , dan
den Pretendent weder op den troon to plaatsen , onder
welk voorwendsel zij de herstelling der Tempelieren wilden
verbergen . In Frankr O k heeft men ook nog eene dergelijke
Orde, die wel gedeeltelijk op de oude Orde betrekking heeft ,
doch niet regtstreeks met haar overcen komt .
TE PELIER . Zie TE PELHEER .
TERCY. De naam van eenen der door SALO O uitgezondene
.
negen eesters, om bet lijk van IIIRA

TER .

THE .
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TERRIBLE . (FRERE) Zie VOORBEREIDER .
TETRAGRA
ATON, het woord van vier letters, d . i . bet
Hebreeuwsche woord ;t1;lD (Jehova) . Zie bet Art . VIER .
THABOR . Een berg in Galilea, op welken JEZUS, in tegenwoordigheid Yen zijne drie leerlingen PETRUS, JAKOBUS en JOHANNES
verheerlijkt werd . In eenen der hoogere grader (Sch . R .
11 e .

gr .) ,

wordt aan een der Uitverkoren

eesters dezen

naam gegeven . Zie SCHOTSCHE DA ES .
THA OEZ . De vierde maand van den Israelietischen .4lmanak .

Zie bet Art,

AL

ANAK,

D . I . bl . 12 .

THEBET. Do clfdc maand van den Israelietischen Almanak . Zie AL ANAK, D . I . bl . 12 .
THEORETICUS . Was do 2de graad der Goud en Rozenkruisers .
THEOSOPHIE . Wijsheid Gods, of de wijsheid in Goddelijke dingen .

Zie

PARACELSUS .

dat men alles uit
wilde afleiden .

Die leer bekwam dezen naam daarvan,
een

onmiddeibaar innerlijk licht Gods

TIIERAPEUTEN . (De) Zie bet Art . ESSECRS . De naam dezer
afdeeling der Esseers , welke den stiebters der Christelijke
monniken- en nonnenkloosters tot voorbeeld strekte , wordt
door Dr .

BELLER AN,

in zijne Nachrichten aus dem Alter-

thume caber Eseder and Therapeuten (Berlin 1821, 8vo .),
vertaald door verplegers, zoowel van bet ligchamelijke , als
van bet, zedelijke ; een geneesheer en godsvereerder ; vooral hij ,
welke zich aan godsdienstige beschouwingen overgeeft en een
vroom leven leidt . Hij voegt er bij , dat de inwijding in die
Orde met plegtige gebruiken in drie graden geschiedde, en wel
I . De verzoekende, of de strevende. Deze moest zich aan proeven
onderwerpen , ontving de voorschriften der Orde , en . 1 . een
hijl , een werktuig, tot houwen of behouwen geschikt ; 2 . een
schootsvel , en 3-. een wit kleed. De bill zinspeelde op den
arbeid, het schootsvel op kuischheid, en het witte kleed op
onschuld. Daarna heette hij
II . Een naderende . Wanneer zijne trouw beproefd was, kreeg
hij het wijdings- verzoenings- of rein igingswater . In dezen
graad bleef hij twee jaren . Hij was een helper (Gezel) geworden, maai* werd nog niet toegelaten tot bet inwendige , der
hierin bewijzen
vereeniging, of bet iPteesterschap . Had
hij
van standvastigheid gegeven , dan werd bid

THE .
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III . Homiletes, of vertrouwd Gezel, die aan bet gemeenschappelijk .
maal aandeel neemt, symbiotes (zamenlevende) . Dan moest hij
plegtig beloven : 1 . Liefde tot God ; 2 . liefdevolle regtvaardigheid jegens de menschen, namelijk : niemand to kweisen,
de boozen to vermijden, trouw jegens een ieder, maar
vooral aan het Bestuur gehoorzaam to zijn, en 3. reinheid van
het gemoed, waartoe ootmoed, waarheidsmin en haat van den
leugen geacht wend to behooren . Hij moest verder stilzwijgendbeid beloven, de geheimen des verbonds niet to verraden , en de leer aan de leden over to leveren , zoo als hij
ze had ontvangen, enz .
THERSATA . Het verminkte Hebreeuwsche woord Baterschata ,
Wmondschenker,
(flW1fl'I,

1Yehemia K : 1)

is de uaam of

titel van den Voorzitter in de Koninklijke Orde van .1ierodom
van Kilwinning .
THEURGIE .

De wetenschap om den mensch door geheimvolle

gebruiken in onmiddelbaar verband met de geestenwereld to
plaatsen : zij maakt een deel der
THORY, (CLAUDIUS ANTON)
leerdste

en werkzaamsto

agic uit .
aire van Paris, een der ge-

etselaars van Frankr9k, maakt

door zijne wijze van beschouwing der V . • .

. • . een zeldzame

uitzondering van de menigte Fransche BB . •.
vermogen gezegend ,
sten en
zijn

et cen groot

wijd4e hij zijnen tijd uitsluitend aan kun-

wetenschappen .

Een bewijs daarvoor

vindt

men in

werk : Lee Roses (Paris 4 819 , fol) , en
ac . • . werken, zijnde bet cene getiteld : .fl n n a I e s

kruidkundig

zijue beide

agni Galliarum 0 . • . , ou Histoire
originis
de la fondation du Grand Orient de France, gr . 8vo .
Paris 1812, fig. een uitmuntend werk over de geschiedenis
der V . • .
. • . in Frankrij k , en bet tweede, genaamd : Act a
La tomorum, ou Chronologie de l'Histoire de la
Franehe aponnerie Franpaise et Etrangere, 2 vol. gr.
8vo . Paris 1813, fig. zonder twijfel bet beste wetenschappelijke werk over de V . •.
. • . , dat de Fransche literatuur
oplevert .

Beide laatste werken zijn, vooral uit hoofde der vole

ingevoegde oorkonden, voor den onderzoeklievenden V .- .
.- .
van groote waarde . THORY was reg . •.
.- . varn de oederLoge du Rite Ecossais Philosophique, te Pat-us, in
1786 ,

1805 en 18 ,15 1

en word in 1788 benocind tot Con-

THO
'ilr1Jalellr
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a 'Vie der borken, bandscbriften en gedenkstukken

van de algemeene archieven van l'Ordre Phllosophique, Zie
het Art. RITUAAI.. (HET SCHorSCH WIJSGEERIGB) Hij overleed to
Parijs, 27 Oktober 1827.
THOUX DE SALVERTE 1 Pruissieseh Overste en lid van de
oppergraden der Strikte Obseroantie , onder den naam 'fan
Eque« a Careere , sticbttc (1765) te WarSCltalll, onder
Maej. •• vormen , eene Academie des Secreta, in navolging
van die 1 vermeld in bet Art. PORTA.
THRACle. Bier werden de mysterien van COTTTTO, eenigermate
gelijkvormig met die van ATYS en CYBELE bet eerst gevestigd ,
en gingen van daar over naar Ohlo , Korinthe en .dthene.

THUMIM.

Zie

URIII.

TIEN. Dit getal was, zoowel als het getal vier, bij de Pytha ..
gorcers van veel gewigt, De Denarius is de volbcid van al
bet bestaande , het getal van bet f1AN (het heelal), Het hecft
die beteekenis, dewijl al de dubbele, ternalre en quaternaire
cvcnredigheden daarin liggen, en het de uitkomst is van 1, 2, 5
en 4 (zie Dr" iLElJKEB, MctYI'GOJ'1 Frankf, en Leips, 1784, Bvo.),
TIJD.. Zie TIJDREKENING. (MA(]ONNIEILE)
TIJDREKENING. (MA(jONNIEKE) Deze verschilt in vele stelsels,'
namelijk in die welke de hoogere graden beoefenen en de nieuwigheden bebben aangenomen, later op de V.·. M.'. g.eent. Zij
begint met den aanvang der wereld , volgens do Hebreeuwsche
tijdrekening 1 die de Vrijmetselaren hebben aangenomen , met
dit onderscheid , dat de geboorte van CHRISTUS wordt gesteld in
het jaar 4000~ Het Ma~onniek jaar is het burgerlijk [aar der
Hebreiin, Het hegint met de maand Nis6an; die overeenkomt
met de maand Maart der Cbristelijke jaartelling. De Engel...
schen , Schotten , Ieren 1 Neoorlauders 1 Amerikanen, Franschen en Duitschers 1 hebben in de eigenlijke of symholieke gra..
den dezelfde jaartelling , zijnde de bier opgegevene = Het stelse]
"Van MITZRAiM telt vier jaren meer dan de hoven opgegevene,
naar de Cbrenolegie van den Bissehop I1SSE1UU9; die de geboorte
"an CHRISTUS in het jaar der sehepping 4004 stelt. Buiten die
jaartelling, bet [aar des lichts genocmd , beeft bet oude en aaoIll.
19
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TIL .

Scholsehe Rituaal nng de jaartelling der

genomen

restauratic

aangenomen , zijnde de Israelietische , om welke to vinden men
3. 760 bij de Ohristelijke tell .

Sommige volken beginnen bet

jaar met I Januarij ; do meesten met I

aart , en worden de

xnaanden niet bij naam maar naar getal-orde genoemt1, als : do
I e . maand , enz . Bet oude en aangenomen Schotsche Rituaal
volgt, als gezegd, der Israelictiscben almanak , en begint met I Nis-

san (zijnde voor 5606 28 aart 1846) . Daar de schrikkelmaand
Adar sheni, ten onregte een jaar later dan behoort wordt ingevoegd , wijkt de Supreme Consei l zoo veel de ware rekening af, da t
hot sours eene maand kan verschillen . Zic verder bet Art .
TILLY .
TISHRI .

nak .

Zie

GRASSE-TILLY .

De zevende maand van den
Zie

JAAR .

AL

ANAK ,

Israelietiechen 4lma-

D. I . bl . 12 .

TITELS, vinden onder de Brocders, zoowel in mondeli ng , als in
schriftelijk onderhoud plaats ;

in de hoogere graden heeft do

zucht om iets to golden, do zoodanige ingevoerd, welke bij den
verstandigen Vrijmetselaar to belagchelijker klinken,
doze hoogdravender worden ,

in vergelijking

naarmate

der nietigheden

waarop zij betrekking hebben .
TOASTED . Drinkspreuken , welke men toewijdt aan bet vaderland , aan den Koning , de leden der vorstelijke familie, den
Grootmeester Nationaal , do Groot-Oflicieren ,

den achtbaren

eester , de Opzieneren ,

de Broederen Oilicieren, de leden

en kinderen cener Loge ,

do Viziteurs, de nieuw-aangenomen

Brocders, en eindelijk aan do geheele Broederschap over de gansche oppervlakte des aardboderns verspreid .

Deze worden in

gebraikelijken vorm ingesteld aan de Tafel-Loges,

welke altijd

in den Leerlingsgraad gehouden worden .
TOEGANG . Deze wordt aan elk Vrijmetselaar verleend , die in
eene wettige Loge is aangenomen ,

en de tot zijnen graad be-

hoorende bewijzen kan geven . Diet persoonlijk als V .- .

.- .

bekend zijnde, is bet onderzoek strenger en naauwkeuriger .
TOED UICHING is de bekende bijzondere wijze, waarop do aanwezige BB .* . hunne goedkeuring en bijval betuigen .
TOESTE

ING .

Deze wordt altijd aangeduid s bij het voorslel-

TOt .
len van eene of andere

TOO .
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aconnieke aangelegenheid , door de ge-

wone toejuiching en bet bekende teeken .
TOLERANTIE-LOGE .

Onder dozen naam werd to

Loge opgerigt door de BB . • .
bet doel ,

VoN HIRSCHFELD

HERZ ,

de Bouwraad

ITZIG ,

verzocht cone Konstitutie van de
van

CATTER ,

met

. • - nader

Tot deze Loge behoor-

de geleerdste en beschaafdste Israelieten , als : De Hoog-

leeraar
maar

en

dat Joden en Christenen door de V . • .

tot elkander gebragt zouden worden .
den

BerI n eene

de Bankier

LEVY .

Doze Logo

Gr . •. Landea-Loge to Berlijn,

deze, meer nog dan hare beide zusters , aanhangelingo
bet obscurantisme in

trotschheid .
stukje van

Ofschoon

de V . • .

. • . , weigerde die met

de Loge (die in 1790 to

4 bladen in

Berlijn een

8vo . had laten drukken, getiteld

Bekenntnis der Loge zur Toleranz), in bet bezit was
van een' koninklijken schutsbrief, ging zij, door bet tegenwerken der obscuranten , to niet .
TOONEELSPELERS .

Zie verder

UITSLI?ITING .

(De)

De oude vooroordeelen, tegen dozen

stand in de burgerlijke

aatschappij , heerschten vroeger ook

onder de VV . • . VI

. • . , en sloot bun van den toegang tot de Lo-

ges uit .
erkwaardig is in dit opzigt eon besluit van bet Gr . • .
0 .- . van Frankryk, van 24 Junij 1776, door hetwelk alle
personen , bij de openlijke tooneelon geplaatst, formeel worden
uitgesloten van den toegang tot de Broederschap , gelijk ook
alien, die eene kunst of eon handwerk uitoefenen, en geene
eesters daarin zijn . De tijdgeest heeft intusschen ook hierop
invloed gehad, zoodat men in lateren tijd in een tooneelspeler
of kunstenaar, tot de inwijding voorgesteld, gelijk bet behoort,
slechts den zedelijken mensch beschouwt.
TOONEELWERKEN, welke TYrij meteelaara tot onderwerp hebben .
x . Les Fr.- acons Hyperdrame , a Londres i i4o, IV et 87 pp . e t a
feuilles, gr . Svo . Een nadruk :741, IV, io3 p p. et 2 feuilles , in Svo .
Luidens een berigt, tegen bet titelblad gedrukt , zou dit stuk in bet begin van
x737 to Parijs hebben ol)gevoerd moeten worden, doch is door andere
omstandigheden belet . Het stuk is (i74 : en 1787) in bet Duitsch en (1745)
in het Deensch vertaald .
2 . Der Freimaurer im Gefungnisse, ein original Schauspiel in 3
aufzugen, Yon H . C . FREIHERR VON ECKER and ECKHOFEN, Hamb& x778
Svo. dit stuk bestaat ook in bet Fransch, onder den titel van : Le Franc..
Bacon prisonnier Drame, par le Baron ECKER DE ECKHOFF . Welk stuk
bet oorspronkelijke is, bl~kt niet .

TOPS .
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3. LE'cole des Francs- orons , ou les Francs- acons sans le savvir,
Comedie en un acte , par ANDRE IIONORE , Paris i 779 , in 8vo .
4. Der Freymaurer. Em Lustspiel in einein Aufzug . Handeln macht
den
ann ! LEISEWITZ -- Kauf beurn i780 . 5o ss. Svo .
5 . Die Freymaurer, oiler 1'hr Schonen forseht umsonst .

Ein Lustspiel in

3 Aufzugen, Frankf. a. Leipz . 1781 io4 is . in 8vo .
6. Songs Duettos, etc. with an explanation, of the procession in the

Panto,nnne of Harlequin Free- acon, as performed at the Theatre Royal
in Covent- Garden . Lond. 178 z , 25 pp. g r. Svo .
7 . Die Freymaurer. Ein Lustspiel in 3 Aufzugen . Aufgefuhrt auf den
1K K . National Hoftheater . lVien 1784 ; 5cr ss. in 8v'o. (van Br: . LODEWIJK
SCHRODER.)
ann oiler der Freimaurer. Ein Sehauspiel in 3
8 . Handeln maeht den
Aufzugen ran FIiIEDRICE IIENSLER, Kvtn amn lhein 1785, toe Ss. in 8vo .
uratori, Comedia di FERLING' ISAC CRENS fratello operaja
g . Libri
della Loggia di Danzica, in Libertapoli, l'Anno del era volgare 1785 , e
dele ristaurazione della Loggia 152 . 84 pp- in 8vo met eene titelplaat .
io . Die Verbiindeten, oiler aus der Heurath iird nichis . Ein Lustspiel in
zween akten . Kdnigsstadt 1788 ; to8 ss . i n 8vo. Wit is gerigt tegen den
t©enmaligen zoogenaatnden Jezuitenreuli .)

orons, ou le coup du hasard .
ERANGES , Paris 1808, 8vo .

i i . Les deux Francs
actes, par PELLETIER YOL

Comedie en trois

12 . filet blijspel in 5 , bedrijven , getiteld : Der Gross-Cophta, door
to vinden in zijne werken (neue Schriften, Bond 1 . Berlin t , qi,
GorEE,
en in het 5e . deel van de uitgave van COTTA , 18o8) , heeft betrekking
op de geschiedenisvan het halssieraad, door de Fransche omwenteling
herucht geworden .

iii. Die Ordens-Brzder oder der Stein der l '
Aufzugen , van `K . G .

zsen , ei n

Lustspiel

in 3

IERSCE{ , Berlin 1793 , 86 s s . i n Svo»

i 4 . 4malia eon N rd feld , oiler de Freymnaurer Aufnahine . Ein Sittengemhlde in 4 Aufzugen , van AUFFFNBERG , Frankf. u . l.eipz . 1794 ; X60
ss. i n 8vo . In het voorb , rigt geeft de schrijver als doel van zi~n gescljrift
op : onervaren jonaelingen een joist begrip van ware en valsche V . • . 1,I .'.
to ;even, en ze voor bedriegers to waarschuwen , enz .
iS In den i6den jaargang van het werkje, getiteld : 41inanach drarnat .
Spiele zur gesell, Unterhaltung, Van AUGUST VON KOTZEBUE (Leips. t b t b),
bevat bet blilspel der Freimaurer .
TORRUIIIA , (JOZEF) Fran£iskaner
der Inquizitie to

onnik, Censor en Revisor

adrid, vervolgde de VV . . .

. . . net

groote verbittering . Zie FERDINAND VI en SPANJE .
TOSKANE . (FRANS STEFANUS Groothertog VAN) Zie FIIANS I .
TRAPPEN . Zie TROahi.
TIIEURLOGE . Zijn zoodanige vergaderingen , welke worden goLouden ter gedachtenis van afgestorven Broeders . In Engeland zijn deze treurfeesten sours , ingeval de afgestorvene den
eestergraad bezeten, en bet uitdrukkelijk heeft verlangd, met
openlijke omgangen of optogten verbonden.
TRIBUNAAL DES LIE

E.LS . Zie VIERSCHAAR .

TROFFEL . (De) Truwecl of trofel, dieuende om onefenheden

TRO .

TSO .
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elijk to waken , is bet werktuig der Vrijmetselaren , op bet
tableau der St. JANS-graden . Daarmede bedekt de Vrijrnetselaar
de fou ten en gebreken van zijae naasten .
TROON (De) is de zetel des achtbaren

eesters in bet Oosten ,

waardoor men door 3 , 5 en 7 trappers komt . In eenige, vooral
Fransche Logos , is dit beeld in verband gebragt met den baldakijn .
TROUW . (ORDE DER) Zie
TSOHOUDY ,

FIDELITE .

(enDuE

DE LA)

(Baron VAN) geboren in de Oostenrijksche Staten,

omstreeks 1729 , overfed to Par s , 28

ei 1769 .

THORY

zegt van hem , .4cta Latomorurm, T. I . p . 94 suiv

Uri was in 1766 naar Franlir~k gekomen , om, zoo als hij
eeide, der V. • .
. • . een nicirw leven to geven, door er onderscheidene booge graden in to voegen, welke men zeer goed had
kunnen missen, ofschoon er in hunne zamenstelling geest, geleerdheid en belangrijke gezigtspunten doorblonken . Hij was een
van de Apostels der leer vary RA SAY, (zie dat Art .) en is schrij .
ver van bet week : l'Etoile Flamboyante, ou la societe des Francs. apons n, consideree sons tons les aspects (Francfort et Paris
1766, 2 Tomes, in 120 . VI et 342, VIII et 327 pp .) Een geschrift, dat opmerking verdient onder de systernatiesche werken .
Bij ziju overlijden vermaakte hij onderscheidene manuscripten aan
de Arclrieven van den Raad der Ridders van bet Oosten, van
welken hij lid was, en onder, anderen ook bet werk, getiteld
I'Ecossais do Saint Andre d'Ecosse , contenant le developpenaent
total de l'4rt Royal de la F. • . . • . (Paris in 12' .) op voorwaarde van bet iiiet to doen drukken, waaraan zich de raad
nogtans niet stoorde, maar bet laatstgenoemde werk uitgaf erri
verkocht. De schrijver van het opstcl, getiteld : Recherches sur
les initiations anciennes et modernes, to vi nden in de Encyclo-pedie
ap• .•% van CIIE IN DUPONTES, T. I, zegt (p . 100 volt .) van
bet werk, dat men er een gerrrakkelijken en aangenamen stijl,
juiste opmerkingen en goede inzigten in vindt, en dat de hervormingen, door hem voorgesteld, door bet Gr . • . 0. • . grootendeels
zijn bewerkstelligd, zoodat men regt heeft to zeggen, dat dit Fransche Hoofdbestuur bierrrit sterk beeft geput, ter dienste der (toen)
nieuwe Statuten . l)aarentegen vindt men van den schrijver der
Encyclopedia zelven , in , T. I . p . 143 --191 , een zeer belangrijk

Examen et analyse de l'Etoile Flambo yante , waaruit blijkt, dat cr
niet alles goud is . Die schrijver zegt van TSCHOUDY ' S stijl : De geestigheid , welke hij bezit, wordt vaak bedorven door die, naar welke
hij jaagt . Zijn stiji is over bet algemeen duister en verward, en
schier altijd breedsprakig (dflus) .i' De uitmuntende zaken, waardoor
dit werk aanbevelenswaard is, verdrinken in vervelenden klinklank
van woorden (verbiage fastidieux) . Bij bet opgeven van de giaden,
door TSCIIOUDY vermeld, zegt Ch . D. • . zij zijn een zonderling ged.enkstuk van de zotheden van den menschelijken geest, en bet is

genoeg, ze oh to noemen, ow er bet belagchelijke van to do€n
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TUB .

TUR .

gevoelen . In then geest had TSCUOUDY zelf er van gesVroken, zoo
als deze laatste dan ook die lijst onmiddellijk doet volgen door de
wooi'den : n Vanwaar komt die koopwaar, en door welk eene
noodlottigheid komt bet, dat een zoo slechte prullenboel (mauvaise
drogue) een zoo verwonderlijk vertier heeft gevonden ."
TUBAL-KAIN .

De zoon van

LA

uitvinder en meester in

ECH,

de kunst van bet ijzerstneden, , van allerhande koperwerken,
en tevens de uitvinder van de muziek .

Die naam wordt in,

den graad van Leerling gebezigd, dewijl men aan dezen man de
uitvinding der onontbeerlijkste werktuigen der Vrijmetselarij to
danken heeft .

wil zeggen : bezitting der wergild.
Hij was do eerste die erts, ijzer en andere metalen bearbeiddo en stamde, in bet 5de lid , van RAIN af. Van hem wordt
Gen . IV : 22 gezegd : dat hij zich door metaalarbeid beroemd
TUBAL-RAIN

gemaakt heeft .

Er bestaat geen twijfel of do Heidenen hebben

van hem gemaakt , gelijk ook de naam
wel eenigzins daarnaar zweemt .

TUBAL-xAIN

VULKANUS

Ook in Europisch Turkje heeft men beproefd de

TURKIJE .

Vrijmetselarij to verbreiden,

zoo als dan ook in 1738 do
eerste Loges door de nieuw-Engelsche Gr . - . L .- . to Konstantinopolen , Smyrna en 4leppo, voornamelijk door DRU OND
werden gesticht . Zie den Almanach des Fr .- . _ ap . •. , pour
4 768 et pour 1769, waar Dr . ANASSE als Engelsch Prov . • .
Gr . • .

. •.

voor .

Irmenie

gegeven . Voornamelijk was
nend

Aziatiesch Turkij a wordt ophet cen in Konstantinopel wo-

en

Franschman , die, in het huis des Engelschen Ambassa-

deurs, in 1748, cone Loge oprigtte, in welke ook Turken aangenomen werden .

Toen de regering daarvan narigt bekwam,

gaf zij eenvoudig bevel ,

bij

de

eerstkomende

vergadering

het huis to omsingelen en in brand to steken of omver to halea ,

en verkreeg daardoor de zekerste overtuiging, dat geen

uzelman zich in de Orde zou laten in wijden .
ren

de

BB . - .

uiteengegaan .

van
Door

dat

voornemen

tusschenkomst

Buitendien wa-

onderrigt , en tijdig
van

den

Engelschen

gezant had de zaak geene gevolgen, maar bet Turksche bestuur
deed

de vreemde gezanten aanzeggen ,

dat zij

Diet

trachten, ecnige nieuwe sckte, en vooral, Wet do V . - .

moesten
. •. , in do

T FS .

TWA .

Otloniannicsche Staten in to vocrea,
metsclarij in
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Over den geest der Vrijw

Turk je is niets stelligs bekend, dan dat eenige

afgezantcn der Forte (in 1801 en 1808), to Parys en Londen, tot het verbond ziju toegetreden .

Ook is van de verbrei-

ding der Vrijmetselarij under de Gricken,
zekerheid bekend . Br .- .

Zeit . von

119,21.2,

WILLE

tot heden niets met

BLU ENHAGEN,

maakt (4llgern .

N° . 196) melding van een Fregat -kapitein .

uit Tunis, die zich in 1789, to Brunsw yk , Jannooer

en

inde ophoudende, gezegd had
Dat to Konstantinopel, waar hij ingewijd was, vele
ahomedaansche Loges bestonden, met een ltituaal bijua gelijk aan dat
der Loges van andere volkcn i dat de Turksche BB .- . den eed op
het boek der vier profeten aflegden ; dat bet hoofddoel der vereeniging was, onder de slaven to ontdekken wie VV .- .
.- . waxen , en doze uit de kas der Loges vrij to koopen . D e Etoile (eon
Parijsch dagblad), en daarui t de 411ge7n . Zed. van 1826, No . 229,
zegt : dat in dat jaar, in Julij , Sultan AR OED iI een besluit tegen de Derwischen Beldasclzi had genornen, Waarin gezegd wordt
Dat de Bektaschi in de oogen der &znniten niet regtgeloovig waren, en dat de hoofden der eersten voorwendden met de VV .- .
. verbonden to zijn .
.TUSSCHENRUI TE

wordt

genoemd de tijd,

die er verloopt

tusschen het overgaan van den eenen graad tot den anderen .
TWAALF .

Dit petal komt voor in de Fransehe hoog-cre graden ,

en wordt in betrekking gebragt
1° .
2° .

et do twaalf Aartsvaders .
et de twaalf edele steenen in den borstlap des Hoogepriesters .

3° .

et de twaalf stammen van Israel .

4° .

et de twaalf koperen ossen, die de koperen zee in SALO O'S
Tempel droegen, en de twaalf rnaanden des jaars beteekenen,
van welke ossen er drie naar bet Oosten, drie naar hot Westen, drie naar bet Zuiden en drie naar het Noorden stonden .
Zie 1 Kon . VII : 25 .
5° . et de twaalf Apostelen , die alle hindernissen poogden to
overwinnen, om bet geloof in de wereld to verbreiden .
C ° . In den Schotschen eestergraad van bet systems van ZINNENDORF
beteekenen do twaalf lichten, die op alle zijden van de tafel
verspreid staan, de twaalf oudste Architekten, die de bouwkunde ire alto deelen der wereld uitbreidden .
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UDL.

UIT .

U.

UDLEY . (VISCOU

T VAN) Zie WARD.

UJTGESLOTEN VAN DE LOGES . Zie UITSLUITING, 0NTZETTEN,
ONWAARDIG en STRAFFEN .

UITSLUITING . De uitsluiting van personen van de inwijding in
de Orde, alleen uithoofde hunner belijdenis der Israelietiscbe
godsdienst, en nog meer dan dat, de weigering, zoodanige BB . ' .
bij den Logearbeid toe to laten, omdat zij opgenoemde belijdenis zijn toegedaan , ofschoon door andere wettige en regelmatige
werkplaatsen aangenomen en in het bezit der noodige bewijzen,
is zeker eene der belangrijkste gebeurtenissen in de jaarboeken
der Orde , en met do beslissing van welk punt de algemeenheid en vlekkeloosheid der Ordebeginselen , en dus de Orde
zelve moet staan of vallen , en waarorn wij dat onderwerp pier
breeder zullen behandeJen .
Do woigering tot aannoming van Israelieten tot BB.' . VV.- .
oza'sche
,ill .' . en do toelating der elders aangenomen BB .' ., de
godsdienst belijdende, tot do werkzaamheden der Loges, nog voor
weinige jaren in verschillende gedeelten van Duitschland plaats
gebad hebbende, bepaalt zich voor bet tegenwoordige nog grootendeels bij de werkpl .' ., arbeidende onder bet regtsgebied der due
GG.' . 00 .' . van Berljn, to weten
Die Grosse Landes-Loge fur Deutschland,
Die Nat .' . utter-Loge zu den drei IFelthugeln, en
Die Grosse Loge Royal York zur Freundschaft .
En van deze zijn zelfs eenige in strijd met eene achtens waardige
miuiderheid in haar, , die, gelukkig voor de eer der Orde in
Pruissen, meer verliclite denkbeelden aankleeft .
Reeds de letter van de statuten (Grundvertrdge) dier Loges,
rog geheel een uitvloeisel van, en doorsult met den geest van dweepzieke heerschzucht en cone alles overti-e#fend .e onverdraagzaamheid,
levers de sterkste bewijzen voor de onzuivere, met de ware V . •.
.' . geheel strijdige beginsels van bare stichters, of voor den
blinden waan, waardoor zij zich vroeger lieten verstrikken door
afgerigte bedriegcrs, fanatieken en beerschzuchtigen . Even leyeudig straalt die geest door in zoo menig &t tikel , in de tijd-

schriften verschenen, en dat door blinden hartstogt en vooringeno .
men aanhankelijkheid aan on- aconnieke beginsels geschreven ,
door drogredenen en klinkenden onzin ondersteund, eene gedrags .
lijn, een stelsel trachtte to verdedigen, dat door een aantal Broede .
Yen onder hunne landgenooten, met evenveel kracht en waarheid
als bekwaamheid en op afdoende gronden, is bestreden .
De Pruissiesche GG. •. LL .- ., op kleingeestige grondslagen rustende,
en to zeer ingenomen met de titels en versiersels, haar aangebragt door
de Strikte Observantie, bet tempel- en klerikaal systeem, en met den
mystieken onzin , bij haar binnen gebragt door goudmakers, theozofen en uitzinnigen, hebben zich nimmer kunnen plaatsen op een
standpunt, zoo zuiver en vrij, als de ruime beginsels der eigenlijke
V .•. . •. dit vorderden . Van hier dan ook , dat deze in Duitsch .
land, maar vooral in Pruissen, van oudsher bet bedroevend schouwspel vertoonde van uiterlijk vertoon, baat, twist, vervolging, verkettering en onderlingen ban . Eerst in later tijcl is de Gr . •. Loge Royale
Fork, de eenige, die eene wettige Konstitutie heeft, daarvan tei uggekomen , en meer genaderd tot de wezenlijke grondslagen der V . •.
W., terwijl bet ook zij is, die de minst bekrompen beginsels huldigt .
Van de beide andere, echter zelve op geen wettigen grondslag
gevestigd, miskent de meest fanatieke, de Grosse Landes-Loge -welke eene leer belijdt, zoo onverdraagzaam en despotiek, als slechts
to verwachten ware in een Profes-huis der JezuIten, terwijl zij
openlijk de leer voorstaat : geen Neil buiten mij -- de beginselen
der V .•. . •. geheel en al . Zij hoont en vertrapt en verguist de
Gr . • . L .• . van En~'eland, de moeder der nieuwere V . •. . •. door
het prediken der leer,,
dat die Gr
g
. •. L . •. ei~
enli'k geene V. . .-.
beoefent, maar geheel . . vreemde zaken, in .
ac
.- vormen gehuld, door dat, zegt zip, die Gr . •. L . •. niet weet van V. •.
. •. is,
cene wetenschap alleen in hair bezit . En van daar dan ook ,
dat zij, als bet hoogst bewijs barer verdraagzaamheid, de
andere ..ac
ligchamen duldt, als haar onverschillige ligchamen ,
welke nimmer de eer eener innige betrekking waardig kunnen zijn .
J3ij bet gebrek aan een centraal punt voor de .ac
.
ligchamen der
verschillende landen, konden sommigen bet als onverschillig aanzien, welke grondbeginselen beleden worden, door bet een of
ander ligchaam . Zoodra die echter naar buiten werken , en inLreuk maken op de onverjaarbare regten van andere, gelijk staande,
j a zelfs oudere ligchamen, dan verandert de zaak geheel en al van
aard . Dat dit werkelijk bet geval is , zal get volgende bewijzen .
Reeds in den jare 5799, was er eene aanklagte ingekomen van zekeren
]3r . •. ABRAHA E DEN, bij de achtb . •. L . •. Concordia vincit Anirnos, in
Let 0 . •. van Amsterdam gevestigd, en door tusscbenkoznst van deze
ter algemeene vergadering van bet Gr . •. 0. •. van Holland gebragt,
vermeldende, dat aan evengenoemden .
Br
.- toegang tot en bijwonirig
van de werkzaamheden in den 3en . graad zouden zijn geweigerd, in de
Loge zu den drei Rosen to Hamburg, uithoofde bij van geboorte
een Jood was . Hierop wend in de algern . •. vergadering besloten,
dat, namens bet Ned . Gi- . •. 0. • . , aan de L . •. zu den drei Rosen, to
Hamburg, zoudc worden gcschi even , dat deze Gr . • . Loge hare
verwondering nict kon onlveinzen, wegens hot niet adinitleoren van

den Br.'. A . E DEN, voorzien van een behoorlijk patent, door eene

wettige Loge dezer Republiek verleend, en dat z# van hare bill#k .
heid verwachtte, dat die L . • ., bij nadere overweging, van hare opvatting, in deze zou terug komen . Hoezeer gekommitteerden van diezelfde achtbare Loge ook ter vergadering melding maakten van
eene gelijke weigering aan een harer oud-Off. •. , met name E . COHEN ,
door de Loge loyal York zur Freundschaft, to Berlin, zoo
vinden wij in de rezolutien van die vergadering niet, dat ook
deswege bij de Gr . •. L .'. van Holland eenige reklamatien zijn gedaan . Dat er toen , in een opvolgend tijdsbestek van bijna twintic jaren, , . geese bekende., klagten zijn aangebragt, is meer dan
waarschilnlilk , toe to schrijven aan de staatkundige gebeurtenissen
van then tijd, waarin der Franschen wapenen en vrijzinnige
beginselen
ook daar hunnen invloed uitgeoefend, en ten
minste de aanwending van bet uitsluitingsbeginsel in onbruik
hebben gebragt.
en vindt daaromtrent meer dan zekerheid, doordien, nQg in bet jaar 5815, in eene Loge to Aloof, welke hare
Konstitutie van de Landes-.T oge had (van haar, die de V . •.
. •.
voor eene Ghristelijke instelling verklaart en bet sterkst tegen bet opheffen der uitsluiting ijvert), nog Israelieten in de Orde opgenomen zijn . De
uitsluitingsmaatregelen zijn dus eerst na then tijd weder met strengheid
hernieuwd ; want ook in den fare 5819 wendde zich de achtb . •.

Frederik, in bet 0 .' . van Amsterdam, tot den H. •.
E.' . G .' .
.'. Nat . • . , zich beklagende van de weigering, die een
barer kinderen, de Br .' . PHILIP A SEL, J R . to Emrick, ondervon .
Loge Willem

den had, door, alhoewel voorzien van een behoorlijk diploma, na •
niens dit Gr .' . 0 .•. afgegcven, aldaar bij de werkzaamheden der

Loge niet to zijn toegelaten, en zulks ten gevolge eener kort to voren van hare Gr .' . Loge to Berlijn ontvangen teekenpl .' ., waarbij
aan alle belijders van de Israelietiesche godsdienst het bezoeken
der werkpl .- ., onder bet gebied van die Gr. •. L. •. , ten stelligste
word ontzegd. De achtbare L . • . Willem Frederik verzocht den
.' . N. •. zijn invloed bij dat Gr .' . 0 . •. van BerH :I . •. E .•. G .' .
i f n aan to wenden, ten einde het hiervoren aangehaald besluit, immers, voor zoo ver het betreft de BB .' . bel~ders van
do Israelietische godsdienst, welke onder het Gr .' . 0 . • . van
Nederland opgenomen z#n, to doen intrekken, of anders aan
de Loge W i l l e m Fr e d e r i k die voldoening to verschafen ,
welke met den hoon , haar aangedaan , is overeenkomende. Belangac .', gevoelen kenschetsende,
rijk en des H .' . E . •. echt vrijzinnig
is bet antwoord, daarop in 5820 door den H . •. E . •. G .' . .' . Nat . •.
gegeven, waarbij Z.'. H. • . E . •. in substantie verklaarde : Dat het
geheel str#dig met z # n gevoelen was, d at de bel #denis der Joodsche godsdienst, zoude beletten, onze natuurgenooten als YY.'.
.
.to erlzennen, en Z . • . II. • . E . • . dan ook de reden, waarom
de B .' . A SEL in de Loge to E m r i c k niet was toegelaten, afk e u r d e, en Z . • . H. • . E. • . daarin een blijk zag, dat de I" . • .
N.• . niet overal is, helgeen z# behoorde to wezen . Z. •. H .'. E . •.
verzekerde voorts, zoo veel in here was, to zullen trachten, der
Loge Willeni Frederik voldoening to verschaffen, boezeer niet
ontveinzende, dat, even gclijk dit

Gr.' . 0 . •. (bet Nederlandsclic)

onafhankelijk is, ook dat van
zulks ziju moet, waardoor
bet z . .. H . •. E . . . onmogelijk was, dat to noodzaken, bet besluit in to trekken, waarbij bepaald wordt, dat de Joden niet
in de Broederschap aangenomen mogten worden .
Dat de pogingen en bemoeijingen van den H .•. E . •. G. •. 1Vr . •.
N. • . zonder vrucht schijnen gebleven to zijn, blijkt uit eene
teekenpl . •. , in den jare 5827 op nieuw aan Z . •. H. •. E . •. toegezonden door een aantal der achtingswaardigste Israelietische BB .- . to
Amsterdam, den Z . •. V. •. Bu . J. ENDES DE LEON, aan bet hoofd
Berlijn

hebbende, inhoudende, gelijke klagten en gelijke reklamatien, ondersteund door eenige VV.- .
.- . der Amsterdamsche Loges.
Niet lang daarna, en wel in de vergadering van de Gr .•. L .•.
van Bestuur, gevestigd to 's Hage, gehouden in 5828, wend door
den reg. •.
. •. der achtb. •. L . • . l' Union aponnique, in bet 0. •.
van Groningen, den Br-- . S . J . VAN COEVERDEN, mede een voorstel
gedaan, strekkende, dat door tusschenkomst dier Gr. • . L. •. van
Eestuur, pogingen zouden worden aangewend, ten einde aan de
herhaalde klagten en grieven, wegens de wederregtelijke weigering
tot toelating van Israelietische BB . - . in de Pruissiesche Loges, herstel en voldoening mogten worden verkregen .
Dit voorstel, in de opgevolgde algemeene vergadering van 5829
behandeld zijude, luidt als volgt
Is door den Br.- . ten . Gr.• . Opziener to kennen gegeven, dat het verlan .
gen van then Br.- . , om , door tusschenkomst dezer Groote Loge van Bestuur, herstel der ingebragte grieven to verkrijgen, niet wel in deliberatie
gebragt kon worden , omdat de korrespondentie met vreemde Gr. • .
•.
buiten de attributen dezer Gr . • . Loge was ; dat evenwel Gr . • . Dignitarissen
gaarne op zich wilden nemen , om , zoodra bet, bij de statuten tot die
briefwisseling gewettigd ligchaam, de Hooge Haad, zoude zijn gekonstitueerd,
het verlangen des voorstellenden Broeders aan dat ligchaam over to brengen, en men inmiddels zich de tegenwoordigheid van den fl .- . E .•. Gr. •.
.•. to Berlijn ten nutte wilde maken, om Z .• . H .• . I~ .• . to verzoeken,
to willen bewerken , dat voorloopig alle certifikaten , door wettiglijk ekonst.itueerde Nederlandsche Loges uitgegeven , door de Loges, onder beet
Gr . • . 0 . •. van Berlijn wrerkende , zouden worden gerespekteerd . De voprstellent de Broeder hiermede verklarende genoegen to nemen , is konform
het voorstel van den Br .- . Yen . Gr. • . Opziener besloten.
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Getrouw aan de strekking van dit Woordenboek, onthouden `vlj
ons van bet herhalen en bet onthouwen van de welligt niet ongepaste
aanmerkingen van andere BB .- ., welke op dit besluit der Gr .• . L.• .
van Bestuur en de konsideratien er van gemaakt zijn, maar achten bet
altijd betreurenswaardig, dat de vermoedelijk aangewende pogingen,
waarvan echter nimmer een od'icieel rapport is verschenen, wederom
vruchteloos zijn gebleven, vermits toch in 5834 andermaal klagten heb .
ben moeten ingebragt worden bij den H. • . E . • . Gr.• . . • . Nat . • . (nadat
in 1833, zoo al niet bij al do drie Gr . • . LL .- . van Berl/n, in
alien gevalle bij eene van deze, de Royal York zur Freundschaft, de gelegenheid bestond tot wettige wijziging harer staluten [Grundvertrag] , ten aanzien dezer wederregtelijke en anti .
aconnieke uitsluiting. Zie Grundvertrag der G . • . F.' . N. • . ,L . • .
.'
Yr Berlin 1800, p . 72), door en van wege
B .' . Y. • . z. • . .,
de achtb . • . L. • . de Geldersche .Broederschap, in bet 0. • . van Arlihelua blijkens cene tcekcnpl .•% van haren reg . • .
. • . den Z . • . V . • .

Br.'. NEDER EIJER VAN ROSENTHAL . Hlervan weed door den H .' . E .'.
Gr .' . .' . Nat.' ., aan de Gr .' . L .'. van Bestuur van dat jaar, mededeefing gedaan, en zulks naar aanleiding van twee teekenpl .' ., van BB.'. in bet 0 .' . van drnhem aangenomen, bezwaren
inhoudende over de voortdurende afwijzing, welke zij , hoewel van
wettige diploma's voorzien, uithoofde hunner Israelietische geloofsbelijdenis, bU de Loges in Pruissen moesten onderviiiden . Die
werkplaats verzocht den H .' . E .' . Gi- .' . .' . Nat .- ., deze bezwaren nader onder de oogen van de verschillende GG.' . 00.' . to brengen, en , zoo mogelijk, opheffing dezer, met de beginselen der K .' .
K .' . strijdende uitsluiting to verkrijgen De H .' . E . Gr .' . .' . Nat.' .
verklaarde daarop, aan dit verlangen gehoor to geven, en op
zich to nemen, tot bet bedoelde einde, bet verzoek der beide
B13 .' . (de BB .'.
ELON LATZ en ISAAK
EIJER) aan de GG .'. 00.'.
to Berlin over to brengcn en to ondersteunen . Deze mededeeling
wend dan ook door de vergadering met dankbaarheid ontvangen (zie
Besolutien der Gr .' . L.' . van Bestuur, 18den dag, 3de maand
5834) . Twee jaren wachtten de -reklamanten en de met hen belangstellenden to vergeefs op een bemoedigend antwoord, zoodat
in 1836 uit bet 0 .' . van Wezel, door een dertiental Israelietische
BB .- ., meerendeels kinderen van Nederlandsche LL.- ., eene teekenpl .' . uitging aan al de werkpl .'., onder bet regtsgebied van de
Gr .' . L .' . van Bestuur van 'silage arbeidende, aismede aan bare
GG .' . Dignitarissen . Daarbij vertrouwden deze BB .- . op eene allezins
gepaste en hoogst waardige wijze, hunne belangen en die van de zuivere beginselen der Orde, aan den ac.' . ij ver en verdedigingsmiddelen der Ned . Broederschap aan, verzoekende hare pulp en'
medewerking tot bet verkrijgen eener opheffing van uitsluitingswetten en maatregelen, welke, reeds op zich zelven onregtvaardig,
het gezag van het erhende Nederl.' . Gr.'. 0.' . in zone afgegeven certi ikalen mishennen en 'beleedigen .
Bij deze hoogstbelangrijke teekenpi .' . (welker uitgebreidheid
ons belet die to kunnen mededeelen) waxen gevoegd twee kopijen van zoodanige cirkulaii'es, gerigt aan de drie GG .' . 00 .'.
van Berlin, en aan al de onder bun regtsgebied b ehooren-.
de Loges, waarin niet alleen op de meest bescheidene en welsprekendste wijze de intrekking van de uitsluitingsbepaling
,
werd gevraagd, maar waarbij de wederregteli~ ~kheid
kheid en het ongegronde van
bet beweren der Pruissiesche GG.'. 00 .' . op de ontegensprekelijkste en overtuigendste wijze werd bewezen en uiteen gezet .
Op deze rondgaande teekenpl .' ., die voorzeker bij elke Loge in
Nederland eenen trel enden indruk bebben to weeg gebragt, is
door de achtb .' . L .' . Willem Frederik, . in bet 0 .' . van Amsterdam, een besluit genomen , in de konsidel-atien waarvan zij verklaarde, dat de vertoogen der klagende BB .' . waxen billijh en gegrond, en hunne afwijzing in vreemde LL .- ., strijdig met den
geest der Orde en onbroederl~k, aismede, dat bet buiten hare
kompetentie lag, van de GG.' . 00 .'. to Berlin en elders, de erkenning en eerbiediging van de door bet Gr .' . 0 .' . van Nederland
uitgereikte certifikaten z o n d c r o n d e r s c h e i d, to vorderen,
ca zij (do Loge Willem Frederik) derhalve aan het Nedcrlandsche
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zUn gezag en de certifikaten
door dit ligchaam afgegeven, moest overlaten, tCl'wijl het beslnit
zelve het navolgende bevatte:
10 • Dat zoodanige buitenlandsche LL.-., in welke kinderen der
Loge Willern Frederik niet erkend, en de door haar afgegevene
certifikaten niet geeerbiedigd mogten worden , van wege haar
hestuur zal worden aangeschreven en broederlijk teregt gewezen, en geenc voldoen ing vCl'krijgende I wederkeerige maatregelen znBen noodzakelijk maken,
2°. Dat leden en kinderen , aan welke zoodanige afwUzing mogt
zijn overgekomen, zullen worden uitgenoodigd, om daarvan
aan het hestuur kennis te geven, en eindelijk:
3°. Dat die werkpl.'. ten aanzien van dit punt een onderwerp
van overweging bij de aanstaande algemeene vergaderingzoude
pl"ovoceel'en.
Zoo ook bragt de achtb.·. Loge Orde en rZb", in het 0.·. van
Gorinchem , het na volgende voorstel, in de algemeene vergadering
van de Gr.', L,-_ van Bestuur te '8 Hage van 5837, en ondersteunde bet door eene zeer uitgebreide en hoogst belangrijke memorie, waarin het hooge gewigt del' zaak klaar en met duidelijkheid was uiteengezet; voorts, onder aantasting en Iiestrijding van het
uitsluitingsbcginsel, in het weI begrepen belang del' Orde werd
aangewezen, dat de haar daardoor aanklevcnde smet ten spoedigste
moest worden uitgewischt. Het voorstel was van den navolgenden inhoud:
Gr.-. 0... zelf de handhaving van

De Gr,·, L.·. van Bestuur , enz, gevesligd in's GratJenhage, gehoord de
herhaalde klagten van RBr.·. Vrijmetselart>n, wier certificaten of diploma's,
afgegeven in naam en van \vege het Gr.s, 0." van Nederland, door wettiglijk gevestigde Nederlandsche LL.•., door LL.·., ressorteerende onder de
drie Gr.'. 00.-. van Berlij11., niet zijn erkend geworden, doordien aan
derzelver houders den to-gang tot die werkplaatsen is onlzegrl, en zulks op
grond, dat die houders zijn belijders van de Mozaische godsdienst, - verklaart , dat , ten gevolge cler algemeen erkende }>eginselen der Orde,
dusdanige klagten nood wendig aanleidiug geven tot gellasle vertoogen ,
ter verkqjging van herstel dier grieven.
En in aaninerking nemende , dat , hoezeer de Hooge Raad , welke , ingevolge Art. 16 der en gros aangenOll1f~ne Statuten voor de V r~jmetselaa rsOrde in het koningrijk der Nederlanden, belast is met de Lriefwisseling
met 'Yreenlde Gr,», 00 -., alsnog niet is in werking gebragt, echter,
door het gemis van dien Hoogen Raad, de belangen der Orde in het algemeen, en die van derzel ver ingewijden in het bijzonder, niet luogen,
of kunnen vernalatigd worden,
Magtigt bij deze de BB.·. Gr>. Dignitarissen dezer Gr.·. L.-. van Bestuur ,
omme bij ontstentenis van den Hoogen Haad, en tot zoo lang in deszelfs
attribulen niet zal zijn voorzien , speciaal , om , narnens het Gr.-. 0.·, van
Nederland, voorloopig zoodanige vertoogen te doen hij de drie Gr.". 00.·.
van Berliin ; als welke kunnen strekken tot herstel der aangevoerde grievp,n
en segronde klagten, met verzoek tevens , om van derzel ver hellloeijingen
en den uitslag daarvan op de eerstvolgende Pinkster- Vergad~ringen van deze
Gr_". L.·. van Bestuur rapport te doen, len einde alsdan, naar omstandigheden , die verdere maatregelen te nemen , \\ elke het helang en gewigt
der zaak in het bijzonder, en cler Orde in het algemeen vorderen 111ogten.
Geschiedende deze ulagtiging en lastgf'ving onder voorbehoud, {fat,
zoodra de voornoemde Hooge Haad, of w~l, krachtens het in werking hrpngen ,-an nieuwe wettel~ke hepalingen en instellingen, an.dere administrative llHlglen, onder wier atlnbulen dt: lJfiefwisseling nlet vreeJudc Gr.-.
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00.·. zal zijn bepaald , zullen zijn daargesteJd, BBr.·. Gr.', Dignitari8~n ,

onder dankh~tuigin,g. der Broedersehap voor derzelver geopende bemoeijingen en onderha!~delingen,. van deze ll)agtiging en lastgeving zullen z~jn
ontslagen, en zy aan de meuw erkende en hevoegde magt de aangevangene onderhandelingen rnededeelen , en alle stukken -en bescheiden, daartoe
betrekkelijk, zullen overgeven; zullende, in dit geval., deze hun opvo~gende
nlagt gehouden zUn, de aangeknoopte onderhandehngen en bemoeijingen
voort te zetten , en tevens te voldoen aan het verzoek , ten aanzien van
het rapport uitbrengen in de eerstvolgende Pinkster-Loge.

Dit voorstel werd in dezelfde vergadering aangenomen, nadat
door de afgevaardigden del' voorstellende Loge was toegestemd
de woorden: hij de drie GG. a. 00.·. van BerliJn in het voorstel
nit te Iaten, als de te nemen maatregelen del" BB'.·. Gr.·. Dign.·.
te zeer aan handen leggende.
Dit was werkelijk , hetgeen toen hesloten is; intusschen luiden
de resolutien del' Gr.'. L.·. van Bestuur , van den 14den dag,
:ide maand 5817, als voIgt:
» Waaromtrent is hesloten, dat BB.·. GG.·. Dign.·. zullen worden
uitgenoodigd, om pogingen in het werk te stellen , tel' hereiking
van het doel, door de achtb.·. L.·, Orde en rlijt voorgesteld,
met nitnoodiging tevens aan alle RB.·., om tel' kennis van Gr.',
Dign:. te brengen alle zoodanige stukken, hescheiden en gebeurtenissen , als tot dat gewigtig onderwei p betrekking hebben."
Tegen deze redaktie del' resolution is door de Loge Orde en
Flyt gel'eklameel'd, terwijl door haar een aantal van 17 stukken,
aIs bijlagen en bewijzen aan BB.·. GG... DD:. zijn gezonden. Men
zonde dus, om aan de resollltilJn getl'ou \V te blijven, in stede
van het bovenste aangehaalde kunnen zeggen:
» Waaromtl'ent werd besloten , dat BB.·. GG.a. DD.·., en verdel' als hier hoven,
In de daaropvoIgende algem.·. verg.·. van het aIstoen reeds
herstelde GG.·. 00.·. van Nederland, hragten GG.·. Off>. (vroegcr
Gr.·. Dign.·.) , naar aanleiding van het vastgesteide hij het aangenomene voorstel del' Loge Orde en rliJt, het gewenschte rapport nit van derzelver aanvankelijke vorrigtingen , waarin , weI
is waar , en door de voorstellende Loge, en door de daaraan door
de vergadering gegeven hekrachtiging, onder dankzegging genoe..
gen genomen werd, doch onder het uitdrukkelijk beding der voorstellende Loge en del" daaraan gehechtealgemeene goedkeuring van de
overige Loges, dat op de daaropvoIgende vergadering van 5839,
welke ook de uitslag del' pogingen van BB.·. GG.·. Off>. zijn
mogt, eon meer uitvoerig en afdoend rapport zoude worden
uilgchragt, ten einde het besluit, door de Gr.·. L.·. van Bestuur
in 5837 genomen, algeheel en volledig effekt verkl'Uge, namelijk:
dat alsdan door net Gr.·. 0.·. die »erdere middelen zouden worden
geprovoceerd, toelhe het belang der zaak »orderde,
Van de weinige vordering , welke de pogingen van GG.·. OJI:·.

in het helang der goede zaak hebhcn gemaakt, getuigt het in 5839
onvel'mijdelijk gewol'den rapport, in de algero.·. vergad.', uitgehragt, en luidende als voIgt:
BB.·. Groot-Officieren hehben met aandacht overwozen llet punt van he..
!chrijving der acht b.. L.9. Orde en I//zit, hetrekkelijk het niet erkennen
'fan diploma's van Nederlandsche BB.·., de Muzul.:iche godsdiensl he1tidende,

door eenige LL .-,, ressorteerende onder de drie Cr.- . 00.

van Berlijn. Zij

hebben zich deze zaak aangetrokken met ernst en volharding, onidat zip,
wat bet wezen , der klagt betreft , geheel het gevoelen der achtb .-. L .- .
Orde en Vlijt 4)n toegedaan ; zij zullen geene melding maken van hetgeen,
zonder tot een' regtstreekschen maatregel to hesluiten , in het belang van
bet voorgestelde duel is kunnen worden gedaan . De BB.- . afgevaardigden
zullen bescheidenheid veroorloven, bij hetgeen niet vatbaar is voor openlijke
nmededeeling , zij zullen tevens, ter juiste beoordeeling van den eigenlijken
stand der zaak , niet uit bet oog verliezen , dat , ' wanneer de Nederl.-.
V .- .
. . allezins bevoegd is, om voor eigene regten en voor onaf hankelijk
bestaan to waken , het echter geenszins kan yr jstaan , om inbreuk to ma.
ken , of invloed uit to oefenen op hetgeen tot de onafliankelijkheid in de
inwendige huishouding der Broederschap in de andere Gr.- . 00 .- . behoort.
Ilet eeuige punt, dat alzoo ten deze in aanmerkingg komt, is, niet bet
gevoelen der LL - . in Pruissen , omtrent let onvereen~gbare van Jodendo«i
en Vrijttietselaarschap ; niet bet gedrag der LL .- . in Pruissen, bij bet opnemnen of afwijzen der belijders van deze of gene kerkdienst ; maar alleen het
niet erkennen van diploma's door Nederlandsche LL .- . , wettigligk afgegeven , in dien zin, alsof de houders van dergelijk diploma niet bevoegd
zU u , oin zich alleen krachtens hetzelve , en ten gevolge van de daardoor
bewezen inwijding bier to laude, op al de regten van de Vrijmetselaarsschap to beroepen . Groot- Ofcieren zijn alzoo van meening, dat alhier
minder to letten is op de omstandigheid der belijdenis van de Joodsche
kerkleer , dan wel in het algemeen op de bewering der LL .. in Pruissen,
dat bet aan dezelve zoude vrijstaan, to onderzoeken, of alhier in Nederland
in de Orde worden opgenomen menschen, om deze of gene omstandigheid, van de Orde moesten wezen uitgesloten . Het geldt een algemeen
beginsel , minder eene toevallige en persoonlgke toepassing. Door de wettigheid of onwettigheid der alhier to laude gedane aanneming , aan eenia
nader onderzoek to onderwerpen , wordt er inbreuk gemaakt op de regten
en op de onafhankelijklieid van dit Gr .-. 0 .-., en in dien zin zullen natnens
.-. Nat.- . en BB -. Groot-Officieren, regthetzelve , en door den Gr.-.
streeksche en officieele poaingen worden aangewend , daar , waar zulks
der onbepaalde en onvoorwaardelijKe erkenzal hehooren , ter verkrijg
tenis der diploma's, door Nederlandsche LL.-. afgegeven , zonder daarhij
eenig ander of reader onderzoek to veroorloven , naar hetgeen , om deze
of gene reden , tot de geldigheid der aanneming zelve betrekking heeft,
als zt nde, bij eene wettige en erkende Loge, deswege alleen aan bet Hooger
Gezag der Orde verantwoordelijk, de Loge zelve, die de aanneming heeft
gedaan, maar nimmer de houder van het diploma, die, krachtens hetzelve,
ziJ ;ie hetrekking tot de algemeene Broederschap in alle oorden der wereld
meet kunnen doen gelden . B B . . Groot-Officieren brengen winders ter kennis van bet Gr .-. 0 .-. , dat, bereids officieele pogingen bij bet Gr.- . 0.-.
van Berlijn worden aangewend, doch dat alsnog geen antwoord is ingekomen .

ng

Hetzij de vroeger laauwe behandeling dezer voor bet bestaan en
den bloei der Orde zoo hoogst belangrijke kwestie der voorstellende Loge,, reeds vooraf geen gunstig resultaat deed verwachten, hetzij haar, door hare cigene onvermoeide werkzaamheid,
ac .-.
dat ongunstig gevolg bij de hardnekkigheid en bekrompen
inzigten der Pruissiesche GG .- . 00 .- . bereids bekend was, nog in
dezelfde algem.- . verg .- ., en rya bet afhooren van bet evenvermneld
rapport, maakten
.- .
.G 00.'. cen voorstel ter behandeling in Gene
opvolgende vergadering, die van 5840, aanhangig, hetwelk wij ge .
meend hebben, bier niet to moeten achterwege laten .
Ilet Gr .-. 0 .-. van Nederland gehoord bet rapport van BB .-. GG.-. Off.- .,
uitgebragt ter deter vergadering, naar aanleiding van een besluit, genomen door de Gr: . L.- . van Bestuur,, in derzelver gewone Pinkster-Vergadering van 5837, op bet voorstel der achtbare L .- . Orde en Vlrjt, in bet
0.- . van Gorinchem , welk voorstel en besluit zijn omschreven in de ge-

drukte Rezolutien van gemelde Gr .- . L - . van B .- ., op hl . 6 en 7, alsrnrde
naar aanleiding der later algemeen goedgekeurde rezerve van voornuenule
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werkplaats, ter gewone vergadering van dit Gr.-. 0.-. gehouden, op den
toden day, der Ode maand des vorigen jaars, omschreven in derzelverr
Rezolutien, bl. 5 .
Overwegende, dat uit genoemd rapport genoegzaarn blijkt, dat de door
BB. . GG .- . Off.- . aangewende pogingen, tot bet doen opheffen der besluiten
van niettoelatina van BB .. bezoekers in de werkplaatsen, ressorteerende
onder de drie lG ; . 00.-% van Berlijn, hoezeer voorzien van, namens dat
Gr.- . 0: . , wettiglijk afgegeven diploma's, indien zy in de prof .-. wereld
zija belijders van de
ozaische godsdienst, tot nog toe vruchteloos zi n
gebleven .
Lettende op bet verbindende van het bij den aanvang dezes aangel:aald
besluit, strekkende tot bet nemen van die maatregelen , welke het belang
en gewigt der zaak in het bijzonder , en die der Orde in het algemeene
vorderen mogten .
Overwegende, dat, hoezeer de onafhankelijkheid van ieder Gr . • . 0 .-.

geese tegenspraak duldt, en ontwi felbaar behoort to worden gei erhied igd,
bet ecliter evenmin aan eenig Gr • . 0.-- hoegenaamd vrijstaat, om dusdanige
voorschriften aan derzelver onderhoorige werkplaatsen to geven, onverschillig, of dezelve bij grondwettige bepalinpn, of bestaande Ritualen zijn
voorgeschreven , welke net alleen strildig zl~n met de algemeene beginselen
der Orde, maar die, zal~ de V .-. .•. geen vinding zijn, overal, waar
dezelve gehuldigd wordt, een en dezelfde moeten zijn, terw~~ll, integendeet
die, van wege de drie GG .-. 00 .- . van Berlijn uitgegane, met den geest
der Orde, in derzelver beginselen , zoo strijdige voorschriften (herhaalde
malen toepasselijk gecnaakt op bezoekende BB
voorzien van, in naann van
het Gr.- . 0.- . van Nederland, wettiglijk uitgereikte diplomen) veeleer eene
aanranding der onafhankelijkheid van andere GG .-. 00.- ., en dus ook van
dit Gr :. O.. kenmerken ; irnmers, daar zij, door deze handelwijze, zo(y
kennelijk en onwedersprekend die GG . • . 00 .- . bet regt en de bevoegdheid
bestriiden , om , duisterlingen , welke in de profane wereld de
ozaischc
godsdienst bel!jden , in de Orde op to nemen , als BB. •% deel in de werk,
zaamheden to geven
en derzelver regten to verdedigen en to handhaven r
daar, waar die aangerand of miskend worden .
Overwegende , dat, hoe laakbaar deze handelingen , hoe bedroevend
voor de ware vrienden der Orde deze dwaling, oaitrent hare beg inselen ,
bedoeling en strekking , ook zijn moge , lioe billi k en regtvaardig vaak ,
in ieder ander genootschap of maatschappij , de toepassin ; eener strikter
wedervergelding ook zoude worden beschouwd en aangewend , het Gr . • .
0 .- . van Nederland echter nimmer een dusdanig beginsel mag huldigen
of aanmoedigen, zal het de Orde niet zelve eene smet aankleven , en aan
billijke gisping der buitenwereld prijs geven , en eindelijk zal hetzelve
niet op zxjne beurt eene onmiddellijke onregtvaardigheid uitoefenen , ten
aanzien van de achtb.•. Zuster-Logen, onder de Pruissiesche GG .' . 00 . •.
ressorteerende , welke , hlijkens hare Br .- . en bekende geschriften , eelae
betere gezindheid koesteren , en , met leedwezen en we~rzin genoodzaakt
zijn , de van eene hooger instantie uitgaande voorschriften op to volgen ,
welke ook zij tot
toe vergeefs hebben gepoogd in onbruik to brengen,
Overwegende derhal
"of.ve, dat de to nemen maatre elen, bedoeld bj meergenoemd besluit der Gr .- . L.- . van Bestuur van Pinkster 583,, voorloopigr
alleenl jk van eenen negatieven aard kunnen en mogeu zijn.
Besluit bij deze
ie. Dat, nadat van dit besluit in deszelfs geheel aan de drie GG.'. 00 .-.
van Berlijn zal zijn kennis gegeven , cfe bepalin , vervat in Art . 47
der algemeene wetten voor de Orde der V .-. Al .- . in dit ko~ningrijk r
waarbi , onder de attributer van dit G .-. 0 .- . , is bepaald de briefwisseling met vreemde GG .' . 00.-. , imnmers, zoo lang door de drie GG .- .
00 .-. van Berlijn de voorschriften , besluiten, of grondwetti a bepaTin
en, niet zullen buiten werking gesteld zijn, welke ten gevolge hebben
e niet algemeene erkenning en eerbiediging van namens en van wgge
dit Gr.•. 0. • . wettiglijk uitgereikte diploma's, onverschillig, welke godsdienstige leer dezelver houders, in de prof .-. wereld beliiden, niet
zal mogen worden toegepast op voornoemde drie GG . • . 00 . •% van Berlijn,
met name : die Grosse Lande.s-,Loge, die drei Jt'e1tkugvIn, en Royal
York zur Freundscha ft .
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2e.1'orwijl hot aan de Logos, ressorteerende order he( Gr.-: 0 ... van Ivederland, insgelijks hangende dien tijd , niet zal vergund zijn , eenige affiliatie aan to nemen, of to provoceeren, met een of meerdere werkplaatsen , ressorteerende onder de drie C G.-. 00:% vermeld .
B3
.- VV
.- ., kia3e . Dat hij voorkomende gevallen , wanneer .
deren of leden van Logen, ressorteerende anger de drie GG:. 00 - .
van Berlfjn , zich bij een der Nederlandsehe LL.-. tet afliliatie aanmelden , alvorens tot dezelve to worden toegelateo , de verkiaring zullen
moeten afleggen , voor zoo ver zij nog aan de bekrompene inzigten der
aronny en leerwijze, van de Brie voorn . GG .-. 00 . •% uitgaande, gehecht zipn, dat zip dezelve voor de ware, ruimere en meer vrijzinnige
denkbeelden , omtrent de geest en strekking der Orde, zoo als die in
de Nederl. LL.-. worden opaevat, beloven in to ruimen .
4 e. Dat dit besluit ten spoedigste zal worden medegedeeld aan de GG.- .
00.-% van Frankrijk, Groot-Br.ttanje en de eklektiesche Loges in Duitschland, enz. met uitnoodiging, om zich, in Let belang der Orde en van
hare respectieve werkplaatsen, aan de ten deze bepaalde maatregelen
aan to sluiten .
5e Eindelijk , dat de ,voorzittende
.- . der respectievelijk onder dit Gr.',
0 - . werkzaam zijude Loges , imrners altijd gedurende dien staat van
verwijdering met de Pruissiesche GG .- . 00. • . , geen duisterling, welken
zij verinoeden , of weten , de ozaische godsdienst to belijden , in do
Orde zullen mogen inwijden , zonder hens vooraf met den geest en
de strekking dezer in Pruissen bestaande en met de Orde strijdi ge uitsluit'ngen en wetten to hebben bekend gemaakt .
Dit voorstel (waarvan bet vijfde lid -Verwplijks)endch,
ter, tot veler bevreemding, in de vergadering, waarop het als punt
van beschrijving was aangewezen, niet behandeld, maar na in
cenige opvolgende jaarlijksche alg . •. verg . •% telken male ter beban-

deling uitgesteld, of aangehouden to zijn,
.g
ten laatste door de voorstellende Loge wedei'om ingetrokken, zonder dat daarvoor oicieel
eenige andere redenen zijn to kennen gegeven, dan de mondelinge
verklaring, dat, ten gevolge van den weinigen indruk, welke de
kennis van zoodanig voorstel, bij de drie GG .- . LL. - . van Pruissen
gernaakt had, gepaard aan de vruchtelooze bemoeijingen van BB.' .
GG.- . Off.- ., en van de ingeroepen, doch gewis to vergeefs beproefden invloed en voorspi -aak van den H .-. E .-. G.- .
.- . N
Prins FRFDFEIIK der Nederlanden, big zijnen bloedverwant den Prins
van Pruissen, Protektor der drie GG. •. LL .- . van Pruissen, de
Loge Orde en Tll#t, als nu haar voorstel,' met de konsideratien ,
in i e t m e e r doe i m a t i g beschouwde , zich voorbehoudende , zoos
noodig, later op dit belangrijk onderwerp terug to komen .
Ininiddels is bet jaar 5842 voorbij gegaan, waarop gelecenheid
was tot wettige intrekking van bet alom gelaakt en allerzijds be-s
streden anti- aconniek beginsel, ten gevolge eener gehoudene vergaderitig van de vereenigde GG.- .
.-. der GG . • LL . - . in Pruissen,
otn over dit gewigtig onderwei •p to beraadslagen, . .zonder dat bij de
drie GG . •. LL .- . zich de gunstige teekenen des olds hebben geopenbaard, of dat de geest vary onvei-draagzaamheid, die bij haar gelij-ken tred h oudt , met die dei' Pruissiesche staatsinstellingen, ten
ozaIsche godsdienst, eenige verbeaanzien der belijders wan de
terende verandering hebbe ondergaan, en zonder dat bet gunstig
voorbeeld der Loges van Hamburg . Sahsen, Hanover en andere
gedeelten wan Duitschland , de bestrijders van licht, waarheid eu
regtvaardigheid de oogen heeft kunnen openen .
III .
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Ten einde men een behoorlijk overzigt van de zaak hebbe, znl .
len wij cene korte geschiedenis der questie in Duitschland geven,
tot aan het tijdpunt waarap zil, laat genoeg, de aandacht van bet
buitenland heeft opge wekt . Reeds in 1785, heeft de geleerde
Br .- . VON KORTU een werk uitgegeven, bevattende voordragten,
gehouden in de Loge zum Biedermann, to Lemberg, waarin hij
het verkeerde der uitsluiting bewees ; welke meening, mede op hondige, afdoende wijze, wend bewezen door Br .- . BOSCA P, in zijn
werkje, getiteld : TVerden und, honnen Israeliten wu Freimaurern
aufgenommen werden Hamburg 1788, 8vo .). In Duitschland
werkte dit echter niet veel uit . Evenzeer als, ja nog sterker dan
in Frankr~k, geraakte de V . • .
. • . daar op doolwegen . De lange
en bedekte pogingen van den Engelschen Pretendent slopen tot
daar in . Ook .lezuiten dreven er hun spel : met bet inschuiven
van den eenen graad na den anderen, kreeg er de V . • . . • . geheel bet

aanzien

eener Jezuitiesch-politieke vereeniging (sucoLAl

caber die Tempelherren and Entstehung der F . • . 161. • . Gesellschaft,
II . p . 200. f.). Alle pogingen dit tegen to gaan, waren vruchteloos, daar men er de V . • . . • . als een spel voor groote kinderen
behandelde, en men wel Engelsche Konstitutien haalde, maar niet
in den geest daarvan arbeidde . De genius der V . • . . • . ontvaood,
men voerde den eenen hoogen graad na den anderen in, drcef
zijn spel met onzigtbare opperhoofden, en maakte er edellieden en
Tempeliers van, hield er zich bezig met alchemistiesche en theozofiesche droomerijen, zocht den steen der wijzen, en deed de
V.•.
. • . strekken tot een middel van misleiding en tot eene goudmijn voor bedriegers, waar SCHUB ART, JOHNSON, ROSA, STARCK,
SCHROPFER en ZINNENDORF (zie al die Art .) hunne rol speelden, en
zoo velen een langen tijd bedrogen . Reeds in 1790 vinden wij
eenige pogingen ten goede, door de toenmalige Tolerantic-Loge
(zie dat Art.) to Berlin, welke echter to niet ging, door tegenwerking der Gr . • . Landes-Loge, die hoofdkampioen van bet obscurantisme, de onverdiraagzaamheid en allerhande fanatieke droomerijen. Te vergeefs deed de Gr . • . L .- . .Royal .York to Berlin,
sneer arbeidende in den oorspronkelijken geest en minder aangedaan
door de Anti- aconnieke smetstof, die de andere Berlijnsche GG . • .
LL .- . aankleefde, bij monde van Br.- . FESSLER, van hare gevoelens
dienaangaande blijken
(die gute Suche der F.• . N. • . in ihrer
.
IYzirde tlargestellt, p . 29) ; bet hielp niet, en de zaak bleef
in denzelfden toestand tot Duitschland door de Franschen
wend overwonnen, en bet niet waagde tcgen de binnengedr•o ngen,
Toen liet men
meer onbekrompen zienswijze op to komen .
niet slechts de Israelietische BB .- . als bezoekers toe, maar nam ze
ook vaak (zelfs nog in 1815 in de Loge to Kleef, behoorende tot
de Gr. • . Landes-Loge) in bet verbond op . Na at de Franschen
echter Duitschland hadden verlaten, en men er weder grooten
deels terugkeerde tot de meest bekrompen ziensvvijzi, kwam ook, ten gevolge van een eigendunkelijk besluit, die aaiygelegenheid weder in
denzelfden toestand .'
en ontzag zich zelfs met den Br.- . EIJER,
die in de Loge to Kleef was aangenomen, en zich to Berlijn, bij
eene der Loges l als bezoeker aangemeld en zijn diploma had in-e-
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leverd, niet slechts den toegang te wei'g~ret1, maar

001 bovendien
het betoonde vertrouwen te misbruiken , en hem zUn wettig en
met zijn geld betaald eigendom wederregtelijk te onthouden, dat
hij ook nooit heeft terug gekregen, Wij willen het voorbeeld niet
aanhalen van een Israeliet , die te Petersburg, in de daar bestaan hebbende Loge As/rea is aangenomen gewol'dcn, maar voeren aan,
dat zelfs in Iluitsohland het stelsel van uitsluiting niet algemeen werd
aangekleefd. Zoo heeft de Gr.·. L.·. te Hamburg altiid het tegenover.
staande gevoelen voorgestaan, zoodat zelfs eene der Pruissiesche Gr.·..
L.·. (dezelfde welke de hakermat del' V.·. M.·. in Zweden zoekt, en
leert, dat buiten haar geene v.·. M.·. bestaat; dat al de andere Groote
Loges en tot deze behoorende werkplaatsen , dwaalbegrippen Ieeren]
deze in den han heeft willen doen, omdat zij een Israel. Br.', had
geaffilieel'd. Door de vastheraden houding del' Ramb. Gr.·. L.·.
hleef dit echter achterwege. Hamburg en de werkpl.·, dier Gr.·.
L.·. zijn dan ook voortgegaan met het toelaten, affilieeren en aaunemen van Israelieten, Een del' BB.·. door de Gr.·. L.· _ van het
eklektiesch verhond te Frankfort. a. M., belast met het opmaken
van een rapport in die zaak, had verklaard , dat de Bul In Emi....
nenti , van CLEMENS XII (zie het Art. BUL, D. I. bI. 65), zich juist
grondd.e op de omstandigheid, dat de V.·. M.·. menschen van aIle
godsdicnsten en sekten aannam (cujuscunque religionis et sectce
homines), en dat een verhond, hctwelk het geheele menschdom tot
voorwerp zijner werkzaamheid heeft, onmogelijk eene uitsluitende
strekking kon aannemen, zonder de gl'ondslagen orn te wel'pen.
Hierna nam die Gr.·. L,·. een hesluit , waarin zU te kennen gaf, het
als dringende pligt aan te zien , de te lang bestaan hebbende uitsluiting op te heffen , welk besluit eenstemmig werd gcnomen. De
Gr.·. L.·. Royal York gaf te kennen, wat haar hetrof besloten te
hehben, terug te komen van eene handel wUze, die zoo zeer in stl'ijd
was met den geest del' Orde, Reeds vroegel' was dit stelsel voorgestaan en beoefend door de Loges Apollo, te Leipzig, de 0 0
te Nienhurg, Stuttgard enz, Later heeft de Gr.·. L.·. van Sah»
Ben een hesluit in denzelfden geest genomen, gelijk de 0 Agrip...
pina te Keulen , behoorende tot de Gr.·. L.·. Royal York, zich
reeds op zeer krachtige wijze tel' gunste del' opheffing had doen
hooren , in hare cirkulaire van 24 J unij 5838, een stuk , dat
hoogst helangl'ijk en uiterst lczenswaardig is. In Engeland is dat
gevoeIen ten opzigte van de algemeenheid del' Orde, steeds aange..
kleefd, ja zelfs vond men er VOOl' lang reeds GG.·. Oft·. dier ge.
zindte, Noord·Amerika is van hetzelfde gevoelen, en heeft de
Gr.', L.'. van New-York die aangelegenheid aan de GG,·. LL.-. van
Hamhurg en de Nederl. bij herhalin g op het hart gedrukt , onder
verklaring , dat z~j represailles zou moeten nemen tegen de leden
del' Loges die het gl'ondhegl'ip del' algemeenheid verkrachtten, Het
Gr. 0.·. van Franhriik helijdt dezelfde leer, en zeide reeds in zij.
ne cirkulaire van den 28sten dag, 4de maand 5799, le principe
innede la Map.·. est celui, que tout 11Iap.·., est Map:, partout; Van hetzelfde gevoelen is de Supreme Conseil (zie Ann. Map.·., T. VI"
r- 268 en 269, Bru», 58~9). Ook Belgie (zie Ann. Map.·. T.o}II,
,.692., Brux.5824, en T. VI, p. -918). In Hannover zijn ~ 4
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ei 5795 Turksche BB .- . toegelaten in de
September 5788 en 7
Loge zum Sc/au'arzen Bar. Ook bestorLden er toen Loges to Lissabon, waarvan Israelieten leden waren . Verder is het bekend, dat TIPPO
SA1B, de Nabob van Arout, de audste zoon van den Nabob van
Carnate, benevens O DAT AL 0 RAH, in de Orde zijn aangenomen r
terwiji in Frankr#k (5844) de Turksche Ambassadeur te' Par js,
en in Londen (24 Nov . 5808) de Perziesche Ambassadeur bij pet
Engelsche bef in de Orde werden ingewijd . Het Zwitsersche
Gr . • . 0 .• . heeft zich gehaast zijn gevoelen luide to verkondigen,
door ongevergd in een ofhcievl stuk bekend to waken, dat de
Loge la Prudence, to Geneve, reeds in 18.39 , een Israeliet had
ingewijd ; omtrent de toelating als Bezoekers hestond daar nooit
twijfel . Het Groot-Oosten van Hannover, heeft in § 279 van h a .
r e laatste statuten hetzelfde begi nsel gehuldigd . Reeds in 1785,
tiitte zicb de Loge zum 1Rautenkranz in denzelfden algemeenen
geest, en scheidde zich daarom of van de onvei'diraagzame Gr . • .
Landes-Loge. Van hetzelfde gevoelen is Br .' . DECIUS (Piof.
'REINHOLD),
in zijn werk over de V . • .
. • . (Leipz. 1788, 8vo.) . De reg .• .
. •. der Loge Ferdinande IKaroline, heeft in 1841 in opene Loge,
de tegenstanders gevraagd (later is dit in een offcieel stuk herhaald), hoe zij nog langer bij hun stelsel konden blijven volharden,
na in die Loge, wetende dat Israelietische BB .- . aanwezig waren,
en ook met een zoodanigen, in hun bijzijn geaffilieerd Br.- ., de
Broederketen to hebben gevormd, zoowel voor als na zijne afhliatie .
Vender wordt pet beginsel aangekleefd door de Loge zur freieis
Einigkeit, to Essingen, zu den drei. Pfeilern, to Neurenburg,
de Loge to Nienburg, de L . • . Libanon zu den drei Cedern,, to
Erlangen, en de Loge Archimedes zu den drei Beissbrettern, to
Altenburg, een gevoelen dat zich oplost in de stelling, dat ieder,
van welke belijdenis ook, die aan God, zedeleer en onsterfelijkheid gelooft en dit beli fdt Atheisten, Pantheisten en
ateria .
listen dienen uitgesloten V . • .
. • . kan worden. Buitendien
heeft de Groote Loge van Hamburg reeds onderhandelingen to
Berljn aangeknoopt, en zal voortgaan al hare krachten in to
spannen, ter bereiking van dat doel (cirk . 5842), noemende zij dit
eerie aangelegenheid, waarbi} bet menschdom en zijne regten zoos
zeer belang heeft . De Loges
inerva en Balduin zur Linde
die vroeger geene Israelieten inwijdden, lieten ze als bezoekers
toe. Dach heschouwt men de hooge grader, waaromtrent de geERZDORF (zie dat Art .) zegt, dat die, benevens
lcerde Breeder
hunne uitgedachte geschiedenis, druischen tegen den waren geest der
reine V . • .
. • . , dan ziet men dat ook deze, schoon blijkbaar
met Christelijke elementen doorweven, evenwel in Frankr#k,
Amerika , Nederland, Belgie en Brazilie oak Israelieten toelaten .
De Grootmeester van de Groote Loge van Engeland, verklaarde
in cen officieel stuk duidelifk : a de V. • . . • . moot voor geene be.
schaafde menschen, welke godsdienst zij dan oak molten belijden,
zoo zij waai •d ig bevonden zijn, hare werkplaatsen sluiten ." De Loge
Apollo verklaarde in 1839, dat de opheffing der uitsluitin'g den

verbljdendsten invloed heeft uitgeoefend op de werkzaamheden
en pet gezellig yerkeer. IVa hot ophellen der uitsluiting, bij een_
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pai4g besluit, heeft de Groote Loge van bet Eklektiescb verbond

verklaaid, bet hare to willen doen, om die ook in andei-c Loges van
Duitschland to dQen opheffen . De Bi'oeder CBETLSCEI AR zegt, in
zijn lager to vermelden werkje ; De oude .grondwet der Vrijmet.- . ten pligt -bet aanhangen der godsselarij , maakt de VV .-.
dienst waarin alle nienschen overeenstemmen, dit nu, zegt hij , is
de vereering van den eenigen God, ,die aller meuschen Vader is,
en die aan al zijue kinderen gelijk -refit heeft vei •leend , zljne
dienaars, d. i . werklieden van den grooten bouw op aside to zijn .
Opdat nu alien dat kunnen zijn of woiden, zoo mag nieniand zich
Lekomme® •e n om des auder+en meening (geloofsbelijdenis en godsdienstig
systeem). en ziet bet, dit echt ac • . beginsel wint in Duitschland
hoe langer zoo sneer veld . Velen komen. van hunne bekrompen
inzigten meor en sneer terug ; ja, er zijn sommige sti •e ken in
Duitschland -die ons beschamen . Zeus in Pruissen heginnen
velen het verkeerde en onvei-dedigbai•e van bet heerschend stelsel
;duidehjk in to zien , en wenschen op eene eervolle wgze den
.geest .der Vrijmetselarij to huldigen, gelijk nog kort geleden de
vergad.ering der Grootmeesters to Berlijn, aan den Protektor beeft
verzocht , oihcioel over dat ou derwerp to scb i•i j ven , opdat
bet op eene wettelijke wijze kan woirden beslecht. Van deze
aannadering ten goede, moet wo;•d en uitgezonderd de Gr.- . Landes-Loge (zie de Art. PRUISSEN, bl . 181, ZU NENDORF en boven in
dit Ai t.) , die bet onver •d i•aagzaam Tempel- en Ridersysteem der
Strikte Observa,atie aankleeft, en die eene V . • .
. • . op hare
eigene hand heeft, waar een persoon in bet bezit is van den
sleutel, of bet geheim van haar stelsel . Eene leer, die de noodIottigste vi•n cbten moet -dragen, gelijk wij dan ook ah •e eds in bet
openbaar (Evange/iscite .Kirchenzeitung voor 1843, N°. 8 en 9
100) zien leeren, -dat ei • slechts eene .nude, ware V . • .
. • . bestaat, die over Zweden naar Duitschland is gekomen, welke,
.alleen echte V . • . .- ., aan de Katholijken, daarin wenschende opgenomen to worden, tot voorwaarde stelt, dat zij voor altijd bet
papisme vaarwel zeggen . Voorwaar geene bevoi , dering van de
.algemeenheid der Grdeleer! Wij zullen ors dus slechts bezig houden met de Gr.-. L . • . de drie hfereldbollen en Royal York . De
eerste dier• beide had reeds in 1840 van hare overal doorstl •a lende
inconsequentie blijk gegeven, door dat haar Gr .- . .- . Br.- . O ' ETZEL
(die persoonlijk bet uitsluitingsstelsel sterk afkeurt), bij bet sluiten des verdrags tot wederzildsche afhliatie met de Gr .- . L .- . to
Hamburg, heeft verklaard, dat de hooge grader zijner Gi •. • . L . • . , de
vier zoogenaamde groene gi aden , slechts moesten besehouwd worden als Erkenntnissstuf'en Ilistoriseher and 1Voralischer Tendenz,
geenszins eebter als wezenlijke hooge graden, op de wijze van
bet stelsel der Gr.- . Landes-Loge van Duitschland en de Fransche en Holland .sche Loges . Vroeger had zij aan hare DochtecLoges bevel gegeven, de bezoekers, die de Israelietiescbe geloofsbelijdenis waxen toegedaan, oogluikend toe to laten, maar hunne
diploma's niet of to teekenen, zoo als dezelfde Gr . • . L .-., met en
benevens de Gr .-. L .• . Royal York, in de vergadering der GG . • .
VL •, in 1841, reeds had gestemd voor de toelating van bezoe-

kende B$ . . van de Israelietische godsdienst, dock daartoe de Gr
.Landes Loge niet had kunnen ovei-halen . Een van de DochterLoges van R . York ( .dgrippina to Keulen), die reeds vroeger en
krachtig voor opname en toelating had gepleit, heeft dit onderwerp,
bid een bezoek van den Prins Protektor aldaar, weder op mannelijke
wijze behandeld, bij welke gelegenheid door lien Prins is gezegd,
dat in deze aangelegenhcid op den weg der verbetering zou wor .
den voortgegaan, en zij vroeger of later in den geest der Orde
bare bevredigende oplossing moest vinden . De Duitsche Loge
zum Pilgrim, to London, in bet stelsel der 3 Wereldbollen arbei .
dende, neemt wel geene Israelieten in de Orde op, maar laat ze
als bezoekers toe . In dien geest heeft Ae Gr .•. L .•. zu den drei
JVeltkugeln, to Berlijn, gehandeld, en, zich beklagende, dat zij, als
lid van de Gr . •. L . •. to Berlin (bestaande uit de GG . •.
.- . enz.
der drie GG ;' . LL .- .), een ontwijkend antwoord heeft moeten geven op
de klagt van bet Nederlandsche Gr . •. 0. •., thans, ten bewijze, dat bet haar
opregt ernst is, voortaan elk echt V . •. .-., van welke godsdienst
ook , den toegang tot haren arbeid toe to staan, aan hare onderhoorigen op nieuw heeft voorgesteld : elken Br.' . V .•. .•. , die
zich behoorlijk legitimeert als lid eener Werkpl .•. , door eenige
Gr. •. L . •. als wettig erkend, in hare LL.- . toe to laten, binnen
de grenzen, waarin bet bezoek van BB .- . van een ander systeem
wordt gedoogd, in den graad, door hem bekleed (de drie graden) .
Hierop hadden zich, na lange debatten, 16 voor en 11 tegen
de toelating verklaard, waardoor de toelating was afgewezen, als
wordende ~ der stemmen vereischt, om een voorstel to doen aannemen, De Gr . •. L, •. zu den drei Weltkugeln, bad to kennen
gegeven, dat voorstel in bet volgende jaar op nieuw in behandeling
to zullen brengen . De Gr.•. L ., . Royale Fork, zij , die bet naast is
gebleven bij , of teruggekeerd is tot de ware beginselen der Orde,
heeft reeds in 1838 , voorloopig, tat de toelating besloten, maar
de uitvoering uitgesteld tot in 1845, in welk jaar de herziening
barer statuten moest plaats hebben .
Wanneer men, na het beschouwen van dien algemeenen voor
uitgang,
, zelfs in bet brandpunt van bekrompen - ac.- . inzigten,
in Duitschland, en meer bijzonder in Pruissen, vraagt, wat bier
to laude is gedaan, dan zal men moeten komen tot bet antwoord,
niets, of zoo goed als niets, ten minste van de zijde des
Hoofdbestuurs, en dat, wht er nog gedaan is, geheel verkeerd
was . Nimmer toch zijn er door bet Hoofdbestuur onmiddellijke
en pozitieve stappen gedaan. Wat er verrigt is, werd door enkele Loges
gedaan . En met dat al waren antecidenten voor de behartiging van bet
onkreukbare regt van toelating bier. Toen - vpor 1811 - zekere
Loge, bier to lande, nog geene Israelieten inwijdde, lies zij ze
niet slechts als bezoekers toe, maar er bestaan - zelfs voorbeelden,,
dat, op een tijdstip, dat toen eene Zuster-Loge in dezelfde stad, niet
ai•beidde, zij een Kandidaat van de Israel . geloofsbelijdenis, voor hare
laatstgenoemde Zuster, in de Orde inwijdde . Wat nu de weigering
van bezoekers buiten 's lands betreft, zoo heeft men het voorbeeld, dat cen Israelietisch Br .- ., door de Loge Concordat, to
4msterdam , aangenomeu , in Berl jn (1815) als bezocker gewei-

gerd zijnde, zich daarover wendde aan zijne
oeder-Loge, die na
onderzoek en vertoogen, met eenige Amsterdamsche Loges, besloot,
in zoocerre bet refit van vergelding aan to wenden, dat er van
toen at' geen Br.- ., in eene Berlijnsche Loge aangenomen, als bezoeker zou worden toegelaten . Dit besluit werd weldra toegepast.
Een bezoeker, kind of lid cener Berlijnsche Loge, zich hebbende
aangemelcl, werd hem de toegang alleen vergund, onder voor •
waarde, dat hij beloofde, to Berlin stappen to doen tot het be .
strijden van die schending der wederkeerige pligten en regten, wat
ook
schoon vrucbteloos
door dezen , blijkens overgezonden
bewijzen, is geschied . De eerstvolgende stay is gedaan door de
Amsterdamsche Loge la Bien 4imee, die, na de ingekomen klagt
van haar kind, Br .- . JAKOB EIJER to Wezel, dat hij in zij ne
woonplaats als bezoeker was geweigerd, de zaak kommissoriaal
maakte, en ze steld'e in handen der BB .-. A. ABELEVEN, Sekretaris,
A . VAN LEE, Adj unkt-Jledenaar , en n. R . LINN, Fiskaal, welke
kommissie eene concept-teekenpl . • . aan de Loge het gouden Zwaard,
to Wezel, inleverde, die goedgekeurd, en door den reg.' .
.• .
Br .-. J . J . VOUTE, s . Ez . en A . ABELEVEN onderteekend, in 1836 wend afgezonden . Een verdere en'krachtiger stap was bet besluit der L . • . IVil.
lem Frederik (hierboven bl . 300 aangehaald), van den 17den Februarij
1837 . Die slaperigheid bij het Hoofdbestuur heeft dan ook niet bijgedragen dat de uitsluitingsbepalingen in Duitschland niet voorlang
zijn afgeschaft, zoodat de regten zijner kinderen en van dat ligchaam
zelven bij voordilring worden verkracht en vertreden . Geheel verkeerd
is er ook gehandeld, om met een enkel woord to reppen van de
geloofsbelijdenis, waartoe de klagers behoorden .
en had eenvoudig moeten klagen over schending van bet refit van wederkeerig .
held ; en ware ei• dan tot verontschuldiging geantwoord, dat men
ze had geweigerd , omdat zij tot de Israelietische godsdienst behoorden, dan had bet wederantwoord moeten zijn : Het Gr. • . 0.- .
weet niet, welke geloofsbelijdenis zijne kinderen in de burgerlijke
maatschappij zijn toegedaau (en inderdaad is er menig geval, waarin
die onbekend. . is, zelfs bij de Loge, die de aannemiiig heeft gedaan) .
en heeft milne certif katen, en daardoor miln regten geschonden,
en daarvoor eisch ik vergoeding, en voortaan erkenning van AL
mijne afgegeven bewijzen . Nimmer ook had men van de welwillendheid der H. • . E . • .. Gr. • .
. • . Nat .- . moeten misbruik maken ,
door hem de persoonlilke behandeling deer zaak op to dragen ;
daar zijn maatschappelijk standpunt to hoog was, om die naar
eisch to bebandelen, en door to zetten bij personen , die in bet
maatschappelijke zoo veel lager staan . Dit alles is dan ook.
oorzaak , dat die aangelegenbeid in denzelfden staat zal voortsleuren, tot dat een enkel krachtig vertoog, of gepaste maat regel ,
van de zijde van Frankr jk, Engeland, of eenige andere ac.- .
magt, den geheelen stand van zaken zal doen veranderen (men
heeft bet hierboven gezien, de tijdgeest en de tegenstrijdigheid
met zich zelve, hebben bet onverdedigbaar stelsel in Pruissen in
zulken toestand gebragt, dat er nog maar eene enkele goede pogiiig words vereischt, om het verouderde gebouw van !anti- ac .• .
onverdraagzaamheid ineen to doen storten), en aan zoodanige magt
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eene gemakkelijke zege zal verschafen . En deze eer had zich
1Vederland nimmer moeten laten ontwrin en . Dit toch is bet
l and, waar de eerste stem werd gehoord, die de geschonden regten bepleitte, waar zelfs, ten opiate der zoogenaamde oppergraden, eene meening wend verkondigd, als wil die lezen in bet rapport der kommissie voor de oppergraden (zie Deel II , bl . 55-60) .
Gaat men de redenen na, welke er worden gegeven, ter vergo~lijk.ing dier handel wijze , dan vindt men er twee ; en wel le.
dat men toch n i e t a 11 e certifikaten, maar alleen die weigert, welker bouders de Isi'aelietische godsdienst belijden, en 2e . dat men
. •.
de Israelietiesche BB .- . den toegang weigert, omdat de V .•.

eene christelijke instelling zoude zijn . Telt men de stemmen ,
dan ziet men weidra die argumenten begraven onder eene vijftig
ac
.
voudige overmagt ; want tegenover Pruissen staan dan de .Hoofdbesturem van bijna de geheele wereld. Weegt en toetst men
de gronden daartegen, dan geeft dit wel meer moeite, maar
voert toch tot dezelfde uitkomst . Het weigeren van een
enkel certifkaat onder 2000, verkort, hoond en verkracht
evenzeer de regten van het Bestuur, dat die certifikaten heeft
afgegeven, alsof dit aan 200, ware geschied ; het is slechts de
herhaling van hetzelfde misdr l~f ; en een individu heeft even veel
aanspraak op de handhaving van zijn heilig, onschendbaar en
onverjaarbaar refit, als zijne 199 overige BB .-. Eene moeder toch,
die zich zoude laten afllouden, van in de bres to springen voor
baar kroost, zoo dit mishandeld, gehoond en beroofd wend, door
de gedachte, dat het niet aan al hare kinderen, of het meerendeel barer telgen to beurt viel, ware eene gevoellooze, ware eene
ontaarde stiefmoeder ; de kleinste heeft dezelfde aanspraak op beschelming, als de grootste . Buitendien wordt bet heiligste . regt
geschonden, door cenen enkele to vragen naar zijne geloofsbelildenis, die sows onbekend is bij baar die dien Br . • . heeft aangenomen .
Wat bet tweede argument betreft, namelijk, dat de V . •.
. •.
eene Cbristelijke instelling zoude zijn, vragen wij al dadelijk, be .
staat er jets weer Christelijks, dan eerie Christen Kerk, en wien
is bet tot biertoe ingevallen, den lsraeliet toegang tot zoodanige gebouwen en bet bijwonen der daarin uitgeoefende godsdienstplegtighedeu, als bet avandmaal, de mis, , of de predikatie, e nz . to
weigeren . .. Wil men bet maatschappelilk levee niet als voorbeeld
anemen, wt~ vragen, of er in de V . •. :. lets meer Christelijks bestaat, dan de boogste der zoogenaamde bier beoefende oppergraden, de graad van Soevereini Prins van bet Rozenkruis, en hoe
men bier to laude over de toelaatbaarbeid van Israelieten tot then
graad denkt, beeft bet ofbcieele orgaan des . . Hoofd-Kapittels beant .
woordt, door bet bekende rapport van zljue kommissie (te vinden D . II, bl . 55---60) .
Die tweede reden , welke men kau beschouwen als bet
hoofdargument van hen die bet on- aconniek beginsel der uitsluiting van Israelieten, en als Kaudidaten, en als bezoekers toelaten, en bestaande daarin, dat de Orde eene Christelijke instelling
zoude zijn, is eene uitdrukking, welke in de onderwerpelijke zaak
;o4 dikwenf is gebezigd, dat wij haar bier willen ontledeu . Zi„l kan

geene andere beteekenis hebben, dan dat de Orde, hetzij door ,
hetzij voor Christenen zou zijn daargesteld . Alvorens wij bet eerste lid onderzoeken, moeten wij doers opmerken, dat al ware zij
door Christenen gesticht, dit haar, alsdan eene instelling van
Christenen, maar nog niet tot eene Christelijke instelling zoude maken .
Zoo zijn b . v . de prijsinstellingen van ONTRYON geene Christelijke,
noch de weldadige stichtingen van HEYNE to Hamburg, geeiie
Joodsche instellingen, ofschoon de stichter van de eerste de Christelijke en die der laatste de Joodsche godsdienst beleed . Onderzoeken wij thans bet eerste , namelijk of de Orde door Christenen
is gesticht . Voor hem die niet aan de schil blijft hangen , maar
tot de kern doordringt, kan bet antwoord nlet twijfelachtig zijn .
Immers reeds bij de Egyptenaren, de Grieken, de Israelieten en
bij nog oudere volken, vindt men afgesloten, geheime vereenigingen van den aard der Eleusinien, van de Esseesche en Pythago.
reesche verbonden, waarin men eerst na bet afleggen van proeven
werd opgenomen, en die, bij bet stichten van onderlinge verknochtheid, ten doel hadden, den mensch wijzer en beter to makers . Zij
bestonden dus lang voor bet begin der Christelijke tijdrekening .
De stelling die de Vrijmetselaars doer afleiden van de Romeinsche bouwkoi poratien, werpt deze meening niet omver, omdat ook die inrigtingen
niet door Christenen zijn ingesteld en weder van oudere instcllingen bij
de Grieken zijn nagevolgd . Zoo zijn dan ook de symbolen der eigen .
lijke of blaauwe
ac .- . niet aan de Christelijke godsdienst ontleend , maar wel aan die der Israelieten , en zouden dus veeleer ,
gelijk to regt door Prof. REINHOLD, in zijn bovenaangehaald werk
is aangemerkt, op Israelietischen oorsprong wijzen .
aar aangenomen dat er eenige overeenkomst to vinden zij tusschen de symbolen der V rijmetselarij en die der Christelijke godsdienst, welker
oudste sekte zoo vele Joodsche gebruiken heeft bewaard, dan bewijst dit niets anders, dan dat de Orde na een eeuwen lang bestaan, in landen, welker inwoners voor bet overgroote gedeelte
de Christelijke godsdienst belijden, in bet uitwendige eenige lokale
kleur hebbe aangenomen van de godsdienst der bewoners van de
landen waar zij bestond, misscbien uit voorzorg van de zijde der
leden, out geene ergernis to geven aan dweepzieke oningewijden . En
in then geest, zegt ook de katechismus op de vraag : waar de
Orde haren oorsprong nam ? Bij de eerste menschen in bet
Oosten (zie D . II. bl . 23) .
Buitendien krijgen wij een duidelijk denkbeeld van zulke wijzigingen, door de later er
op geente en tusscbengescboven hoogere gi aden , de ken-merken dragende van de politieke, Jezuitiesche, theozofiesche,
alchemistiescbe, of mystieke bedoelingen der stichters . Zip is dus
niet door Christenen gesticht . Hiermede zou dan ook vervallen
d. i . uitsluitend voor
bet onderzoek, of zij voor Christenen
dezen --- gesticht ware . Doch ook deze vraag willen wij op zich
zelve onderzoeken. Een bewijs voor bet toestemmend antwoord
op deze vraag to zoeken, in de overeenkomst van de leer der
Orde met de zedeleer des Christendoms, bewijst to veel en
dus niets . Elke godsdienst toch, heeft - wanneer zij de zaden
hater spoedige vernietiging niet met zich zal voeren, en wanneer

zij de goddelijkheid van Karen oorsprong, waarop alle aanspraak
maken, niet dadelijk zal logenstcaffen
de zedeleer tot noodwendigen grondslag . Deze nu is een en onveranderlijk, als de
waarheid, als de Godh eid, waarvan beide afkomen . De zedeleer van alle beschaafde godsdiensten rnoet dus op hetzelfde
en neme vier godsdiensten, welke
zedelijke punt nederkomen .
in bet uitwendige hemelsbreed van elkander verschillen : Die van
de Joodsche, de Chineesche en de Christelijke.
ZOROASTER en
Vinden wij nu bij de Perzen (Vi * p e red. Ve . C a r d e : Ehorem
mezdanm enz . vad retofretim) ik doe izeschne (izeschne', is een
gebed, waarin men de grootheid verheft van dengeen tot wien
men zich wendt), aan alle heiligen der wereld, welke zip ook
mogen zijn, ik maak bun neaesch (nederige en onderdanige bede),
ik wit hun behagen, ik doe wenschen voor hen .
AN!
BAHwaak over hen alien, die regtvaardige en godvruchtige werken
doen . -- Hij, die op edele wijze het vonedeel van anderen bevordert (beoogt), hetzij zoodanig mensch thaws leeft, hetzij hij
zal bestaan, of hetzij hij geweest is, diens reine ziel zal naar
het verblijf der onsterfelijkheid stijgen`, zelfs dan, als die man
onderdrukt mogt worden . (ANQUETIL DU PERRON, le Zend-Avesta
de ZOROASTER, T. I . (a) Paris 1771 . 4to. p . 124, 128, 194 .
XIVe.
Yendidad lade izeschne et vispered. Vispered 5e. carde
en XLIVe . Ha) ; en beval ZOROASTER Op onderscheiden plaatsen,
zijde volgelingen : bemilrt, onderwijst, helpt elkander, zoo vinden
wij in Levitikus XIX : 18 en 34 : Gij zult uwen naasten beminnen gelijk u zelven . De vreemdeling, die als vreemdeling bij
u verkeert, zal onder u zijn, als een inboorliing van ulieden ;
gij zult hem lief hebben als u zelven . Er wordt geleerd onzen
naasten niet to benijden, in Exod. XX : 14. Onzen beleediger
en vijand niet to haten, in Lev . XIX : 17 en 18 . Den naaste
en zelfs den vijand to helpen, wordt voorgeschreven in Exod.
XXIII : 5. Deut . XXII : 1 en 4 . Deut . XXIV : 14.
a.
leachi 11 : 10, hem niet slecht to behandelen, in Lev . XIX : 13,
14, 16. Voorschriften, oneindig versterkt in I' en Z PID ,l-11 :)K,
en het gebedfol-mulier, den Jood voorgeschreven , luidende
n Ik ben bereid, het gebod van de liefde tot den evennaaste
volkomen uit to oefenen ; ik vergeef alien mijnen vijanden ; o God
wit hun ook vergeven .",
Vinden wij bij CONFUCIUS (4nn . ap . T.
VI . p . 6) den wetgever der Chinezen : bemint uwen naaste, gelijk
ii zelven ; doet anderen niet, wat gij niet wilt, dat u geschiede ;
schenkt uwen vijand vergiflenis ; verzoent u met hem, en roept
God ten zijnen voordeele aan . Zoo vinden wij in ATTH . VII : 12 .
Alles, wat gij wilt, dat u de menschen doen zullen, doet hun dat ook,
en 1 Joh . IV : 7. Laat ons elkander liefhebben. aar dit ter zijde latende, en de stelling, dat de Orde eene Christelijke instelling zou
zij n , voor een oogenblik gaaf aannemende , dan valt ook bet verkeerde er van in het oog, en kan men gerust besluiten , dat zij
geene Christelijke instelling in den algemeenen zin is, daar het
kerkhoofd van bet grootste gedeelte der Christenheid -- der Katholie .
ken
en de geestelijkheid , tot den stoel van St. PETRUS behoorende,
do Orde en hare medeleden bij herhaling in den ban hebben ge-

daan, en bet deelnemen er aan hebben verboden, op doodstraf
en bij verbeurte der bezittingen (zie de Art . BUL en PAUSELIJKE
BUL), gelijk ook de Inquisitie to Rome, in 1739, een
ae .- . geschrift , getiteld : .Relation apologetique et ffistorique de la Societe
des Fr.- .
ap . • . , door beulshanden heeft doen verbranden . Is
de Orde dus eene Christelijke instelling, dan is zij geese algemeen
Christelijke, maar uitsluitend eene Pi-otestantsch-Christelijke instelling, en dan mogen de Pruissiesche Loges, en wie baar stelsel
aankleeft, eventnin Katholieken als Joden, in de Orde opnemen .
De Orde wordt dan eene vereeniging eener bijzondere sekte, eene
hulpkerk en onverdi-aagzame Prozelieten-fabriek, dat baar niet
hooger plaatst ; en behalve , dat bier dan to pas komt, hetgeen
wij D . III. p. 61 (reg . 12 v. o . en volg .) hebben medegedeeld ,
verliest de Orde daardoor veel van hare waarde, die j uist daarin is gelegen, dat zip, boven kerkgrenzen verheven, elk lid in zane bijzondere godsdienstige denkwij ze vrij laat .
Ware de Orde eene Christelijke instelling, dan zou dit zees zeker
door de jaartelling moeten worden aangewezen ; maar neen, de
VV.- .
.- . tellers van de schepping der wereld, d . i . van bet
oogenblik, waarop de 0 . • . B . • . v . • . bet H .• . zeide : er zij licht.
Toen bestond noch Christendom, noch geloofspartij . Het eerste
tnenschengeslacht bad een geloof : bet geloof aan God. Dit gewigtige symbool geeft alzoo to kennen, dat de V . • . .- . voor elk mensch, van

welke godsdienst ook, mits geloovende aan bet bestaan van God,
geschikt is, en deze in de Orde kan worden opgenomen . Gaat men
bet punt, ten aanzien der nieuwere V.- . . • . , in een historiesch
en krietiesch opzigt na, dan zal men geene gegronde aanmerking
kunnen maken op de volgende redenering . De nieuwere V . • . . . .,
of de Orde gelijk zij thans bestaat, is afkomstig uit Engeland,
welk land de Orde in alle andere landen (bijna uitsluitend) onmiddellijk ingevoerd, en alzoo bet aanzijn heeft gegeven aan de
ae .- . ligchamen bier en elders bestaande . Het is ook dat land,
waar de meeste oorspronkelijke overoude
ac.- . gedenkstukken
aanwezig zijn . In de eerste plaats dient men dus na to gaan ,
wat de denk- en zienswijze, en de geest is, daar to lande heerschende, hierna behoort men inhoud en strekking der aldaar
aanwezige gedenkstukken to bescbouwen, en die to vergelijken ,
om daaruit op to waken, of er tusschen deze en de zienswijze der
Engelschen ook eenig verschil, eenige tegenstrijdigheid beerscht,
met al hetwelk men later de geest der drie Berlijnsche GG . • . LL. •.
kan vergelijken . De denk- en handelwijze der Eng . Gr . • . L .'. en
hare onderhoorigen nu, blijkt genoegzaam uit bet bovenaangehaalde . Wij hebben ons dus slechts met de oorkonden bezig to houden, zijnde
1 . De Konstitlitie van York van 4926 .
2 . Het zoogenaamde V. • .
. • . verhoor van den tijd, tusschen
4442-4456.
3 . De oudste en echte Leerlingskatecbismus .
En eindelijk de Konstitutleil en pligten, op deze Old Charges
en Old
arks gegrond, en welke zelfs door hen worded cr-
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kend, welke bet hier bestreden stelsel aankleven . De eerste dan
der genoemde oorkonden (te vinden D. 11. bi . 136) zegt duidelijk in Art. 1 .
De eerste pligt is, dat hij God opregt vereere , en de wetten der Noachieten (zie dew in let Art. NOACBIETrscEE GEBODEN) opvolge, dewijl
het Goddel jke wetten ziju, die de geheele wereld inoet nakomen .
En in Art. 3,
Jegens alle menschen zult gij dienstvaardig zijn , en, zoo veel gij kunt,
trouwe vriendschap met lien aanknoopen , en er u niet oni bekreunen ,
wanneer zij eene andere godsdienst of rrieening toegedaan zijn .

Hiermede stemt nu ook geheel overeen de inboud van den eersten pligt, vermeld in ANDERSON'S Constitulieboek, luidende, naar
de uitgave van 5723, aldus
Een V.-. . • . is, door zijne roeping, verpligt, de zedewet to gehoorzamen (in de uitgave van 5738 volgt nu, nog n)eer 'overeenkomstig net de
honstitutie van York, en wat ook in at de latere uitgaven is bijhelrouden

als een trouwe Noac et), en zoo lig de kunst regt verstaat, zal hij noch
een stompzinnige Godloochenaar, noch een ongodsdienstige vrijgeest zip .
Ofschoon dan nu ook de VV .-.
.-. , in oude tijden . in elk land verpligt waren , to behooren tot de godsdienst van dit land , of dat yolk -weike fret ook mogt zijn -- vo© wordt bet echter thans dienstiger geacht ,
hun alleen die godsdienst tot pligt to maken, waarin alle menschen over-

een,rtemmen , maar bun-selve hunne bilsondere rneeningen to laten ; dat is
goede en trouwe mannen to sip ., of nrannen van eer en regtschapenheid,
door svelke benarning of cvertu,ging zip ook mogelijker wijze onderscheiden
molten zijn . Zoodoende wordt de V .•. .-. het mniddelpunt ter vereeniging,
en het middel, trouwe vriendschap to stichten under menschen , welke
buiten dat, aanhoudend van elkander verwijderd hadden molten blijven .
In de uitgave van 5738 wordt ANDERSON iets dnidelijker ; want
in plaats van : ofschoon dun nu ook, enz . vervolgt hij aldus
In oude tijden rustte op de Christelijke V . . .- . (aldus bestonden er ook
niet-Christelijke) de pligt , zich naar de Christelijke gebruiken van elk
land to rigten, waarin zij reisden of arbeiddeti . . 4angexien echter de V- .
, wordt gevon: . onder alle colken , zelfc van versehillende
hen , die godsdieust aan to
den , zoo rust thans nog slechts de pli gt op Ten
kleven, in welke alle menschen overeenstemmen, - elken Br .-. zijne eigene
bijzondere rueeningen overlatende -- d . i. goede en trouwe mannen to zijn,
rnannen van eer en regtschapenheid , door welke mogelijke benamingen ,
godsdiensten of overtuiging , zi) ook mogen onderscheiden zijn ; want. zij
stemrnen alien overeen in de drie roote Artikelen van NOACH , dat geetselarij
noeg is , het cement der Loge to bewaren. Zoo doende is de
lretmiddelpunt }runner vereeniging, en het gelukkige middel, menschen
to vereenigen , welke, buiten dat, aanhoudend van elkander verwijderd
hadden moeen blijven .

Deze is de echte tekst, en elke vertaling of aanhaling, welke
een anderen zin heeft, moet als vervalscht worden aangezien.
( en vergelijke hiermede de Old Charges, bij KRAUSE Kunst-Urhunden II . p. 253) .

Ook het oude gebed (vermeld bij KRAUSE, t. a . pl . 1, bl .143, volg .)
is merkwaardig, en bevat de volgende plaats
0 Heere God ! schenk ons, bij ons geloof, deugd ; bij de deugd, kennis (erkentenis) ; bij de kennis, gematigdheid ; bij de gematigdheid, verstand ; bij het verstand , geduld ; bij bet geduld , godsvruclit ; bid de godsvrucht, Broederliefde ; en bij de Broederlirfde, algemeene liefde ; en geef
liet o Heer 1 dat de etselar~ gezegend zij door heel de wereld , en uwe
vrede over ons zij, o Heer ! en Beef dat w j alien mogen vereend ziju als
eeu eenig mensch, enz.

U IT .

517

Teregt dan ook zegt CRETSCn AR, in Zijn lager vermeld werkje ,,
bl . 36 ) 37, 41 eu 44 .
Het V.- .
.- . verhond heeft met de Christelijke religie niets meer to doen,
dan met elk ander religieus systeem , dat de vereering van den eenigen
God ten doel heeft . Dit verhond heeft, in zijne oude pl gten, bij oorkonde
hevestigd , dat bet een Gods-verhond , maar ook aan bet geheele menschdom gewijd is ; bet heeft in den eersten pligt op voldoende wijze verklaard,
dat het met zijne werkdadigheid alle menschen wilde omvatten, zonder to
zien naar hunne geloof.,helijdenis, en beeft dus geenszins zich voor eene
Christelike instelling willen uit geven , noch bet Christendom tot zjn onderwerp gemaakt. Uit al die daad7aken volgt dus, zonder nog ie verders aan to voeren, dat alle Christelijke voorwaarden (Bedingungen), wel1 e sedert in de
etselarij werden ingevoerd, met den eersten pligt in strijd
j n en als vervalschingen van deLen moeten worden beschouvw , d .
Ware de bedoeling der stichters van de Konstitutie geweest, bet Christendoni als grondslag der V .-.
-- to kiezen , dan hadden zij eene van de
bestaande gezindten tot grondslag moeten kiezen , dan zouden ook al de
belijders vau andere Chasten-geloofstelsels van bet verbond,uitgesloten hebben moeten worden ; want dit had men niet kunnen vermijden ter instandbouding van den grondslag, en dit doel zou onmiddellijk de leer hebben
voortgebragt , dat zip , die BB.-. wilden worden, zonder de gekozen konfessie to belijden , niet als BB.- . zouden molten erkend worden , dewijl de
Christelijke voorwaarde van bet verhond , welke bet als principe had aangenotnen , door de in praktijk gebragte dogmen (geloofs leerstellingen) zou
zijn verheven tot een ohjektief geworden wet . Hieruit zou verder zijn gevolgd , dat de Fransche VV .-.
.-., grootendeels aanhangers der I(atho .
lieke godsdienst , een daarmede overeenkomstige observantie zouden hebben
ingevoerd ; dat zij hunnerzijds de Proteslantsche
etselaars zouden hebben
geweigerd, als BB -. die aan de voorwaarden hunner werkplaatsen niet
voldeden. Het is dus bewezen , dat bet verbond der VV .-.
. •. geen
godsdienststelsel, w elk ook , als eigendommelijken grondslag kan aannemnen , zonder to moeten vreezen, dat zijn innerlijk wezen verstoord en zijn
eigen principe, dat er naar streeft bet menschdom in bet algemeen gelukkig to maken , ten onder gebragt zou worden .
Ingeval de stichters der oud-Engelsche Konstitutie een Christelijk verbond van de V .-. .-. hadden willen makers, dan hadden zij bet eens moeten worden en verklaren , wat zij verstaan en begrepen wilden hebben onder bet tot grondslag der etselarij aangenomen . Christendom, en bier duet
zich een onafzienbaar veld van ontelbare zwarigheden en struikelblokken
op ; want clan zouden zij op bet gebied der suhjektieve godsdienstbegrip en
gekomen zijn, welke onder de belijders der Christelijke godsdienst veel
rijker zijn dan onder al de andere eerdiensten die bet monotheismus huldigen .- zouden zij elkander echter wet onderling hebben kunnen verstaan, alle
suhjektieve meeningen to versmelten tot een principe, even geldend voor
alle Christelijke deelnemers van bet verhond ? Dit zal wet niemand toestemmen, die bet gewigt der suhjektieve godstlienstbe ;rippen in den mensch
heeft leeren achten (beachten) en naar waarde schatten (wurdigen) ; want
deze zijn in den eenling even vast geworteld , als de objektieve godsdienststelsels in eene massa van menschen , en beide ondergaan geene veranderina, zonder of to vallen van hetgeen als waarerkend was, buiten hetwelk Loch
geene overeenstemming tot bet vasthouden van een principe mogelijk is . Hoe
kan echter bet V.- . . • . verhond , dat beoogt den mensch in al zijne wezenlijke
eigenschappen gelukk ,g to maken, immer zich met zoodanige oogmerken afgeven (solche Zwecke beire;hen) ? Hoe zou bet zich durven veroorloven, door
zgne instellingen (verfissung) aanleiding to geven tot den nadeeligstea
toestand, bet koele indifferentisme, tot bet verloochenen van datgene wat
den mensch bet hoogste en heiligste moet wezen , of zelfs tot den ~afval
van zijne verkregen betrekking tot God? -- Bad zich in bet verbond ee n
eklektiesch Christendom gevormd (ausgebildet), of ware dat daardoor zamengesteld , dan zou deze, op zich zelven , nieuwe tak des Christendoms, ook
opgekomen zijn als eene leer, verschillende van alle Christeli ke geloofssystemen . Wat zou daaruit zijn gevolgd ? Eene nieuwe Christelijke Kerk,
die met alle andere bestaande sekten der Christenwereld openbaar i n
strijd zou z~n geweest ; die als aanwatigend nieuwelirig, tegenoyer al de
z
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andere lhristelijke instellingen , zich aan algemeenen aanval zoo liebhett
blootgesteld , en zich inet de onvermijdelijke beschuldiging zou liebbert
belast , ongeloof en dwaalleeren to verbreiden , let Christendom to misvormen, en dit , door zijne toepassing op de etselarij , eene daaraan
geheel vreemde instelling , to profaneeren , enz .

Ook de geleerde Br .- .

ERZDORF

zegt in zijn gemeld werkje (bl . 38).

Dit verheven denkbeeld, elken mensch tot een volkomen harmoniesch
me,isch to vormen, en daardoor geluk,heil en zegen in de geheele wereld
voort le brengen , is alle moeite , al le inspanning waard om het to verwezenlijken , opdat het hoogste, het toppunt (der Sonnengipfel), het doelwit
van ons streven als
etselaars en menschen, worde bereikt. Gevolgeiijk
mag het verbond, welks- bestemming algerneen is , dat wil zengen, dat
het den mensch dat ene kan en zal verscliaffen, wat Staat en perk , wat
gezin en vriendschap niet kunnen tot stand brengen, namelijk alzijdige,
gel ijkvormige volmaking der gcheele menschelijke natuur in ongestoorden
vrede -- dot verbond , zeg ik , wag geene geloofsbelijdenis uitsluiteu .
In denzelfden geest, spreekt op krachtige en bondige wijze, de
even geleerde en., achtingswaardige als ijverige Br .- . , Baron vON
WEDEKIND,
in zi~ne Anmerhungen fur nachdenhende Bruder

(Frankf. a .

. , 1818) .

Gaat men bet symbool der Loge na, dan vindt men (zie de
Art. GEDAANTE en LOGE) in den oocspronkelijken Leerlingskatethismus, op de vraag : a welke gedaante de Loge heeft ? bet antwoord
zij is een langwerpige regthoekige vierhoek . --- Hoe lang is zij ,
Br.- .? van bet oosten naar bet westen . --- Hoe breed? Tusschen
bet Noorden en Zuiden . -- Hoe hoog? Van de aarde tot den
Hoe diep, Br .- .? Van de oppervlakte cler aarde tot
hemel .
Waarom wordt er gezegd, dat uu~e Loge
aan het middelpunt.

van de oppervlakte der aarde tot aan het middelpunt strekt ?
etselar# a l g e m e e n is." Op dezelfde wijze
Daarom, dew#l de
toont bet antwoord , op de vraag : waar de V. •.
. • . aanving ?
dat de Orde met bet menschelijk geslacht in bet algemeen zoo is
ineengeweven, dat zij to gelij k er mede ontstond en slechts daar .
mede kan vallen, zijode zip datgene, wat den mensch met den
medemensch in alzijdige aanraking brengt, waarom zij dus met
regt van den eersten mensch wordt gedagteekend . De
etselarij
is, gelijk KRAUSE zegt, bet inwendige en het uiterlijke, bet zelfstandige en gezellige leven van alle menschen, waarin ieder een
geheele harmoniesche mensch is, en alien vereenigd een menschetselarji~ beschouwt dus alle menschen als
dom uitmaken. De
Broeders, en sluit nicmand uit die aan God, zedeleer en onsterfel#kheid gelooft . Hieruit volgt dan ook klaar en ontegenzeggelijk
Dat den onotheisten van alle geloofshelijdenissen, bet opnemen en het
deelnemen in de V.-. .• 'noes worden toegestaan , en dat aldus on-Christenen -- wanneer zij de zedelijke vereischten bezitten -- moeten beschouwd worden als volkomen geregtigd tot bet deelneman aan het verbond , en dat dus de toegang niet snag worden geweigerd aan Isra6lietea
en ahomeclanen (CRETSCH AR, t. a . pl . hl` . 51 , volg .) .
Wij hebben opzettelijk uitsluitend bet gevoelen van Duitsche
Broeders opgegeven, omdat ons, Ned . BB .- . vroeger, d. i. voor
dat een allezins verwerpelijk stuk onze gelofte heeft vervangen,,
ook door deze g eleerd . i s , wat to denken van eenig to maken verschil, uithoofde van geloofsbelijdcuis . Wij Loch wetert het, en
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moeten bet cook -- althans wat de eigenlijke of blaauwe gradcn
betreft
met hart en ziel belijden, dat de Orde afgescheidcn
is van alle pozitieve en dogmatiesche godsdienst, en met bevreemding vragen wij, of dan ieder zijn bijzonder godsdienststelsel
niet als to goed, als to verheven moet houden, dan dat bet
noodig zou hebben als een bouwvallig huis, door van buiten
aangebragte stutten geschool d to worden , een stand van zaken,
die en de godsdienst, en de daartoe gebezigde instelling in gelijke mate onteert . En wat zou er buitendien van eene Orde moe •
ten worden, waarin men zoo velen opneemt, die, volgens bet
Pruissiesche systeem, niet tot de Orde mogen toegelaten worden,
en waarvan er zelfs (de Perziesche Ambassadcur to Londen) aangenomen zijn door den Staatsminister PERCEVAL, in tegenwoordigheid van den H. •. E. •. G1• . • . . •. Nat . •. , den Hertog van Sussex.
Wanneer wij uilgaan van bet denkbeeld dat er twee stelsels in
de Vrijmetselarij kunnen bestaan, en de Pruissiesche Groote Loges
bet refit en de magt hebben, eenlingen, die bet zedelijk waard zijn
tot bet verbond toegelaten to worden, terug to stooten, alleen om
hunne belijdenis van de oudste monothe :istiesche (~~ne godheid huldigende) geloofsleer, van waar dan kunnen zij ooit het refit ha .
len, Broeders, in wettige, erkende en geregelde Loges ontvangen,
en voorzien van de noodige, door bevoegde besturen afgegeven be .
vvijsstukken, to weigeren ; den pligt van onderlinge Broederpligi to
scbenden, bet regt en de magt van erkende oudere Zusterligchamen to verkrachten en met voeten to treden, en den Broeder
van zich to schoppen, met het woord van liefde in den
rnond, voorgevende daartoe gedwongen to worden door eene geloofsleer die algemeene menscbenliefde predikt, en met bet aangeprezen voorbeeld van den barmhartigen Samaritaan voor zich,
maar doof en blind er voor ? Van waar halen deze bet refit hem ,
wiens ziel hunkert naar geestelijk . voedsel, onbevredigd, hongerig
en dorstig uit to werpen, en z i~, die priesters zijn van eenen
Tempel daar algemeene liefde en veredeling wordt geleerd, den
smachtende to verstooten, in den naam van Hem, die volgens de
opmerkin g van den verstokten, ongeloovigen NUSUIRV AN , den
graanhalm van den
uzelman geen rijker of schraler oogst doet
afwerpen, dan then van Jood of Christen, en de zon voor alien
doet schijnen ? Het bestaan van twee
ac .- . stelsels is echter een
onzin : er kan slechts een enkel bestaan ; m,iddelweg is bier niet ;
een van beiden moet bier een dwaalspoor betreden . Is dit nu
. ligcbamen ter wereld, met uitzondering
.bet geval bij al de ac
van de drie Behlijnscbe Groote Loges, dan zijn wij, Nederl . VV .- .
E •. , onwettige, valscbe Brocders, wij zijn dan bastaarden en
de Ned . Loges met bet Groot-Oosten aan bet hoofd, die zooveel
c iwaardigen ontvangen, verraders jegens de Orde, dan moet niet
slechts de Israelietische Broeder, voorzien van een buitenlandsch certif
kaat, van zoodanige afdwalende, onwettige en valsche Loge, maar dan
moeten alle certif katen, van zoodanig ligchiam uitgaande, hetzij ze
door Christen of Jood worden vertoond, volstrekt afgewezen worden , en het toelaten van een cenig zoodanig Broeder, van zulk
een stuk voorzien , is meineed en verraad jegens de Orde . Wij
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spreken nog niet eens van de vele certifikaten, door 0lflcieren merle
onderteekend en afgegeven , WelkQ tot de Israelietische godsdienst
leer behoorende, en welke de houders voor en boven alle anderen
moesten doen uitsluiten. aar men ga met de gezonde reden to rade,
en vrage, hetzij men aantal of wigtigheid der gronden tegen bet
Pruissiesche stelsel onderzoekt, wie hier de uitzondering is, wie
bier bet dwaalspoor betreedt in eene Orde, waarvan LESSING - een
schrijver, bij elken denker hoog vereerd, en in de Pruissiesche
Loges vaak behandeld en gelezen - met zoo veel waarheid zegt
Eene grondw et der VV.-.
.-. is
Elk regtschapen mensch, van behoorlijken aanleg, zonder onderscheid
van vaderland , zonder onderscheid van geloofsbelijdenis, zonder ovderscheid van zijn maatschappelijken stand in de Orde aan to nemen (ERNST
en E 4 LCK , LESSIN6'S Werke , 2er band, Berlin 1525 , 16mo . bl. 34 ,
vergel. 14--33) .

de drie Berlijnsche GG . • . LL.- . nu daarentegen op het
vraagt men dan met regt, waarom heeft
dan bet Ned . Gr. •. 0. •. nimmer direkte middelen aangewend, orn
zijne eer, die zijner certifikaten , die zijner kinderen , zoo herhaaldelijk aangeschonnen, verkracht, vertrapt en bezoedeld, to
verdedigen en op to houden.
en was dit aan zich-zelven, en
vooral aan zijne kinderen verschuldigd .
et welken verzachtenden naam kan men wel de handelwijze noemen van eene Loge,
of een Hoofdbestuur, dat voor gereed en, gangbaar geld een bewijsstuk verkoopt, als geldig door de geheele wereld, terwijl de
bezitter ziet, dat hij naauwelijks de grenzen heeft overschreden ,
of bet staat een ieder vi j , zijn heiligdom, zijn onkrenkbaar refit ,
zijn bewijs, voor leugenachtig, voor ongeldig uit to krijten, here
en zijne moeder voor onwaardigen, voor verraders jegens de Orde
to verklaren , en beiden ongestraft to beleedigen .
en wete bet
wel, men is die kinderen bescherming verschuldigd, omdat er,
zonder tegenspraak, wederkeerigheid van regten en pligten moet
bestaan .
en is hun bescherming verschuldigd, en de geheele
Orde heeft er belang bij , daar, zonder dat, de Orde misleiding
en bedrog wordt, en men met PASCAL van haar met regt zon
kunnen zeggen : Verite en depa mensonge au dela .
aar welk middel , zal men welligt vragen, is hier aan to
wenden, om herstel to verkrijgen ? Al vast niet dat, van slechts
vertoogen to doen, dat tot niets leidt, en eene stemme is, roepende in de . . woestijn . Handelen past den man, en de V . •.. . •.
Zijn

dwaalspoor, waarom,

moet man zip n . Het eenige middel, dat tot herstel kan leaden,
is dat, hetwelk zelfs door vele geleerde BB .- ., en daaronder
leden van Pruissiesche Loges is aangeraden, namelijk, Repreaailles.

Neen ! roept er een, aanstonds door een grooten hoop gevolgd,
geene represailles ! -- Waarom niet ? --- Deze zijn onbroederlijk,
onedel, onregt ! -aar wanneer eene bende geestdrijvers u
overvalt, a bezittingen ontsteelt, waarop gij de heiligste regten
bebt, u uitplundert, is bet dan onedel, wanneer gij bet erfgoed
uwer ouders, uw eigendom, de toekomstige bezitting uwer kinderen verdedigt ? Is dit onedel, of is bet let vervul len van
heiligen pligt, jegens zich zelven en de zijuen, of is het niet
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ht octWeet • , of ware bet edel , regt en billijk, met bedaariheid
en over elkander geslagen armen, als een ellendige lafaard, u met
de uwen, door het onregt aan den dijk to laten zetten ?
aar zij zijn VV.- .
.- .! - Neen, die zijn ze niet ! - aar
zij hebben onze WW.- ., onze TT . •. , onze AA .- .
Zij ri dan
WW.-., TT. • . en AA .- . de V. • . . •. ? zoudt,gij, b . v . een lid eener
Jezuitenvereeniging, een Carbonaro, een Elu-Cohen in uwe LL .- .
toelaten ? -- Neen ! - Waarom niet ? - Omdat deze onder een
gelijk uiterlijk, een verschillend wezen verbergen -- Welnu, bet
is hier hetzelfde ; wij hebben een vvereldverbond, dat niets dan
liefde ademt ; zij een onverdraagzaam kerkverbond ; zijn zij ons nu
nicer gelijk, dan de Carbonaro met zijn' politiek, de Elu-Cohen met
zij ne theozofie, of de JezuIt met zijn religieus-politiek stelsel ? Keen!
-- Waarom dan geene represailles ? Deze hier aan to wenden,,
is niet alleen geoorloofd, maar het zou pligt, dure, hooge pligt zijn . Eenn
lid van eene dei• werkpl . •. , arbeidende onder de drie Berlijnsche G . •. L . •.,
toe to laten , zoo lang zij hun stelsel aankleven , is meineed en verraad jegens de Orde ; eon spelen met, en vertrappen en schendenn
van de heiligste verpligtingen, gelijk staande met bet invocren of
toelaten van piofanen , waarop, niet lang geleden, de infameerendste straf door bet Nederl . Gr . •. 0 . •. is toegepast .
Hopen en wenschen wij , voor de eer en luister der Orde, voor
den gewenschten vooruitgang van beschaving en verlicbting onder
de BB .- ., voor de meerdere toenadering tot een meer eenstemmig
Loge-systeem in Duitschland, en de werkpl .•. over den geheelen
aardbodem verspreid, voor de erkenning eindelijk van algemeene menschenwaarde, dat bet jaar 5845 (waarin de Gr .' . L .-.
Royal York zur Freundschaft, to Berl jn, bereids naar aanleiding
van een in 5838 voorloopig genomen besluit, bij de alsdan plaats
hebbende herziening barer wetten, de toelating der Israelietische
BB .- . bepaald bad), inetterdaad een jaar des waxen lichts zg,
opdat die lichtstralen zich verspreiden over de andere GG .•. Loges ,
en vooral over de zuster Gr . • . LL .- . zu den drei Weltkugeln en de
Grosse Landes-Loge, to Berl jn, in de beslissing der groote zaak ,
zoo al niet eenstemmigheid, dan toch ten minste die meerderheid
van twee derden aanbrengen zal, welke, volgens de statuten der
eerste noodig zijn, om tot de gewenschte toelating to besluiten, erz
zonder welke bepaalde meerderheid de zaak bereids gunstig zoude
ziju beslist geweest.

Hij , die verlangend is , van dit onderwerp meer to wezen, y
kan zija wensch bevredigd zien in do volgende werken
Drey Freymaurer Reden , nicht im b'reymaureriscken styl gehulten vor
dem 12 Dec . 1785, in der Loge sum Biedermann, zu Lemberg, i 785
(de schrijver is Br .-. YON KORTU ) .
BOSCA P, Werden and konnen Israeliten zu Freimaurern auffenomers
swerden, u . s. w . Hamb, i 788 . 8 vo .
Bekenntniss der Loge zur Tolerant, Berlin ~h_i~' UNGzR, 1790 . 4 bladz . 8vo.
Die
to Sache der Fre maurerer in ihrer Wi rde daigestellt. Ziilliohau
1 79 8. 8vo. (zie vooral hi. 29.)
Br: . BuR AN, aui
annh. 5809 . 8vo.
. 1lrchie, Band I . te. hSlfte.
.-

Waarin bl, 42- •4 4 volg, zeer goede wenken worden gegeven .
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Analecten der Loge l1malia, to Weimar, 181o . 8vo. (voornamelijk de
voordragt van Br :. 'WIELAND.)
Br.' . GERLACH , in het 2e . Deel van Sarsena (bl . 2o7), Freiberg 1817 .
Br.'. L. ALRANUS , Xuragefasste Charakteristik der heutigen Israelieten
and ihrer wiirdigung zur Pre maurerey,, Leipzig 1818. 8vo.
Br.' . YON WEDEKIND, Das Johannisfest in der aurerey, u . s . W . Frankf.
. 1818, vooral hl . 21 , 82-89, I o1 , 120 , op enkele plaatsen van
a.
ziin werk : Der Pythagoreicche Orden, u. s. iv . en van de Bausti cke ,
ein Lesebuch fur Frei- aurer, Giessen 182o, i i vol. 16mo.
Altenburger nexus Journal, . 8d. I . I . p. 684.
--~---- Zeitsehrft fur Frei- aurer, 18211. II. hi. 124 vol. z~nde
een opstel van Br.'. ouh , over het doel der V .-.
.'.
--- - 1827 en 1828 , 11 3 18 , i n
het opstel Turkische
aurerei, van Br .'. BLU ENHAGEN , bl. 03 , en irk
Ronnen l iohtchristen, besonders Juden, zur Frei- aurer Bri derschaft
zugelassen vverden , van Br .'. G. scHNEIDER .
.
neue Zeitschrift fur Frei- aurer, 1833, x834, p . a3 volg.
.' ., Itaar de Old
arks.
in het opstel van Br :. 116TH, over het Joel der V .'.
Br.'. KRAUSE, die drei liltesten Kunst-Urkunden der Frei- aurer Briider..
. IV. vol . 8.
schaft, u. s w. 2e. .lusgabe , Dresden 18t9-21
Freie B'ekenntnisse eines T'eteranen der aurerei, u . s . vv. Leipzig 1824,
vooral afdeeling V en VI (de schrijver is Br : . V. sceuTZ).
Br.' . A. WENDT, Ueber zvveck and
itlel , Gegenwart and Zukunft der
Freimaurerei, Leipzig 1828, voornamelijk bI. 19.
Die Deutsche Litteratur eon W. ENZEL, Stuttgart :828 , D. I. bl . 277 .
De Cirkulaire der Loge Balduin zur Linde im Or . Leipzig van 1829 , p. 6 .
zum Frankfurter Adler, to Frankf. a . A van
17 April 5833 en 29 Julij 5835.
-- -- Apollo , to Leipzig, 1835. p. 4 .
FFepata oder denkwiirdigkeiten and bekenninisse eines Freimaurers, Leipzig
1836, 8vo. waarin op bl. 3, 84 , 167, 261, 272 vol g . de zaak, hoezeer
oppervlakkig, wordt aangeroerd .
Cirkulaire der Gr.' . L.. van Hamburg, 24 Junij i836 .
Br . - . J. F. L. EBZDORF, JR . Die Symbole, die Gesetze, die Gesehichte,
der Zweck der
asonei schliessen keine Religion von derselben aus . Leipz.
5836. 8vo.
Cirkulaire der Loge Igrippina, to Reulen, 24 Junij 1838, bl . 2 volg .
Br .- . P. J. CRETZSCH AR, Religionssysteme and Freimaurerei ~+ rangy,f
a.
. 5838. 16m
. Extrakt uit de buitenl . korrespondentie, ingekemen by het Gr .'. O.- . van
Ned . Ie ., Ile., IIIe. en We. Auk .
Le Globe ; aechipes des initiations aniennes et modernes, 3 . vol. Annie
041 . 6me. livraia. Juin p . 217 suiv .
.Ref erat des Be.. Grossredners (Br .'. E . ZAC'HARIAS), in der Gr .'. LandesLoge van Sachsen 1841 . s. i 1 , x2,.
14,20
IJITSLUITINC VAN DE LOGES is de hoogste straf welke eenig
lid eener Loge kan trefl'en , en kan niet opgelegd worden dan
na behoorlijk onderzoek, in en door het
.Gr 0 .- . Zie
.'

NT-

ZETTEN , 4NWAARDIG en STRAFFEN .
UITVERKOREN KOeNS, van het Iiebreeuwsche woord j ;j~ (hohen, priester) . Eene mystieke sekte in de Vrijmetselarij, die
zich bezig hield met de kabbala , de alchemie en het onderzoek aangaande den val en de wedergeboorte ties menschen . Zi j
bestond uit negen graden , in twee klassen .
A . 1 .) Leerling. 2.)

edgezel, 3 .)

eester . 4 .) Uitverkoien.

I3 . 5.) De Koen-Leerling . 6.) De Koen- edgezel . 7 .) De ees8 .) De Groot-'Architekt . 9 .) De Groot-Kommandeur•.

ter-Koen .

UIT VERKOREN

EESTER en OPPER-UITVERKOREN

zijn de namen der afdeelingen van den

EESTER

eestergraad, in 5819

door den H .- . E . - . Grootmeester Nat. •.

Prins

FRDER1K

der

.&ederlanden gesticht . Het zijn niet zoo zeer nieuwe graden ,
als wel eene wijsgeerige ontwikkeling van den

eestergraad, ea

Duitschland
wi8aenachaftliche Grade of Erkentni8a-etufen worden gezijn to beschouwen als de graden, welke in

noemd . Deze afdeelingen van hoog wijsgeerige aard en strekking zijnde, was bet al dadelijk denkbaar, dat zij door bet grog
der Broederen even weinig verstaan, als met gretigheid aangenomen zouden worden, en dit to meer niet, daar deze afdeelingen bet refit niet gaven tot bet dragen van regenboogverwige
linten en schitterende dekoratien (de geheele dekoratie bestaat
in een kleinen zilveren penning) , noch den leden ongerijmde, klinkende titels sohonken , gelijk dit in de verschillende oppergraden bet geval is . Weinig was bet echter bij
de instelling to voorzien, dat de voorstanders der hooge graden,
op zoo vinnig eene wijze zich daartegen zouden aankanten als
men heeft zien gebeuren ; eene wijze , die zoo verregaand was ,
dat men alle ac . •, beginsels nit bet oog verloor, en zelfs bet
Charter van Keulen bestreed, omdat de mededeeling van bet
vinden dier oorkonde de vestiging der afdeelingen vooraf ging ,
zoodat velen bet Charter bestreden, alleen omdat zij van meewaren, dat de afdeelingen daarop waren gegrond . Dat men

fing

bij de vestiging der afdeelingen beloofde , hun die er in toetraden, de cahiers der hooge graden mede to deelen, was misschien
min wenschelijk, maar zulks gebeurt bij alle wetenschappelijke
graden (Erkentnis.r-stufen en F,ngbiinde) in Duitechland,
zonder dat er aanmerking op valt . Er was dus geene voldoende
reden voor bet vinnige van den langdurigen aanval . Evenmin
wenschelijk was bet, dat men bij de vestiging der verheven wijsgeerige grades, voor bet kleiner aantal geschikt, de deelneming
open stelde voor alien die er in toetraden, Later heeft men
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ethter de mededeeling der cahiers achterwege getaten , en &
thans zeer kiesch ten aanzicn van kandidaten . Onbegrijpelijk
. • . , die toch de Kxis het , dat de almanak voor VV . • .
pittels der oppergraden vermeldt , nict ook opgeeft de Loges
die in deze afdeelingen arbeiden . Door dit stilzwijgen zou menig eon op het denkbeeld kunmen komen , dat er thans nict
meer in weed gearbeid . Dit is nogtans volstrekt hrct geval met .
Er bestaan thans in

Nederland

meer dan een dertigtal zoo-

daige Loges .
hr den laatsten tijd zelfs zijn de werkzaamhieden op aanmerkelijke wijze toegenomen ; zoo is b . v. de Loge l'ZJnion .ire--

d eric, welkcr afdeelingen door den H .- . E .- . Gr . • .

. -.
Nat .- . worden geprezideerd, weder tot den arbeid teruggekeerd .
Ook is op den 22sten dag der I I e . maand 3844 , het 23jarig
bestaan der Afdeelingen to ' . Hage , order het Voorzitterschap
van Prins FREDERIK gevierd , in tegenwoordigheid van 56 -Ifgevaardigden en bezoekers, welke bij die gelegenheid nict slechts
feestelijk zijn onthaald , niaar ook aan elk aanwezige, door den
H. • . E. • . G r. • .
. • . Nat . • . een zilveren gedenkpenning is
geschonken ,

vertoonende

waarin zich

twee stippen

kcl,

en

aan

aan

de

ecne

zijde

con straalkrans ,

vertoonen , omgeven door cen' cir-

do keerzijde in eon fraai bewerkten Broederband

woorden
Bet v jf en twintig; jarig-bestaan , gevierd
4844 . Bij deze gelegenheid heeft do H.- . E .- . Gr . •.
.- .
INat . • . , ter beschikking der karner van Administratie gesteld ,

do

cone som van vijftien duizend gulden ,
dige doeleinden

bestemd ,

welke gift,

tot

wekla-

do hartelijke genegenheid ,

en de

geestdrift der BB .- . ten top voerde.
UITVERKOREN VAN NEGEN

(1'lu des .lieu, f' et de Perignun) .1

De 9e . graad van hot zoogenaamd oud-Engelsch systema, dat in

Frankrij k ui t 4meri ka

kwam, insgelijks van den Raad vary

Keizers van Oosten en Westen , en van het

itzraimietiescl,

systema, en do Se . graad van de Uitverkorenen der Waarheid,
Zie

EESTER

VAN

NEGEN .

(UITVERK0RENE)

UITVERKOREN VAIN BET ONBEKEINDE (De)

(Elu de l'Inconiu)

UIT .
De

Imo, graad van hot
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IJR1 .

itzraimietiesch systema to Ptzrijs .

U1TVERKOREN EN VERLICHT OPPERHOOFD DER TWAALF
STA

EN .

Zie CHEF
.

U&TVERKOREN . (De SOEVEREIN) De 59e . graad van hot

itz-

raimietiesch systema to Parijs.
UITVERKOREN . (De VOLKO EN) De 12e . graad van hot
raInnietiesch syystema to

itz-

Parijs.

UITVERKOREN VAN VIJFTIEN

(Elu

des Quinze) .

graad van het zoogenaarnde oud--Engelsche,

De 1Oe.

uit .,4merika is

Fran.kr j k ingevoerde systema, van den Raad van Keizers van
Oosten en Westen , alsmede

van bet

itzraimietiesch systema

to Parijs ; ook de 6e . graad van de Uitverkorenen tier Waarheid .
UITVERKOREN DER WAARHEID . Onder dozen naam bestaat
in Frankrijk een system a, in 1776 to Rennes gesticht, dat
in twee klassen verdeeld is , en de volgende
A . Klasse

.3 .)

der Ridder Adepten .

eester . 4 .) Volkomen

1 .)
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graden bevat .

Leerling . 2.)

edgezcl .

eester.

asse van Uitverkorenen der Waarheid . 5 .) Uitverkoren
B.
.- . 6 .) Uitverkoren van Vijftien, of
van Negen, of Engelsch
.- . 7.) Uitverkoren
Iersch
.- . , of ook Prevut der VV .- .
eester . 8 .) De kleine Architekt, of de kleine Schot . 9 .) De
tweede Architekt, of de Vertrouwde . 10 .) De Groot-Schot, of de
Groot-Architekt .

11 .) De Ridder van het Oosten of van den De .

gen, en 12 .) De Prins van het R .- . t .- .
Bet hoogste doel was vroeger herinetiesch,

later word hot

tbeozofiesch .
UNIONE . (EQUES AB)

Naar hot voorgeven der Strike Obser-

vantie , voerde de twintigste Grootmeester der Tempelieren ,
Ana hunne herstelling, then Ordenaarn ; gekozen in 1752 , overIced hij in 4745 .
URI

EN THU I

4 en 13-20) .

. (De) (D',1:=1 1311

, zie .Exod. XXVIII

Openbaring en waarheid,

of licht en refit .

Doze geheimvolle voorwerpen bevonden zich in den borstlap der
Joodsche Hoogepriesters, en maakten Pen duel uit van het pleeg-

Urim was bet middelbaar orakel, door hetwelk Jehovah zijnen wit openbaarde, en de Thumim was hot zinnebeeld der verbinding van hot ambt van
gewaad des Hoogepriesters .

De

Opperreegter uxt dat van Opperpriester, of van de vereeniging
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VAA .

VEL .

van de hoogste staatkundige magt , met de hoogste geestelijke
waardigheid .
De Aziatiesche Broeders hadden, in hunnen laatsten hoofdgraad , gouden kettingen aan den hals , waaraan een Urim en

Thumim hing.

V.

VAANDEL, (Hot) of de Banier.

Elke Loge heeft haar eigen banier als een oriflamme (zie dat Art .) , geborduurd op zijde of

fluweel van de kleur der Loge .
VAANDELDRAGER . De naam van den Broeder, welke bij de
optogten belast is met het dragen van de hauler.
VAINCRE 0U OURIR . Zie VINCERE .
VALOIS . (LE COLLEGE DE) Een Kapi ttel van hooge graden,
dat in Par iy$ bestond van 1733-1766 , en den naam had
aangenomen van zijn' Voorzitter. Zie Histoire, par THORY, p . 16 .
VALSCHE LOGE, Fransch Loge Irreguliere ou Clandestine,
Duitsch Winkel--Loge . Zie ONREGEL ATIGE LOGES .
VEADAR , of ADAR SHENI, is de dertiende of schrikkelmaand
van den Hebreeuwschen Almanak . Zie

D . I . bl . 14 .
ILITAIRE LOGE, is eene zoodanige,
AL ANAK,

VELD-, A BULANTE-, of
welke bij een militair korps is gekonstitueerd, en Been vast
Oosten heeft , maar gewoonlijk den staf van hot korps volgt,

en tegelijk met dozen van zetel verandert . Zij geniet dezelfde
regten , als elke andere Loge . De meeste van deze plegen zich
in oorlogstijdcn to vormen , en in vredesti jd weder ontbonden
to worden . In Engeland en .Frankryk bestaan er zoodanige
Loges voortdurend bij sommige regementen, welke zelfs vaak
den naam daarvan aannemen , als

Engeland ; bij hot I ste regement lijfgardea, 1 e . .koninkl .

VEN .

5E7

VER .

regt . , l e . tirailleurs-brigade, bij de Be . 6e Bl e . 52e . 54e .
68e . 85e . en 89e. regementen en bij de Noord-Yorksche ilitie, ca in Frankrl k de Loges

ars en Union, bij bet

2e. regement lanciers en Cernus, bij het 10e . regement ligte
infanterie .
VENAISSIN is Avignon , en was vroeger een Graafschap, dat
eens door Paus

CLE ENT

VI van

JOHANNA,

Koningin van Napels

en Gravin van Provence , is gekocht voor 80,000 Florijnen,
welke nooit betaald zijn .

Van then tijd of was bet cene Pau-

selijke bezitting tot in 1791, toen bet weder met Frankrij k
werd vereenigd . Zie verder STELSEL (HEII ETIESCH) en PERNETTI .
VENSTER . (Het) Eene zinspeling op sALomo's Tempel, die aan
de noordzijde geene vensters had . Het Tabl . • . van den Leerlingsgraad vertoont drive vensters , namelijk : een in bet oosten,
een in bet westen en cen in bet zuiden .
VERBANNING . Zie

ONTZETTEN, ONWAARDIG, STRAFFEN

en

UITSLUITING .

VERBOND . (GRONDSTELLINGEN VAN HET PYTHAGOREESCH)
De grondstellingen van dit merkwaardig verbond, gesticht to

Croton , in Groot- Grieken land,
CHRISTUS

gehoorte, door den wijsgeer

ongeveer 600 jaren voor
PYTHAGORAS,

van bet eiland

Santos, bij zijne terugkomst uit Egypte, waren de navolgende :
Onder belofte van de diepste geheimhouding , en na eenige
rnoeijelijke, voorafgegane beproevingen in verscheidene graden ,
deelde hij in dit verbond zijne kennis in de mathematiesche
wetenschappen, in de wijsbegeerte en de regeerkunde, e nz . in
symbolen gehuld, aan de ingewijden mede . Bij zijn onderrigt
bediende hij zich van eene dubbele leerwijze ; van de Exoterische of gemeene, in de openbare voorlezingen voor de toehoorders , die nog niet tot de innerlijke geheimen waren toegelaten , en van de Esoterische of geheime , voor de uitverkoren
scholieren ,

welke werktuigkundigen, staatkundigen en natuur-

kundigen, eenigen ook wetgevers, genoemd werden, en in een
gemeenschappelijk huis eene eenige familie uitmaakten .
Zoodra iemand zich aanmeldde , om aangenomen to worden ,
PYTHAGORAS , hoe hij met zijne familie en bekenden

onderzocht

geleefd had , vervolgens, of hij ontijdig lachte, sprak of zwecg .
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Welke neigingen

hij had ; voornamelijk , of hij onmatig ,
wellustig , twistziek of eergierig was . Hoe hij zich in de vriendschap , maar vooral in de vijandschap wist to gedragen .
et
welke menschen hij bet meest verkeerde, en wie hij bet meest
zocht to vermijden . PYTHAGORAS beschouwde verder zijne ligchaamsbewegingen, zijnen gang en bovenal zijn aangezigt, om de
leiding en sterkte zijner neigingen to leeren kennen . Daarop kwam
do proof der geleerdheid en van bet geheugen .

Spoedig begrij-

pen en gemakkelijk bewaren , was hem bet teeken van eon
geest die van driften bevrijd was. Hij die slechts eigenbelang
huldigde kon niet aangenomen worden .

Ten laatste kwam de

beproeving van bet zwijgen (yiuu&ic4c)
i
: of de aan to nemen
persoon bet hem toevertrouwde tegen elken aanval en tegen cake,
nog zoo fijn uitgedachte navorsching wist to bewaren .

Na doze

beproevingen kwamen de reinigingen der ziel , waardoor hij to
gelijk vrij ward van vooroordeelen ,

driften en gewoonten , en

de hem toevertrouwde leer zuiver konde toepassen . Daartoe
behoorde bovenal de onderdrukking der eergierigheid . Drie jaren lang moest de toegelatene eene onvriendelijke behandeling
verdragen . Even laug, dikwijls langer,. duurde bet zwijgen in
de vergaderingen . Slechts gevraagd , mogt do aangenomenc
spreken , dit moest de zelfbeheersching versterken . Hooren ,
zien en zwijgen was op dezen trap bet gebod voor de alleen
hoorenden (aku8matieken) .

Later, wanneer zij reeds gevor-

derd waren in de leer, mogten zij beginnen to vragen en vervolgens ongevraagd to spreken ; zij waren mathematici en goleerden geworden ; want zij wisten bet niet passeude to verzwij .
gen, bet passende to zeggen .
Het genot van vleesch en andere spijzen moesten zij zich
ontzeggen , om niet bet stoffelijke gedeclte do overmagt boven
bet gcestelijke to geven . De overige spijzen en wijn mogten
alleen in geringe mate genuttigd worden ; ook rijkdom en uiterlijke ear moesten zij zich , binnen zeer enge palen, ten nntte
waken . In bet verbond zelve golden zij niets . Dikwijls moesten

zij do aangebodcn spijzen vrijwillig voor anderen overla-

teu , zoowel voor ouderc als jongero personou .

Dit laatste

VER .
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bewerkte, dat vele rijken hunnen overvloed aan bet verbond
maakten, waardoor bet gezellige zamenzijn menigvuldiger was
en langer duurde, om alle ongelijkheid van bet maatschappelijk
leven daar tegen to gaan .
Gedurende deze driejarige beproevingen vormden de toegelatenen de kring der Exoterischen .

Konden zij de hun voorgestelde

beproevingen doorstaan, dan werden zij in den kring der Eso .
terischen opgenomen , en moesten, van nu af, in de algemeene
vereenigingen voor bet gordijn

zitten ,

hetwelk

PYTHAGORAS

'voor bet gezigt der Exoterischen verborg. Ook tnoesten zij nu
trapsgewijze do gebeime vereenigingen bijwonen, in welke eene
diepere leer medegedeeld , en plannen voor eon onmiddellijk
werken ontworpen werden .
Dit verbond nu verkreeg den gewigtigsten invloed op de
staatsverandering der steden .

PYTHAGORAS

werd in alle belang-

rijko aangelegenheden om raad gevraagd,

en zijne scholieren

waren de aanzienlijkste en uitstekendste burgers .
De gewone overheden bleven, wanneer zij geene Pythagoreeei's
waren onveranderd, maar hunnen werkkring en hunne rigting
'word hun door bet verbond aangewezen .
Zoo was de invloed op de Staten , die in bet Pythagoriesch
verbond deelden, van de heilzaamste uitwerking ; maar de nijd
en ijverzucht van den , door geboorte en rijkdom , voornamen
Krotoner burger NYLON , welke, wegens zijne ruwe en tirannieke heerschzucht, afgewezen werd, verstoorden bet, na con bijna
veertigjarig bestaan , nog bij het leven van den reeds tachtigjarigen PYTHAGORAS , die kort daarna van droefheid stierf .
VERBOND
Doctor

(WETENSCHAPPELIJK

FESSLER

ACONNIEK)

werd door

opgerigt , om door vereenigde navorschingen van

uitvcrkoren medeleden der Groote Broederschap, tot volkomene
kennis van de stellige geschiedenis , van den oorsprong en de
vorderingen der Broederschap, als ook van haar wezen to komen .
VERBROEDERING . Het hoofdmiddel, waarvan zich de Vrijmetselarij tot haar oogmerk bedicnt, is de Loge, waar hct menschelijk
geslacht in zijne volkomenheid, en dus de mensch , vrij van
hartstogten , dfiften , dwaasheden en misdaden , in zuivere ,
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broederlijk'e beteekking tot zijnen medemensch en kinderlijke
betrekking tot God, den Alvader , staat ; waar menschen , in
het burgerlijke levee door stand, bezittingen, vaderland, geloofsbelijdenis of staatkundige begrippen van elkander gescheiden, zich
gemeenschappelijk vereenigen, oni het ideaal van verbroedering aller
stervelingen, al is bet ook slechts voor eenen tijd, to verwezenlijkeo ;
ten einde bun gemoed, door den druk en de verkeerdheden der buitenwereld geprangd en ter neder gebogen, door dit verheven denkbeeld op to beuren, zich in dit grootsche schouwspel to verkwikken, en bun hart voor de hoogere belangen des menschdoms vatbaar to waken . Do herinnering aan die oorsponkelijke verbroedering der menschen is, in de burgerlijke maatschappij, door hare godsdienstige en staatkundige splitsing, sedert lang verloren gegaan, doch haar aandenken is in de Loges
behouden gebleven .

Het uitsterven dier he innering is eene

hoofdoorzaak van vele verkeerdheden , vijandelijkheden en vervolgingen

van bijzondere menschen, onder en tegen elkan-

der, gelijk mede onder gansche volken, waarvan de geschiedenis des menschen schier op elke bladzijde vervuld is,
en die wij, bijna nog dagelijks, in bet burgerlijk leven kunnen
waarnemen . Hot denkbeeld dier verbroedering sluit Been yolk
of fang, geen stand of godsdienstige gezindte buiten . Hetgeen door de duizendvoudige betrekkingen des maatschap .
pelijken

]evens

gescheiden is, vereenigt zich, en omarmt

elkander broederlijk in de Loge .

Hier geldt geenerlei onderscheid van persoon of eigendom . De Vrijmetselaar ziet niet den .
man in purper of lompen aan , maar erkent in ieder van hen
zijn Brooder , die met hem gelijke volmaakbaarheid en gelijke
roeping tot volmaking ontving . Vreemd aan alle hartstogten en
lage drifters , opent zich bier aller hart voor hot edelste gevoel
des menschen .
Do treurende onschuld vindt er troost, de verlatene heal en
steun, de bedrukte en hulpbehoevende bijstand ; menige kommer wordt e r gestild ; menige traan, die in stilte vloot, in
stilte gedroogd . Zoo wordt de Loge de Tempel der menschheid,
vaar do Brooders worden opgcwckt tot hetgeen couwig waar
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goed en schoon is , en, in den geest van den grooten Onzigtbare , in stilte den zegenrijksten arbeid verrigten .
VEREENIGDE LOGES, aldus noemden zich de Duitsche Loges
van de Strike 0hvervantie .
ACS . • . ZINNEBEELDEN . (De)

VERG EESTELIJKING DER
wijl wij niet alle
kunde arbeiden ,

De-

etselaars zijn die in de werkelijke bouwzoo passen wij ooze

op onzen zedelijken wandel toe ,

aconnieke wer1 tuign

hetwelk wij gewoon zijn ver-

geestelijking to noennen .
VERHOOR .

Zie

HENDRIK

VI .

VERKORTINGEN (De) worden gebezigd in het

aconniek schrift ,

•. 0 - G. • . L . •.
. •. -- VV . • .
.•.
0 . •. B . •. v . • .
G . • . 0 . • . --- V . •.
Z
.
•
.
h . •. H . • .
•
.
S
.
•
.
H
.
•.
V.
•
.
W. • . K .
b . v. Z . •. W . •. Br . • . -- A . •.

. •. ---

A.

VERLOF (BEPAALD) wordt gegeven in minder belangrijke geval.
len .

en is in dit geval nict van bijdrage bevrijd .

VERLOF . (ONBEPAALD)
to verwijderen ,

Toestemming om zich van zijne Loge

uithoofde van belangrijke aangelegenheden ,

van langdurige zickte .

of

Gedurende deze afwezigheid betaalt men

geene bijdrage .
VER EERDERING VAN INKO STEN, VAN GRAAD OF VAN
BETALING . Zoo noemt men de bevordering tot hoogeren graad .
VERTROUWDE BROEDERS DER ST . ANDREAS-LOGE, (De)
gewoonlijk de Ridders van den Purperband genoemd , is do
9e . graad van het Zweedsche systema .
VERTROUWDE BROEDE R S VAN ST . JOHANNES,

(De) ook

Ridders van den Witten Band, is do 8e . graad van hot Zweedsche en do 6e. van bet systema van

ZINNENDORF .

VERTROUWDE BROEDERS VAN SALO O (De) is do 7e. graad
van het Zweedsche systems, die met den Ridder van hot Westen, van hot Kapittel van Clermont, bijna gelijk staat .
. •. thans
VERVOLGINGEN . Van al de landen, waar do V . • .
bestaat , is er kwalijk een , waar de Orde niet vroeger of later aan
vervolgingen was blootgesteld, ja zelfs in Engeland nam cons het
Parlement, op aandrijven van een' geestelijke (ziehet Art . EDUARD
111), ecu besluit tegen de Orde, dat echter nooit is ten uitvoer gelegd .
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VIE .

Zie de Art.
NEItIE,

bi . 13--16 en bi . 36 ,

NEDERLAND,

ANTI-tACOrt-

BEIJEREN, BELGIe, FRANKRIJK, NAPELS , OOSTENRIJK ,

PORTUGAL , RO E ,

RUSLAND ,

POLEN,

enz .

SPANJE ,

VIER . Dit getal vooral was bij PYTHAGORAS heilig. De Pythagoreeers noemden, gelijk PLUTARCHUS (in libro de hide et O8iride)

zegt, de Tetracty,, of het heilige viertal, hetwelk het getal
zes en dertig is, de wereld, dewiji dit zamengesteld is uit
4 x 9 geven namelijk
bet getal 36 , evenzeer zoo men do ongelijke getallen 1, 3 , 5 en 7
bet getal 4 en 4 onevene getallen .

met de gelijke 2, 4 , 6 en 8 op de voigende wijze to zamen rekent
1

2

5

4

5

6

7

8

4 6 . . . 20
56 .
Op de muren van het Vatikaan to Rome, waar zich de
boroetnde schilderij van RAPI1AeL bevindt , voorstellende do
Atheensche school, is PYTHAGORAS afgebeeld , hebbende eon bord
voor

zich,

dat

door een zijner leerlingen wordt ondersteund ,

en waarop met meer andere opmerkelijke karakters, zich ook

de voigende bevinden
1

X

Deze rekening , zegt zeker Br.- . ILANES , die ze mededeelt, ii
joist . Zij moot, naar mij dunkt, gewigtige dingen beteekenen,
en behoort to leeren , de gcheimenissen der getallen ; nict zoo zeer
to vex smaden .

VIE-

1115

In Let Gentleman's Jlagaz . Vol. XLIV. (1774) p . III , vindt
men bet volgende, napens de mystieke beteekenis van het vicrtal
van PYTHAGORAS .
Voor PYTHAGORAS was bet viertal (quaternion) de bron der onsterfelijkheid, en wend daarbij de eed gedaan (Ik zweer bij hem,
die het heilige viertal, de bron der eeuwibe natuur in onze zielen
heeft overgeplant) . Daar hij nu een der grootste wijsgeeren en
geleerden zijns tijds was, zoo kan ik niet gelooven, dat hij bij
bet getal vier zou hebben gezworen, zonder dat eenige geheime
zin daarin verborgen lage . Om de geheimenissen van dat getal to
ontdekken , moet men er daarom op letten, dat PYTHAGORAS vele
gedeelten der wergild heeft doorreisd, om kundigheden op to
doen ; en men mag veronderstellen , dat bij op elke plaats met de
voortreffelijkste geleerden kennis zal hebben gemaakt . Daar nu
bet gesprek met zulke mannen natuurlijkerwijze op diepzinnige en
verheven onderwerpen moest vallen, zoo kan bet net missen,,
of zij moesten oak over hunne goden spreken, waarbij PYTHAGORAS
clan spoedig merkte, dat Been van hen geloofde aan de wezens, welke gewoonlijk voor goden werden gehouden . Allen
stemden veeleer overeen in de meening, dat er, hoczeer zij onderscheidene goden hadden, slechts een eenige hoogste god,
gewoonlijk Jupiter genoemd, moest bestaan, aan wien zij onderscheidene goddelijke eigenschappen toekenden, als : alwetenheid,
alonltegenwoordigheid, enz. (Jupiter est quodcunque vides,
quodcunque moveris, enz .) Dit alles nu paste bij het begrip van
cen' warexn God ~ dat eeii man als PYTHAGORAS, zich mocst hebben
gev ormd .
Hoe kwam hij er echter toe, dien God Tetractys (let getal vier)
to noemen ? Het is zeer waarschijnlijk, dat bij op zij ne reizen ergens met een' Israelietisch geleerde in kennis moot zij rl gekomen .
Daar nu zulke mannen vaak over verhevene en gewigtige onderwerpen zullen hebben gesproken, b . v. over den oorsprong van
alle dingen, over de natuur der goden, enz . Zoo vond de Rabbijn daarin aanleiding, hem to zeggen : dat de Israelieten slechts
cen eenigen God, den scbepper van alle dingen, in den hemel
en op de aarde erkenden, en dat Deze den eersten mensch uit
cen' klomp aarde (of the dust of the grouwd) gevormd, en hem
den levensadem had ingeblazen, waardoor hij ceu levend wezenr
(a living soul), en de oorsprong van het geheele menschengeslacht
was geworden . Deze gezegden van den Rabbij a moesten PYTHAGORAS
zoo verstandig voorkomen, en zoo wel overeenstemmen met zijne
leer van de onsterfelijkheid der ziel, aan den mensch door God
geschonken, dat hij zich gedrongen gevoelde, naar den naam van
dezen hunnen God to vragen, waarop hem ten antwoord moest
worden gegeven, dat de naam van dien eenigen God uit vier
letters bestond, en in hunne taal Jehova (711711) heette . PYTHIAGORAS moest zich dien ten gevolge volkomen overtuigen, dat die
God der Joden de door alien erkende eenige, hoogste God was,
terwijl hij bet nogtans gepast kan hebben geacht, van dien nieuwen
naam van bet Hoobste Wezen, aan alle overige volkeren der
aarde onbekend, gecrl gebruik to waken, waaroin bij den nam

Jehovah

verborg onder bet woord Tetractys, de God van vier
letters. Daaruit ootstond de meer gewone naam van gelijke be- .
teekenis Tetragrammaton, in plaats van Jehova .
In PRICHARD'S
asonry dissected vindt men de volgende vragen
en antwoorden
72 . Hoe vele grondbeginsels (principles) bestaan in de V.•.
. •. ?

Yier.

73 . Welke zijn dat ?
Punt , lijn , vlak en ligchaam (solid).
74 . Verklaar ze ?
Het punt is bet centrum, om hetwelk de
eester rondom
niet dwalen kan
De lijn is lengte zonder bi •eedte , bet v1ak
is breedte en lengte, en bet ligchaam bevat bet geheel .
75. Hoe vele hoofdteekens (principle-signs) zijn er?

Vier.
76 . Welke zijn dat ?
Guttural, Pectoral,
anual en Pedestal .
77. Verklaar die?
Guttural beteekent de keel, Pectoral de borst, anual de
hand, en Pedestal den voet .
In BROWNE's
aster-key vindt men voor de drie laatste dingen
eene toepassing op de vier hoofddeugden in de godleer (d i v i n i t y),
matigheid, geestkracht (fortitude), wijsheid en regtvaardigheid.
Zie ook VIERHOEK .
VIERHOEK ,

(De) of het kwadraat , werd door de Pythagoreeers

gehouden voor een geschikt zinnebeeld der Godheid, of van het
Goddelijk Wezen ; want -II ,

2 en

d of

Zegt PROKLUS,

in Euelydem, Lib .

54 -- de goden, die alle dingen in wijsheid ,

kracht en schoonheid hebben gegrondvest , worden gevoegelijk
door de figuur van een vierhoek voorgesteld .

De langwerpigo

vierhoek, benevens de drie groote en de drie kleine lichten in
de Vrijmetselarij , drie groote kolommen , en de bewolkte

dakyn,

zijn grondzinnebeelden der V .- .

VIER SCH AAR DES HE

Italic,

.- .

ELS, was cone geheime vereenigi ng in

van welke men, vooral in 1750 tot

Florence

en

Venetie

.Bal-

1790, in Rome,

sporen vindt . Aan deze vereeniging

schreef men ten onregte cene innige bet'ekking toe, hetzij met
de V .

•.

. •. ,

hetzij met de Orde der Illuminaten in

Beijeren .

Zij oefende eene soort van zedelijke en politieke inquizitie uit ,
en bediende zich daartoe , naar lands gebruik , van dolk en

Bistoire de l'-4,ssas111, Roi de Suede, Paris 1797 , in 8vo .

gif, om de schuldigen to straffen (zie

sinat de

GUSTAVE

p . 128 en 151) .

VIJ .

VOL .

155

51

.•.,
VIJF . Een der mystieke en heilige getallen in de V . • .
vooral in den Gezellengraad . In den oudsten kateehismus is hot
antwoordt op de vraag, waarom vyf VV---

. - . (de

.- .,

de beide Opz . • . en twee Gezellen) eener Loge vormen ? omdat
ieder mensch met vijf zinnen is begiftigd . FESSLER zegt hierop
nog verder : De BB . • . , tot eene Loge vereenigd , moeten zoo
dat zij als bet ware slechts een enkel
De mensch is een volkomen geheel , aan

innig verbonden zijn ,
mensch vorinen .

wien de stof tot zijne zedelijke werkingen nogtans aangebragt
moot worden door vijf verschillende zinnen . Bet nieuw-Engelsch stelsel paste buitendien dit getal op de vijfde der zeven
vrije kunsten, de geometric, en op de vijf voornaamste Kolomordes toe (zie

GEO ETRIE, PENTALPHA

en

ZUILEN) .

Zie eene verdere

ontwikkeling in KRAUSE, Kunst-Urkunden , B. I . Abth . 2 .
S. 269 , en PRESTON, llluetrations, Ed. 1812 . p . 53-80 .
VINCERE AUT

ORI (overwinnen of sterven) , is hot leuswoord

in den graad van Uitverkoren (Elu), die tot de hierarchic van
bet systema van Clermont behoort (Fr . en N ed . R . 4e . g r .) .
VI VAT is de uitroep , waarvan men zich in de Loges van bet
Fransche stelsel , na de gewone toejuiching , bedient , in hot
Nederlandsehe en Engelsche is hot eigenlijk hoezee
VIZITEUR . Zie BEZOEKENDE BROEDER .
VLA
EN . Door do vlammen gaan is , gezuiverd to worden
door bet vuur.

en vindt dit zoowel als bet reinigingswater

reeds bij de oude volken en mysterien .

Zie

EGYPTE .

VLIES (De BIDDER VAN BET GULDEN) is de 6e . graad der
Akademie van de ware Vrijmetselaren to
ontpellier.
VLOER (Do

OZA1EKE) behoort tot de sieraden eener Loge .

Daar de voorhof van

SALO

ON's

Tempel, met

ozalek was

ingelegd, zoo wordt doze ook in den Leerlings- en den
gezellengraad voorgesteld .

De

ed .

ozaleke arbeid was bij de Egy--

tenaren bekend en word door de Hebreen overgenomen .
VOLHARDING, (ORDE DER) l'Ordre de la Perseverance, bestond bijna uitsluitend uit heeren en dames, aan het hof van
LODEWYK

en de

XV . De Poolsche Gravin
arkie~

DE SEIGNELAY

POTOSKA ,

de Graaf

BROSTOSKY

stichlten die to Paris in 1771 ,
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VR A .

en door eene overeenkomst, getroffen tusschen die Gravin mi
den toenmaligen Koning van

Polen,

haar bloedverwant,

was

het de stichters van deze Orde gelukt , hare medeleden to doen
gelooven,

dat zij in Polen ontstaan , en van zeer ouden oor-

sprong was (zie Hiit . de la fond . du Gr . •. 0 . •.

ce, par
VOLKO

THORY ,

EN of

p.

de Fran-

585-583) .

VOIZAART .

De Eng . katechismus bevat daaromtrent

Fr. Wat maakt eene Loge volkomen (perfect)?
.d ntw . Zeven of meer regelmatig ontvailgen personen .
Fr. Onder welke benamingen ?
Antw . Een eester, twee Opzieneis, twee
edgezellen, en de
overigen kunnen aangenomen Leerlingen zijn .
Dit gevorderde aantal is eene uitbreiding . Volgens bet oud-.
ste Rituaal was een drietal voldoende .
VOORBEREIDENDE BROEDER . (De) Is die Officier der Loge,
welke met den Kandidaat do rituaal-proeven neemt , en hem
aan de poort des Tempels brengt . Dikwijls wordt hij ook
de verschrikkelijke Brooder genoemd .
VOORHOF (De) of

vooRZAAL,

ook de zaal der verloren schreden, is hot

voorportaal eener Loge, waar zich do Broederen moeten vereenigen . De eerste benaming is eerie zinspeling op den Tempel van

sALO O ,

en de tweede wordt gebruikt , dewijl elke

schrede, die voor de intrede in do Broederschap gedaan wordt,
of die niet overeenkomt met de voorschriften der Vrijmetselarij,
als verloren beschouwd moet worden .
VOORSTELLEN , tot algemeen welzijn van de geheele Broederschap , of van cene enkele Loge to doen , daartoe heeft ieder
Vrijmetselaar bet refit, wanneer hij do daarbij de Orde in acht
neemt , welke in elke vereeniging is voorgeschreven . Zoo kai
b . v. in de meeste werkpl . • . , en to regt , slechts een
V .- .

.•.

.- . een Kandidaat voorstellen, enz .

VOORZIENIGHEID (Het OOG DER) behoort tot de zinnebeeldige
figuren, die in de Vrijmetselarij gebruikelijk zijn .
Op dit oog wijst ons de gelijkzijdige driehoek, welke nog
beden als zinnebeeld wordt gebezigd .
VRADEN was medestichter der Groote Loge van Engeland van
de

odern .iWason8.

VII A,

VRE .
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VItAGEN . Buiten den gewoneu kateehismus der verschillende , syste
ma's en graden , zijn er nog eenige vragen, die men den Kandidaat bij zijne aanneming , of aan do bezoekende Broeders voor
hurnne toelating doet, op welke de antwoorden mede naar do
voorgeschrevene wijze gegeven moeten worden .
VREDEKUS .

Zie

VREEDENDALL,

BROEDERKUS .
FREDERICKS VREEDENDALL,

Tea llee de la Paiv

de Frederic , is de naam eener Loge, welke reeds in 1637
to 's Hage heeft bestaan . Do edele Prins FREDERIK HENDRIK
was er reg . • .
. • . . De Loge had blaauw en oran je tot hare
kleuren ;

tot de leden behoorden do BB . • . J. VAN WASSENAER ,

LODEWYK VAN NASSAU,
J . BACKER, DIRK DE VLA

beer van Beverwaerde,
ING ,

G . LE SAIGNE ,

J . VAN NECK,

N. VAN DER DUYN ,

J . VAN DER GOES, J . VAN FOREEST, J . VAN NISPEN, J, BENTINCK,
A . VAN WASSENAER ,

C . SLOET ,

W. VAN BROEKHUYSEN ,

CHARLES DE

HAUTAIN, VAN HANS VAN RAEDSVELDT, D . VELDIIUYSEN, C . VAN DER HAER,
J . VAN LYNDEN ,
A.
DU

CONSTANTYN HUYGENS ,

VAN DER CAPELLEN ,
J.

PATIT ,

VAN DOHNA,

S . VAN BYLANI)T ,

VAN DEN KERCKHOVEN,

C . DOUGLAS ,

0.

DE

RAFELIS , L .

GODIN ,

R . VAN HEECKEREN , F .

Heer van Heenv li et ,

F.

F . SCHUYLENBCRCII .

Deze Loge door den dood van Prins

FREDERIKt

HENDRIK

in ver-

val geraakt en uiteen gegaan zijnde , wist men niet waar do
stukken waren gebleven ; tot ieniand van bet geslacht

WASSENAER

die onder familiepapieren vond . Tusschen 1780 en 1790 gaf de Heer
WASSENAER

VAN

BOETZELAER

(toen Gr . • .

van Keulen.

OBDA

ze ten geschenke aan den Baron

VAN

. • . Nat . . .) , to gelijk met bet Charter

lie verder dat Art . voor de bijzonderheden, bij

de opvolgende overgave , voor de wijze , waarop zij in handen
zijn gekomen van den tegenwoordigen G r . • .

.

•.

Nat .

• . , en

voor de stukken , welke er van zijn overgebleven . De bronDen , waar men eon breeder berigt er over kan vinden , zijn
4nn . •.
ap.'. T. I . p. 553-534, T. III . p . 163-191 .
FeeBtviering der Loge la Bien Aimee, ter gedachtenis
van het Brie honderdj*arig Jubile van het Charter van
Keulen, 5853, 8vo . vooral bl . 76, Anteekening III , en Bijlage B, 108-1 1-1 5 .
Ill .
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VRI .

VRIJHEID, GELIJKHEID EN

BROIDEIISCHAP .

Deze woor-

den, aan welke zoo menigvuldige nadeelige beteekenissen gegeven zijn, en die, door

BARRUEL

en dergelijken, zoo dikwijls als

tivapenen

tegen de Broederschap der Vrijmetselaren gebruikt

werden ,

zijn

alleen

van

toepassing

op bet innerlijke

der

Broederschap ; want daar-alleen nmoet zedelijke vrijheid . gelijkheid en broederlijke vereeniging heerschen, bui ten deze grenzen
hernemen alle burgerlijke betrekkingen hare regten .
Dewijl de hasten-geest (zegt de Baron voN WEDEKIND op h1 .114
118 van bet le . Deel zijuer Bausliieke), de onderlinge toenadering belet van hen, wier geest en hart vermaagschapt is, zoo is een van
.- ., bet herstellen van de zedelijke
de hoofdbedoelingen der V . • .
en onderlinge aantrekking der vermaagschapten , door bet ter zijde
schuiven der profane beletselen . Wanneer men al in de prof .- .
kringen alleen stand en geboorte aaiispreekt, zoo moet bij ons
de mensch slechts tot den mensch spreken .

VRIJ ETSELAAR, Eng .

ason, Freeason, Fr .

gq,,con,

ason . Een in de Vrijlnetselarij ingewijd persoon en
nnedelid der Broederschap . Toen bet gild of genootschap der
Franc-

Bouwlieden of Architekten vele vrijheden van de, Vorsten bekoetselaar, nog bet woordje
men had, nacn bet bij den naam
Fry aan .

Zoo veel is zeker, dat in

Engeland,

bereids ten
JONES, personen

tijde van den beroemden Bouwmeester INIGO
in de vereenigingen aangenomen werden, die nosh prakl .ische

etselaars waren, noch werden, en dat men deze symboliesche
etselaars, Fry e en aangenomene etselaars noemde .
In de drie oudste oorkonden der Vrijmetselarij, komen -en dit strekt ten bewijze van den Quderdom dier stukken -_-slechts

de

namen

ason,

asonry,

asony

( etse-.

etselarij), maar nooit Freeason, Free- asonry voor ;
want aanvankelijk waren er in Engeland geene andere asons,
dan onze daarna zoogenoemde Free- asons en daglooners . Ook
,

asons geene
etselaars naar de hedeudaagsche
waren deze
beteekenis, maar steenarbeiders , steenhouwers, wier werk ede-,
Ier en otnvattender is, dan dat der etselaars , en die ook in
Duz tsch land nog fang bet regt behielden , de sedert zooge-

etselaarsarbeid zelven to maken , zonder zich van bet
naarnde
etsclaarsgild to bedienen . Aangezicn zich ecliter van lieverlede

VIII .
Stedelijke gilden vormden ,

stedelijke gilden en oude

5o9

onderscheidden zij zich daaroin in

etselaren ,

die zich ,

krachtens

hunne oude voorregten , Vrij :netselaren noemden .
Alles , wat ons van de inrigting der oude Romeinsche
gilden, zoowel als van die der Bouw-Loges uit do middeleeuwen
over bet algemeen , en die der Britsche eilanden in bet bijzonder, bekend is, bewijst, dat noch Leerlingen, nosh edgezellen
(in den geest der later ontstane stedelijke gilden) , Broederleden der Bouw-Loges waren ; dat eigenlijk toen nog geene
edgezellen (in de beteekenis der tegenwoordige stedelijke gilden) , in tegenstelling der
eesters , bij eene en dezelfde Loge
voorhanden waren , maar alleen uitgeleerden als Broeders en
Fellows (dat is gildegenooten) werden aangenomen .

De Leerling moest vele jaren onderrigt genieten (zie het Art . coriSTITUTIE), en was geen medelid der Loge, waarin alleen meerderjarigent , mannen van eenen goeden naam, menschen, ervaren in do
kunst, aangenomen werden, welke eigenlijk

asons en niet

heetten, met welken naam men alleen een

ason noemde, in zoo-

eesters

verre hij een bouwwerk bestuurde . Zij die zelven geene bouwkunstenaars waren en tot bet gild behoorden , heetten, Fraasons (aangenomen
tres acceptor, accepted
etselaars) .
iNog is op to merken , dat bet woord
ason oorspronkelijk
niet eens steenhouwer, maar eigenlijk een vindingrijk kunstenaar aanwijst , en zulks volkomen in den zin der cerste oorkonde , bet zoogenaamde Vrijmetselaarsverhoor ; zoodat dichters ,
toonkunstenaars , wiskundigen, sterrekundigen , beeldhouwers ,
schilders, bouwmeesters, gezamenlijk met den naam
stempeld werden . Van daar beet ook

ason be-

asony (welk woord, voor

bet overige , tot heden nergens van de Vrijinetselarij gebruikt
geworden is) , of asonry , een gezelschap van kundige menschen . Van daar ook konden de Tempelheeren hunne gezelschappen

asoneyen noemen , en de dichters der middeleeu-

wen van eene hemelsche

aseney ,

dat is, gezelschap der

heiligen en zaligen, spreken .
PRESTON berigt in zijn werk, getiteld : Illustrations (uitg . 1792,
p. 213, of uitg . 1812, p. 183), het volgende

22*
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VRI.

Ecne oude oorkonde del- vcrecniging bescla'ijft een wapenscbild,
hetwelk bijna geheel gelijk is aan dat van het Londensche kameraadschap (genootschap) del vrfjlieden onder de Metselaars (cO"~.
pany of Freemen bIas.ona), weshalve men algemeen aanneemt , dat dit kameraadschap een tak was van die oude Broederschap; want in vroegere tijden konde, naar het schijnt, niemand
als medelid in dit kameraadschap worden toegelaten (lIJaa 11UJlde
free of that company), a's hij niet te voren in eenigerhande Loge
van vrije en aangenomen MetseJaal's ingewijd was. In een werk 7
getiteld: a neui 'View tif London (Lond. 1708, vol. II. p. 611 a
§. 3) 1 vindt men het volgende: »De gildezaal del' 111etselaars,
gelegen in den Met,elaars-gang, in de Bazinglzall-stl'aat, waar men
in de CO'lem'ltn-stl~at komt, Dit kameraadschap werd omstreeks
ket jaar 1410 als Korporatie erhend , nadat het te voren den
naam van Vrijmetselaal's bad gevoel'd; eene Broederschap van
groot gewigt, die door verschillende Koningen zeer geeerd werd ,
en tot welke velen van hoogen adcl en nit de voornaamste standen behoorden. Zij wordt door een' Meester, twee Opzieners ell
25 bijzittel's (Assistants) bestuurd 7 enz." Zeer Vl'oeg reeds worden
personen, die geene bouwkunstenaars waren , als patroneu (besehermheeren] in de Broederschap aan~enomen (zie de Art. CONSTITUTIE ell PATROON), en dit gebl'llik stamt af van de Ilomeinsehe Bouwkorporatien,

Als VrijmetseIaar moet men vooreerst nadenken over de zedewet ; deze als den zekersten wegwijzer op den weg tot waarhcid en geregtigheid beschouwen, en zijne handelingen en Ievcn
naar de goddelijke geboden van deze inrigten,
Wij moeten de drie groote pligten der zedeleer jegens God,
den naaste en zich zelven , op het strengste naleven. Jegens
God, door met eenen heiligen eerhied zijnen naarn te vereeren , en op Hem, als het hoogste good, onze hlikkcu te vestigen , Hem om bijstand nan te roepen bij loffelijke bedoelingen ,
en zijoc bescherming af te smeeken bij welgemcende ondcrnemiugen.
Jegens onze naasten , door , volgens den winkelhaak handelcnde, hen even geregtigd te achten , om Gods zegeningen deel...
achtig te worden als "'-ij, nun dezclfde dienstvaardigheid te
bewijzen, die wij in ceo omgekeerd gcval ook van hen zouden
mogen verwachten , en [egens ODS-zelven , door de edele gaven ,
die de Voorzienigheid ons schonk , niet te misbruiken, of onze
Icrstvermagens door een slecht leven te verzwakken , Doell ODS
heroep of onzen stand door onmatigheid to verwaarloozen.
10 den Staat moet de Vee. M.·. een rustig en vreedzaam

inderdaan , eon getrouw burger voor den Vorst , en goed gezirndl omtrent het vaderland ziju .
Htij behoort zich vooral to oefenen in welwillendheid en alsemeene liefde ;

want deze deugden hebben ton allen tijde en

in alle landen de Vrijmetselaren

deerscheiden .

Hot oubeschrij-

felijke genet, bij to dragen tot de welvaart onzer natuurgenooten, meet de ware V . - .

.

net ijver najagen .

Hg meet

achting tn eerbied betoonen voor de Orde, die hij is ingetreden ,

de

wetten

in deze gegeven worden ,

die

moet hij

opvolgen , en ook eon behoorlijken eerbied en achting betoonen
voor den aclitbaren

eester en do Officieren .

De Vrijmetselaar kan overal, door do geheele bekende wereld
waar Loges gevestigd zijn ,

to regt koinen , wanneer hij slechts

do drie eigenlijke of St . Jane-grader van Leerling ,

edgezel

eester bezit, en ofschoon men er in sommige landen eenige

en

kleine wijzigingen in bemerkt , zoo zijn en blijven zij toch in
do hoofdzaak op den geheelen aardbodem gelijk,
VRIJ ETSELAAR--ADEPT .

(Do ECIITE)

De 58e . graad van

itzraimietieseh systema to Parij: .

bet

VRIJ ETSELAAR

DES GEHEI S .

(De)

De 7e .

graad der

artinisten .
VRIJ ETSELAAR VAN

HERODO .

(De)

De

Orde van Iierodorn van Kilwinning .
VRIJ ETSELAAR . (De WARE) Le T"rai

le . graad der
acon .

De

l e.

graad der 2e . klasse van de Akademie der ware Vrijmetselaren

ontpellier , en de eenige der hoogere hermetiesche grader
van de Akademie van Avignon .
in

VRIJ

ETSELAAR (Do WARE) OP DEN REGTEN WEG .

T7rai

ason daps la vote droite .

hermetiesch systema in

Le

Do 2e . graad van hot

ontpellier .

VRIJ ETSELAARSGROET . Volgens bet oude gebruik der weretselaars , moesten voormaals de Vrijmetselaren , die
kelijke
eene vreemde Loge bezochten, bij het binnentreden, zulk eenen
groet brengen van do zeer Achtbare Breeders en deelgenooten
van cone zeer achtbare en heiligo St . Jan . Loge .

Sedert do
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VRIL

invoering der certiikaten , is bet afvragen van dezen groet aan

de bezoekende Broeders buiten gebruik geraakt .
VRIJ ETSELARIJ
r,uNST

(vergelijk

ETSELARIJ ,

ASONY ,

vRIJ ETSELAAR) ,

ACONNERIE ,

KONINKLIJKE

is, volgens bet zoogenaamde

Vrijmetselaarsverhoor, , de kunst, om, noch uit vrees voor straf,
noch uit hoop op belooning, goed to zijn en goed to handelen .
Dikwijls , maar ten onregte, heeft men Vrijmetselarij en Vrijmetselaars-Broederschap, als gelijkluidend beschouwd . De eerste
is de geest, de andere bet ligchaam .
De verwarring der Vrijmetselarij met de Vrijmetselaars-Broederschap is de bron van alle onheil , onder welke bet tegen .
woordig Logewezen tot volkomene nietsbeduidendheid neigt .
Wie daarom werkzaam en duurza-um helpen wil, moet van bet
scherp en bepaald afgebakend onderscheid tusschen Vrijmetselarij
en Vrijmetselaars-Broederschap uitgaan .
Gene is bet doel , deze de vereeniging die naar bet gemeenschappelijk oogmerk streeft ; de eerste is onveranderlijk , door
hare alomvattende strekking ; in zich zelve volkomen en, door
de ontegensprekelijke overlevering , voor eeuwige tijden afgesloten ; de laatste is afhankelijk van de wisselvallige voorwaarden
van tijd , plaats en personen .
De Vrijmetselarij is de tegenstreefster van willekeurige magt
en van onderdrukking , de vijandin van bijgeloof, de bevorde
raarster van zedelijke beschaving en van goede orde , en de
vriendin van echte weldadigheid en ongekunstelde golvruchtigheid . De zorgende moeder der menschen, zonder verschil van
vaderland, stand of geloofsbelijdenis .
De Vrijmetselarij (welk woord zelve van de Broederschap symboliesch en hieroglyfiesch gebruikt wordt) is cene kunst, welke
niet aan de willekeur der nakomelingschap overgelaten , maar
door de verlichte voorvaderen bepaald is .
De Vrijmetselarij is eene vereeniging van menschen van allerlei jaren , standen en volken , die alien beminnaars der deugd
zijn , haar aanhoudend najagen , moedig genoeg om haar voor
to staan, en gelukkig genoeg om haar standvastig to beoefenen .

VRI .
enschelijkheid ,
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zuivere zedeleer , de 'olawankel`bare geheim-

houzling en zucht voor vat goed en schoon is , zijn met bet
geloof aan God en onsterfelijkheid de hoofdvereischten,

om als

lid van de achtbare Orde der Vrijmetselaren aangenomen to worden,
Het aantal der graden van de eigenlijke V . • .

. • . , bestaan-

de uit do Brie eigenlijke of blaauwe graden, zija bijna overal
gelijk .

De later bijgevoegde,

zoogenaande Oppergraden, ver-

schillen naar de onderscheiden stelsels zoowel als zij onderling
in aard versehillen .
De V . • .
. • . die tot bet gemoed van den meest eenvoudigen
mensch moot spreken, omvat alle godsdien$ten, daar zij bet reinste
beginsel der zedeleer huldigt .
Zij onvat alle volken in hare
algemeen toepasselijke leer, en vormt eerie eenige Broedernatie .
Zij omvat alle standee, om den naam van Broeder boven alles
to stellen . -- Zij ornvat cello eeuwen, om in. den trapsgewijzen
vooruitgarig van den tijdgeest weldadig licht to verspreiden .
Zij is eenig en eeuwig, gelijk de eeuwige waarheid .
De Vrijmetselarij , ook de Koninklijke Kunst genoemd, wordt
vcrdeeld in drie trappen of graden, waarvan die des Leerlings de eerste of minste is .
VRIJ ETSELARIJ . (Do EGYPTIESCHE) Eene geheime Orde,
door den beruchten

CAGLIOSTRO

in 1782 uitgevonden . in welke

ook vrouwcn ingewijd werden, en die Karen hoofdzetel had to Pa-

rijs , Lyon en Straatshurg. Het itzrairieliesch systema in
Frankrijk noemt zijn Rituaal ook Egyptiesch . Zie CAGLIOSTRO .
VRIJ ETSELARIJ . (Do HER

ETIESCHE) Zoo noemen do Al-

chemisten do leer hunner operation om den steen der wijzen to
zoeken , en om het algemeene geneesmiddel to ontdekken . Zie
ALCHE

IE

en

HER

ES TRIS

EGISTUS .

VRIJ ETSELARIJ . (De ST . JANS-, SY

BOLIESCHE-, OF

BLAAUWE-) Die der drie eerste graden in tegenstelling der
Roode of Schotsche Vrijmetselarij .

Beicle uitdrukkingen vindt

men nict eerder, , dan na de invoering der hoogere graden,
toes men er eerie onderscheidende benaming aan wilde geven .
VRIJ ETSELARIJ (De ROODE of IIOOGERE) is de naam van de
later ingevoerde, zoogenaamde Opper- of hoogere graden, boven
den

eestergraad, in tegenstelling van de Blaauwe of

Vrijmetselarij .

St. Jane*

Zij wordt zoo genoemd , omdat do roode kleur
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WAR.

VRO.

in de hoogere en bijzonder in de Schotsche graden gebruikt wordt.
VROLIK, (G.) Professor in de geneeskunde te Amsterdam. Zie
verder INSTITUUT VOOR BLINDEN.
VROUWEN-ORDE is eene vereeniging , hetzij van vrouwen alleen,
hetzij van beide kunnen, welke afzonderlijke gehruiken hadden,
en waaromtrent men hreedere opgaven vindt in de Artikels
MA~ONNERIE D'ADOPTION en MOPSE.
VUUR. Laatste beweging in de oefening aan de Tafel-Loge bij de
toasten die men drinkt, zij drukt de volkomene gehechtheid uit,
VUURSTEEN (De) is de steen, waaruit men bet noodige vuur
ter inwijding des Tempels trekt.

w.
WACHTHEBBENDE BROEDER, (De) DEKI{ER, Eng. Tyler, Franscb
Tuileur , Duitsch Ziegeldecker: in de Fr. hooge gr. wordt
bij Capitaine des Gardes genocmd. IIij is of een Medebestuurder, of" een ander Broeder, lid der Loge, die met uitgetogen staal aan de poort des Tempels staat, en zorg draagt ,
niemand tot de Loge toe te latcn dan die zich op voorgesehreven wijze als Br.·. kenhaar maakt,
WARD, (JOHN) ESQ. later Lord , Burggraaf DUDLEY AND WARD,
Baron van Birmingham, was een man, die heeft uitgemunt door Ma<j.·. kennis en ijver. Hij was gedep.'. G.'. M .
der G.'. L.·. van Engeland, van de .1JIodern Masons, on...
der de GG.·, MM.'I Burggraaf WEYMOUTH 1755, Graaf VAN
LOUDON 1756, Graaf DARNLEY 1757 en Mal'kies CAERNARVON 1758,
en bragt in het laatste jaar, door zijoe onderhandelingen met
de G.·. L.·. van York, eene verzoening tusschen beida stelsols tot stand. Op den 27sten April 1742, word hij tot G.',
M.·, van de G.'. L.·, der ModerlJ Masons gekozen , en
bekleedde die post tot in 1744,

WAS .

WER .

WASKAARSEN in de Loge gebruikt,
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worden oak wel sterren

genoemd .
WATERPAS (Zie
wij

RLEINOOD) .

Het waterpas geeft to kennen, dat

alien uit een' Stan] ontsproten zijn,

hebben,

eenerlei hoop deeJachtig zijn ;

en eenerlei natuur

dat er rvel onderschei-

dingen in do maatschappij noodzakelijk zijn, om de gevorderde
ondergeschiktheid to behouden, maar dat deze ons niet moeten
doers vergeten dat wij Broeders zijn ; dat zelfs hij die op de onderste sport van de maatschappelijke ladder shat , even veel rcgt
heeft op onze achting ; nademaai er eon tijd zal komen , waarop, alle onderscheid van stand eindigt, en do dood bet evenwigt
der menschelijke grootheid herstellen zal ,

door

ons alien in

denzelfden toestand to verplaatsen .
WEISHAUPT ,

(ADA

) geboren 6

Februarij

1748 ,

overleden

4811, was sedert 1775 Hoogleeraar in het kerkelijk regt aan
de Universiteit to Ingolstadt .

Door de vervolgingen zijner te-

genstanders, in 1786 , genoodzaakt Bej eren to varla ten , verleende hem Hertog ERNST cen verblijf in Gotha, en gaf hem
Zijn Ordenaam bij de

een pensioen en den titel van Hofraad .
Illuminaten (zie dat Art .) Was
WELDADIGHEID . (De)

SPARTACUS .

Eene der hoofddeugden, die men in ha-

ren geheelen omvang in de Vrijmetselarij uitoefent .
WELDADIGHEIDSGESTICHTEN zijn door enkele Vrijmetselaars,
of door verschillende Loges, op onderscheidene plaatsen gesticlit .
Onder de voornaamste Nederlandsche gestichten van weldadigbeid, mag men wel voornamelijk bet Instituut voor Blinders
(zie dat Art .) , to Amsterdam , rekenen . Hier en daar bebben de Vrijmetselaren ook scholen opgerigt, kweekscholen voor
schoolonderwijzcrs ,

weeshuizen ,

en

nog

vele andere nuttige

inrigtingen daargesteld .
WERKZAA

HEDEN

(BUITENGEWONE) zijn Rouw-, Gelegen-

heids- , en andere Feest-Loges .
WERKZAA HEDEN

(HUISHOUDELIJKE)

zijn

die,

welke do

belangen eener bijzondere Loge betreffen .
WERKZAA HEDEN
Tafel-Loge,

(TAFEL-)

ziju die, van hot banket of de

WER .
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WT.

WERKZAA HEDEN VAN VERPLIGTING zijn de vastgestelde dagen , -%vaarop de Loges haren arbeid behooren to verrigten .
WESTEN . (Het) Die hemelstreek in welke de zon dagelijks haren
loop eindigt .
des achtbaren
zeten

In eene Loge is zij de zijde tegenover de plaats
eesters ;

de plaats waar de beide Opzieners ge-

zijn als zij naar bet nieuw Ingelseh stelsel arbeiden ,

of waar alleen de eerste zijne plaats heeft, als zij naar bet oudEngelsch stelsel werken .
WESTEN . (BIDDER VAN HET)
raImietiesch systema , to

STEN .

Behalve de prijsvra-

opgegeven door Fransche en Belgiesche Loges ,

het Art .

NEDERLAND

PfIJSVRAGEN

itz-

Barijs .

WETENSCHAPPELIJKE BIJEENKO
gen ,

De 47c . graad van bet

welke in

(hier voren bl . 27 vermeld en in bet Art .

breeder omschreven) heeft men, in sommige Duitsche en

ac . • . onderwer-

Engelsche Loges, er zich niet slechts op toegclegd .

pen en den katechismus wijsgeerig to behandelen (van dergelijke vercenigingen is melding gemaakt in het Art .

ENGELAND,

D . I.

bl . 0-06), maar is men zoowel daar als in Frankrij k en
Belgii begonnen met onderrigt to geven in verschillende nutte

D . I . bl . 244) .
WETENSCHAPPELIJKE GRADEN, in Duitschland ook Engbund genaamd, zijn zulke vereenigingen als men in bet noordelijk Duitschland vindt, en bestaande uit BB . die weten=
wetenscbappen (zie

FRANxa1JK,

schappelijk ondcrzoek bexninnen . Deze vereenigingen hebben
tot hoofdbeginscl, dat de 5de graad de laatsto en hoogste
der V . - .

.- . is, en alzoo behooren de medeleden alien tot

Loges en Loge-systemen, die alleen de eigenlijke of blaauwe
V. - .

.- . bearbeiden . De BB .- .

.- . VV .- .

slechts na voorafgaande ballotage lid worden . Elk
heeft archieven en eene bibliotheek . De

.- . kunne n

Engbund

cahiers der verschil-

lende oppergraden zijn toegankelijk voor al de leden, die zich be-.
zig houden met het beoefenen van onderwerpen , in verband
staande met de geschiedkundige en wijsgeerige onderwerpen, betrekkelijk de verschillende vroeger bestaan hebbende en nog bestaande oppergraden . Zij gelijken dus eenigermate naar de
lNcderlandsche afdeelingen van dcu

eestergraad (zie

u1TVERKoREN

WET .
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en worden ook in Duitschland, als - afdeelingen van

EESTERS),

then graad beschouwd . De even ijverige, als geleerde en beminnelijke Dr .

J. F.

SIE

ERS

to

Hamburg,

den Engbund voor die landstreken .

is

Voorzitter

van

Onder de medeleden wor-

den vele geleerden van een' Europeschen naam gevonden .

De

stukken , waaronder hoogst gewigtige , worden door middel der
steendrukpers geauthographieerd ,

Hot denkbeeld van die Engbiinde is afkomstig

den afgegeven .
van

en worden slechts aan de le-

en dagteekent van 1797 .

FESSLER ,

in de Gr . • . L .- . Royal York,

Toen was er echter ,

eene soort van inwijding me-

Het ware to wenschen, dat ook in Neder-

de verbonden .

land, zich zulke vereenigingen vormden .
WETTEN .

of

GELEN

KONSTITUTIeN ,
VOORSCHRIFTEN

STATUTEN ,

der VV .- .

waarnaar gehandeld moet worden .

PLIGTEN ,

.- .

VERORDENINGEN, RE-

Vastgestelde regelen,

Dus zijn

aconnieke wet-

ten, wetten of grondregels voor Vrijmetselaren . De V .- .

.- .

bezit niet slechts van oudsher overgeleverde grondwetten (Old

Charges, Obligations Generales), maar bovendien vormt ook elk
Groot-Oosten de zijne ,

naar de verschillende omstandigheden,

waarin het zich bevindt, en regelt zich naar het land waarin
bet gevestigd is . Deze mogen echter nimmer in strijd zijn met
do oude grondwetten .
1717 door
schoon

ANDERSON

EDWIN

Hot oudste wetboek is dat , hetwelk in
in druk werd gegeven (zie

ANDERSON) ,

reeds in 926 aan de bouwvereenigingen eenige

regelen en pligten voorschreef , waarnaar do Bouwlieden zich to
gedragen hadden .

De eerste Nederd . uitgave van

ANDERSONS

Konstitutieboek, is in loo . (1761 . 2 en XCI bl .), de tweede eon
Amsterdamsche nadruk , in 8 vo . de derde is in 8vo . ('s Rage
4 775 . III . en 156 bl .) , alle met de Fransche vertaling tegenover de Hollandsche .
gepagineerde bl . ,

De derde uitgave heeft in do 156 nicuw

cene verzameling van stukken ,

statuten van het Fr . Gr . • . 0 . • . en van de Fr. LL .

zijude do

•. ,

bene -

Yens eon aantal Fransche en Hollandsche verzen over de V .- .
.•..

en

De tekst van die uitgaven is bijna woordelijk dezelfde ,

bevat eene onjuiste en

uitgave van 1723 .

verzninkte vertaling van

ANDERSONS

In hot jaar 1797 had do herziening der
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WIIlf

Nederlandsche

W IL,

aconnieke wetten plaats ,

den zeer acidbaren Brooder

J.

A.

DE

onder do leiding van

IST ,

welke is opgevolgd

door andere herzicningen, waarvan in 5858 de laatste plaats
had , naar welke ons Nederl . Groot -Oosten nog heden handelt .
Zie

ANDERSON ,

CONSTITUTIE , LAND

ARKS

en

(bi . 516) .

UITSLUITING

WHARTON, (FIL1P WHARTON, Hertog VAN) was Gr .' .
r.

tier

•.

L .' . van .Engeland (van de

van 1722 tot 1725 .
WIJSGEERIG

Dr.

DESAGULIERS

odern

.' .

asons),

was zljn gedeputeerde .

PERZIESCHE RITUS . Zie

RUTUS .

(FILOZOFIESCII

PERZIESCIIE)

1 WIJSGEERIG

SCHOTSCH RITUAAL .

Zie

RITUAL .

(scnorscii

WIJSGEERIG)

WIJSGEERIGE GRADEN . Aldus wordt de tweede klasse der
graden in het itzraimietiesch stelsel (van 54 tot en met 66)
genoemd . Do naarnlijst van dezen is to vinden in bet Art .
IgIITZRAI IETIESCII STELSEL ,

wijsgeerige

wordt

D

II . bl . 282 .

Dezeifde naam van

ook door de verschillende,

hermetiesche,
mystieke en andere stelsels aan huniie oppergraden gegeven .
WIJSHEID . De benaming van do eerste pilaar eener Loge .
In
de Orde van

beet do achtbare

HERODO

II , Koning der Nederlanden, geboren 6 Dec. 179 12,

WILLE

word op den 14den
do,

aart 1817, nog Prins van Oranj a zijndoor do Loge l'Esperance, onder

to Brussel ingewijd

de biding van haren reg
.
.'

.' .

RONNOREZ,

posten waren bekleed door do BB .' .
STERCKX ,

BB.- .
sel,

cester wijsheid .

SI

Prins

ONS ,

COUTEAUX

FREDERIK

en

THO

terwijl do overige

BARA, RANWET, DE WARGNY,

AS,

in tegenwoordigheid der

der Nederlanden, den Hertog van Ur-

DEFRENNE, DRAULT ,

PERDRISSET ,

en

STROYEN

DE KEYSER .

Ilet hoogst belangrijkc verslag van deze inwijding, even als die
van zijn' grooten bloedverwant,
gedaan , wordt gevonden in de

FREDERIK

.dnn . - .

II , naar alle vormen

ac . • .

T. II . Brux.

N . XX, even als men or ook
de opgave vindt van de bevordering van then doorluchligen
Ii825 . pag . 255 .

Br .' .
graden .

. uiv . piece

en den H .' .
Eenigen tijd

E . - . Br .' . Prins

FREDERIK

tot de opper-

na zijne inwijding benoemd zijnde tot

eester van Eer zijuer

ocderJLoge,

hecft

hij nict sleclits

WIN .

WIL .
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vaak cen werkzaam aandeel in den arbeid genomen, maar dien
ook bestuurd op eene wijze , die de harten van alle aanwezenDat aan dien doorluchtigen Br . •. hier

den voor hem innam .

to laude bet Grootmeestersehap voor de oppergraden is aangeboden,
(D .

hebben wij

II . bl .

reeds vermcld in bet Art .

IIOOGE

65) , evenzeer als hot afwijzen daarvan .

heele briefwisseling daarover vindt men in do Ann .

GRADEN

De ge-

.
ac

T. V . pug. 543-151 .
WILLE

FREDERIK KAREL, Prins der Nederlanden, geboren

28 Februarij 1797, is do negende Grootmeester van bet Nederlandsch Groot-Oosten .

In de maand Junij van bet jaar

1816 , deed de overladen Koning

WILLE

I , den Prins die zich

toen to Berljn beyond, door den Nedcrlandsche Ambassadeur
Br . - .

VAN

Nationale

PERPONCIIER ,

ter inwijding voorstellen bij do Grosse

utter-Loge, zu den drei TJleltkugeln .

Daze

benoemde eene deputatie Loge, in welke de Prins in den eersten ,

en later ook in de beide andere graden word ingewijd

door den Gr . •.

.

• . Nat . • . Br . - .

VON GUIONNEAU .

In Neder-

land werd hij spoedig daarna tot de betrekking verkozen van
Gr . • .

. •.

Nat . • .

In het volgende jaar (14

aart) , word

Z . H . E . door bet Kapittel der L . • . l'Esperance to Brussel,
in de hooge gr . • . ingewijd tot aan S . • .

P. • . R . • . i' en ward

hem hot ovcrige der vereischte kennis medegedeeld in eerie zitting van vier Amsterdamsche LL . • . , op 28

aart van hetzelfde

jaar , waarna Z, H . E . ook ward benoemd tot Gr. • .

.•.

Nat . • . der oppergraden . Later (1819), trok hij zich eeb ter terug
van bet werkdadig bestuur en bet arbeiden in die graden . Hij
vierde in 1841 zijn 25 jarig Gr . • .

eesterschap , bij wclke go-

legenheid zijn Hoog-Eerwaarde cane som van negenduizend gulden schonk, om uit de opkomsten daarvan weldadigheid to oefenen,
later opgevolgd door eene gift van vijftien duizend gulden aan
do afdeelingen van den

eestergraad . (Zie

Il , bl . 54 , 55 , 60--62 ,
24-26, 27, 29-51 en 40, en

NEDERLAND,
UITVERROREN

HOOGE GRADEN,

D.

D . III , bl . 22 ,
EESTER,

bl . 324) .

WINKELHAAK . (De) Een werkluig in de bouwkunde om regte
hooked to maken . Ilij stelt in de Vrijlnetselarij voor , de na-
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WIN .

tuurli jke

godsdienst

handelingen

line) ,

naar

of

het

de

WRE .
zedeleer .

liniaal

en

Verder , dat

het rigtsnoer

wij

onze

(by rule and

regelen , en ons gedrag met de grondstellingen der zede-

leer en der deugd in overeenstemming moeten brengen .
WINKLER . (A . G .) Die Br . - . in de letterkundige wereld, meer
bekend onder den naam van

THEODOR HELL ,

heeft een uitmun-

(Leipz . 1825 , 8vo.
onder den titel van de*
aurers Leben .
aan den Br .' . BERNHARD Van Saksen-lVei-

tend gedicht in negen zangen uitgegeven
XVI en 110 bl .),
Het is opgedragen

mar ,
WIT .

en heeft reeds drie drukken beleefd .

De kleur der onschuld, zuiverheid en reinheid ,

ook de

kleur der handschoenen en scliootsvellen der Vrijmetselaren .
WoLLNER ,
4752 ,

(JOHANNES CHRISTOFFEL VON) geboren 19 A

Strike
Eques a Cubo, en was oudoeder-Loge zu den drei /'J7elt-

overleden 11 September 1800 , voerde in de

Observantie

den naam van

Schotsch Oppermeester bij de

kugeln, to Berlijn .
WOORD . (GEHEILIGD)

Iedere graad heeft zijn afzonderlijk ge-

heiligd woord .
WREN, (CHRISTOFFEL) Doktor der regten, Opper-Inspekteur
der kon . gebouwen, Ridder en Voorzitter der kon .
van wetenschappen to
der

St. Paulskerk,

Londen .

Deze Br . - . , de bouwmeester

geboren 20 Oktober 1652, overleden

Engelands

25 Februarij 1725
5 , was een van
kunstenaren .
van

ST .

tot eersten Gr . - .

Graaf van

en den Graaf van
ged .
.- .

•.

grootste bouw-

Ilij werd in 1665, door den Gr . - .

ALBANS ,

opvolgers ,

aatschappij

Gr . - .

.-.

ARLINGTON,

Op . - . ,

en door diens

den $ertog van

RIVERS ,

in 1666 ,

benoemd, in

1685

verkozen, waarin de Hertog van

.- .

BUCKINGHA

1674 en 1679 tot
echter zeif tot Gr. - .

RICH

OND

(zie dat Art .)

hem in 1695 opvolgde, en hem tot gedep . - . Gr. - .
noemde .

. - . Graaf

.- . be-

In het volgende jaar werd hij op nieuw tot Gr .

verkoren,

en

bleef het

tot

nieuw-Engelsch Grootmeesterschap .

aan

•.

de oprigting van het

Y.

i.

1 51

Y.

Y . Deze letter had, volgens PYTHAGORAS , betrekking op het mcnschelijk leven, weshalve zij de Pythagoreesche letter genoemd wordt .
Even als het oude V . • .
. •. verhoor, en de Konstitutie van

York ons duidelijk wijzen op PYTRAGORAS, zoo vinden wij ook in
het oude Rituaal sporen van de Pythagoreesche leer, b . v. den
zoogenaamden Triangel, de figuur Y. PYTHAGORAS verbond, naar
men wil, met de letter Y de zedekundige beteekenis, dat zij het
leven aantoonde van den mensch, die in den beginne, in de onschuldige kindschheid, een regten en effen weg voor zich had ;
dat hij echter na het bereiken van de jaren des onderscheids den
tweesprong van den weg tot deugd of ondeugd voor zich zag,
waar hij alle reden heeft to bedenken welken van beide wegen
hij wilde inslaan, daar zij tot cone geheel tegenovergestelde uitkomst leiden . En in then zin is die letter de Pythagoreesche genoemd. Volgens anderen zinspeelt de Y op het drietal (trial),,
dat den Pythagoreeers heilig was, daar die aanduidt hoe uit een.
twee voortkomen .
PYTHAGORAS schijnt tot grondstelling gehad to
bebben, het daarheen to brengen, dat zijne leerlingen bij de dingen die het meest gewoon, meest alledaagsch zijn, zich de meest
verheven waarheden, vooral der levenswijsheid, zouden hei'lnueren .
Het geheele oud-Engelsche leerstelsel (Rituaal) is naar denzelfdea
stelregel der levenskunst bedacht en uitgevonden, en this werkelijk in den geest van PYTHAGORAS .

.Engeland, van 1575-1590 . Hij wordt in oude oorkonden , the
kings Free- ason genoemd , uithoofde hij , waarschijnlijk ,
opzigter der koninklijke gebouwen was . Zie bet Art . EDUARD III.
YORK (Latijn Eboracum), de hoofdstad van bet Graafschap
Yorkshire, in bet noord-oosten van Engeland, is de zetel
YEVELE, (HENDRIK) Grootmeester der Bouwlieden in

der oudste op statuten gevestigde werkplaatsen en van de latere
Gr . • . L .- . van geheel G root-Brittanj e .
YORKSCHE KONSTITUTIE . Zie

corisT1TUTIE .

ZEE .

ZAC .

Z.

ZACHARIAS, (ERNST) Sekretaris van het Kon . Saksiesch Hof vary
Appel, to Dresden, geboren aldaar 13 April 1789, werd in
October 1811 in de Loge zuam Goldenen .dpfel ingewijd,
Later ging bij over bij de Loge zur griinenden Raute, waar
hij ook, na hare vereeniging met die zu den drei Schwerdter •n ,
ondcrscheiden ambten bekleedde en thans oud18-23 tot lid der Saksische Gr . • .

in

hem in 1850 de post van Gr .

Loge benoemd ,

werd

• . Redenaar opgedragen . welke

hij op de meest uitstekeiide wijze vervuld .
uitgebreide,

cester is. Reeds

In bet bezit van

uitstekende kundigheden -, ook in alle aan ;elegen-

ac . •. kennis in verband, is hij een onvermoeid
onderzoeker, en steeds werkzaam, , ofschoon zijne cervolle betrekking en cene uitgebreide ac . •. en vriendschappelijke briefheden met de

wisseling met BB .

• . en vrienden in alle deelen van Eur•opa ,

hem bet grootste dcel van zijn' ti .id ontnemen . Zijne kennis ,
hoedanigheden en beminnelijk karaktor zijn dan ook oorzaak ,
dat hij algemeen hooggeacht is , en hem groote eerbewijzen en
belangrijke posten werden opgedragen . Hij is lid van Eer der
Groote Loge zu
Gr .

den drei /Pelt/ugeln , to Berl?jn, der

• . L . •. van Zwitserland en van vele gewone Loges, en sedert
Engbund to Dresden, enz . Toen in

1855 Voorzitter van den

1841 zijn twecde noon werd ingewijd, droeg men hem ,de leiding
der werkzaamheden op . Hij is schrijver van bet keurige werk
1Vumotheca Latornorum (zie bet Art .

LEGPENNIING,

D . 11 . bl .

170 volg,)j , dat uit 50 tot 5 6 afleveringen zal bestaan en

Diet

in den handel is, maar op kosten van den uitgever gedrukt
en aan Loges wordt gegeven .
ZAND . Eene benaming, bij de Fransche Tafel-Loges in gebruik .
ZEER EERWAARDIGE . Is de titel van den reg . .
. • .•Loge ; eerwaardige is (lie der

eesters .

cester eener

ZEG .
ZEGEL .

(Het

50
-5

ZES .

A~ONNIEK)

Leert den Kandidaat, dat de hoe-

danigheid van Vrijmetselaar onuitwischbaar is, en dat hij overal,
waar hij zich bevindt , die zal zien vereeren .
ZEGELBEWAARDER . (De)

In weinige Loges is dit eene bijzon-

dere betrekki ng , daar gewoonlijk de Sekretaris , of de Archivaris, bet zegel der Loge bewaart .
ZEGEL

VAN

SALO O (Het) wordt in bet systema van

in den Leerlingsgraad ,

DORF .

ZINNEN-

door middel van den knop van

een degen , den Kandidaat op de tong gedrukt .
ZERBAL .

eesters , die

Is de naam van eenen der uitverkoren

de moordenaars van
hoogere graders
cieren ;

op de vlugt ontdekten .

HIRA

In eenige

(Sch . R . 5e . en 1 4e . g r .) heeten dus de Off-

ook client die naam in andere (Sch . R . 6e . en 1 0e .

g r .) tot herkenningswoord .
ZERUBBABEL of
Koning van
Koning

ZOROBABEL

Juda ,

)~

kleinzoon van

ZEDEZIA r

die, benevens zijnen geheelen stain,

NEBUKADNEZAR

jaren na dien tijd ,

(

door

naar Babel gevoerd was, verkreeg , 71

van Koning

CYRUS

verlof ,

om met zijn

yolk naar zijn vaderland terug to keeren , en de verwoeste stall
en Tempel to herbouwen .

In den graad van Ridder van het

Oosten of van den Degen , de 6e . graad van bet Fransche systems , beet de Kandidaat
cYRUS .

15e .

ZERUBBABEL ,

en de achtbare

eester

Het woord komt voor in Sch . R . Se . gr. P . •. W . •.
(Ridder van den Degen) 16e . , 20e. , 22e. en 5 2e . gr.

ZESHOEK (De) wordt door de figuur
a

0

voorgesteld , en verschijnt als bet zinnebeeld der wereldschep .
ping . Het verdubbelen en doorkruisen van den gelijkzijdigen
driehoek , vormt den zeshoek .

et bet middelpunt des cirkels
wordt er bet getal zeven gevormd . Do zijde van een gelijkzijdigen zeshoek in den cirkel bese4reven , is gelijk aan den straal
of de halve middelliju van dien cirkel .
III .

25
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ZEV .

ZEVEN .

Behoort ,

even als drie, vijf en negen , tot de heilige

en mystieke getallen der Vrijmetselaren .

Dit getal werd hij

do ouden geacht , dewijl het 3 en 4 bevat .
ook meetkundige f guren daartoe geleid .

Veelligt hebben

De diagonaal van het

vierkant is tegelijk diameter van den cirkel , getrokken om het
vierkant, en in deze lijn wordt do zeven van gewigt .

De wor-

tel des quadraats staat in rede tot do diagonaal als 5-7, daarentegen de diameter des cirkels tot den omtrek als 7--22 , of
liever bijna deze evenredigheid .

aar ook de verschijnselen in

do natnur maakten opmerkzaam op bet getal zeven , ofschoon
de planeten niets hiertoe bijdroegen .

Do I3indoos en Egyptena-

Fen erkenden zeven hoofdkrachten der natuur, waaruit de wereld is ontstaan , en 7 werd bet harmoniesch getal van de harinonie aller wezens .

Eene door zeven sterren afgeheelde kroon

is bet zinnebeeld der onsterfelijkheid .

Dit getal 7 heeft , vol-

gens den graad van Bidder van bet Qosten en Westen, bet rek king op echoonheid, goddelykheid, eer ,

magt, roern,

kracht en wijeheid.
Schoonheid dient,

om to verfraaijen ;

goddelijkheid is hot

karakter der Vrijmetselarij ; eer is de grondslag' van den arbeid
der Ridders- etselaars ; magt is
Orde

to we&rstaan ;

Vrijmetselaar zoowel

noodig, om do vijanden der

roem is bet erfdeel van den ootmoedigen
als van den grootsten Prins ;

kracht ,

ondersteunt , en wijsheid geleidt ons .
De 7 sterren beteekenen do vriendschap, die wij verschuldigd zija aan onze Broederen ;

de onderwerping, die wij

verschuldigd zijn aan den achtbaren

eester ; de getrouwiteid

in onze betrekkingen ; de vvorzigtigheid , als de geleidster van
den Vrijmetselaar, en de matzgheid, als heilzaam voor ligchaam
en geest (bier ontbreken twee sterren) . De 7 kandelaars den

haat,

de tweedragt, den hoogmoed, de onbedachtzaamheid, de
ontrouw, de onbezonnenheid en den achterklap welke de
Vrijmetselaar moet vermijden .
heids-Ridders :
menten , do 7
de 7 jaren ,

Volgens do Schotsche drieeen-

de 7 hemelsche wetenschappen,

do 7 sakra-

aconnieke graden , do 7 dagen der scheppiug ,
besteed tot hot bouwen van den Tempel , de 7

ZVI
getukzaligheden , do

7
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vrijc kunsten .

Volgens do Zonne-Rid-

ders : de 7 metalen, do 7 genoegens van het leven, als : de
1-i zinnen, benevens do rust en do gezondheid ; de 7 hoofd- of
oorspronkelijke kleuren , die de regenboog vertoont ; 7 drifters ,
nuttig, wanner men ze matigt ; doodelijk , wanneer men
zich aan haar overgeeft ; do 7 Cherubim
God) ,

V riel (vuur van God) ,

Gahriel (man of held Gods),

Zerachiel
Raphael

(levende God),

ichael (wie is als

Gamaliel (wien God vergeldt),
Tsaphiel (verborgen God) .

(wien God geneest),

Volgens alle hooge graden de 7 gestalten der maan .
zeven Egyptiesche Koningen , van welke de laatste ,
onttroond werd . De 7 Chineesche
laatste ,

TYPHON ,

onarchen, van welke do

onttroond werd . De 7 Romeinsche Koningen,

TEBI,

van welke de laatste ,
4 0 jaren na

Do

TARQUINIUS,

JEWS cHBISTUS,

onttroond werd . Do 7 maal

bet tijdstip , waarop Jreruzaleni

verwoest werd . De Babylonische gevangenschap ; die 7 maal
10 jaren duurde ; do 7 maal 141 jaren, sedert den zondvloed
tot

ABRAHA

,

volgens

JOSEPHUS .

Het orakel van

E

NON ,

dat de

tegenwoordigheid van God alle 7 jaren verkondigde ; de schatting van 7 jongelingen en 7 meisjes, welke
vorderde . De 7 stuurlieden van
ten , gevolg van

ITHRA .

OSIRts .

ENES

De 7 beschermgeesj

De 7 Aartsengelen . Volgens den Engi

edgezellen kathechismus beteekent bet petal
kracht ,

in Kreta

7 , wijsheid,

schoonheid, zachtmoedigheid, hroederliefde,

hulpvaardigheid en

trouw .

In hot Hebreeuwsch wordt bet

getal zeven aangeduid door bet woord V~;P,
verandering van klankteekens het woord

dat alleen door

7 :3fY

(verzadiging)

wordt , alsof het zevental toen reeds werd beschouwd als Ytrza digd of volkomen getal .

BILDERDIJz

zegt

De aard van dk getal-zelf, wettigt en bevestigt deze benaming .
Vol komen i3, als AILISTOTELES zegt, en geheel de O udheid met
hem, hetgeen begin, midden en einde heeft . Deze volkomenheid
merken wij op in de drie (zie dat Art . D . 1 . bI . 164), welke
daarom ook mede als beginsel van volkomenheid aan wordt gemerkt .
aar het zevental heeft deze hooger volkomenheid, dat
zij n midden ter wederzijde het volkomen drietal overlaat ; dat zija
midden het zoodanig verdeelt, dat elk uiterste wederom, begin o
23*

3")0

ZEV .

ZIN .

inidden on einde heeft, en bet is this de volkoinenheid der volhonicnheden, als men sprak, dat is hooger volkomenheid of volkonienstc .
0 0 0 0 0 0 0
I-let moge nu hiervan zijn, of uit andere mystiesche gronden ,
men weet, hoe veel de allerhoogste Oudheid in do heiligheid van
dit getal stelde, en hoe bet bij Joden en Christenen steeds een,
voorwerp van diepe overdenking was . Niet vrecmd is bet derhalve, zoo bet, woord in artirnii Etyrnologicon van ai 3w woodt
afgeleid en br-rac door lateren als ware bet eigenlijk a - d,rrac
(eei'biedwaardig) beschouwd .

ZEVEN-GESTERNTE, (Het)

de

Pleiaden of l yaden stelt ,

de hemelsche woningen der zaligen , op welk bezit alle.
men
schen hopen , zinnebeeldig voor .
ZINNEBEELDEN . Zie

HIEROGLYPHEN, SY

BOLEN

en

LICHTEN .

ZINNENDORF (JOHANNES WILLE
ELLENBE•RGER,

VON) Heette eigenlijk
en verkreeg den naam van ZINNENUORF , nadat hij

tot zoom was aangenomen door den brooder zijner moeder .
Hij was le . Generaal, staf-medikus en chef van de Pruissiesche
ilitaire geneeskundige dienst, geborcn to Hulle, 10 Augustus
1731, overleden 6 Junij 1782 . Hij was reeds vroeg een ijverig
lid van de Strakte Observantie, waar hij prior van Teniplin en
oud-Schotsch Oppermeester der Loge zu den drei Ji/eltliubelJL
was, en den naam van Eques a Lapide nigro voerde . Gegronde
verdenking van zijne regtschapenheid deden hem echter daar uitsluiten, hoewel er veel van het door hem ingernengdc zuurdeesern
achter bleef, en niet to gelijk met hem wend uitgeworpen . Hij
had onder• anderen, ten chide eene verbindtenis met lies Zwecdsche Ordes-li .apittel tot stand to brengen, en zich in bet bezit
-Tan zijne Ritualen to stellen, een zijner vertrouwden en band]angers (I1ANS KAREL BAD
AN, Kand idaat in de godgeleerdheid en
in de Strikte Observantie, Orde Eques a barbore genaamd), in
bet midden van bet jaar 1765, buiten weten en toestemming
zijner mede-Broeders van bet Berlijnsche Ordes-Kapittel, naar
,Stockholm afgezoniden, en dezen 1100 Thaler (f 1980) medegegeven , welke bij uit de kas der Orde had genomen . Om nog
meer . andere redenen uitgeworpen zijnde, verkondigde hij . luide~,
dat hij in bet bezit was gekomen van verheven klcrikale kundigheden, welke hem nit Zweden waren medegedeeld . Hij verklaaide tevens, dat de Strikte Observantie nets dam bedrog was,
verschafte zich aanhang, en vertoonde zich alss stirhter van een
nieuw stelsel, dat de elllendigste buichelarij- met de grootste oxver•d raagzaamheid verecnlgde . Dit was do kiem en bet stelsel der iGros'se
Landea-Loge von Du-itschland, to Berl n . De middeIlcu en kunstenarijen, door hem to werk gesteid, zijn van then aard dat er door .BB . • . ,,
die hem door en door kenden, openlijk is verklaard : ZINNENDORF
was ecxr snoodaard ; mien zoude yoor hem uit~spuwen, indien men

ZON .
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ZWA .

zekere laden van hem vernam (en men kon er mededeeleij ; ;
want hij bedroog en zocbt to bedriegen .
ZON (Do) is, volgens hot oud-Engelsche Rituaal , bet ecrste der
drie kleine, en volgens bet nieuw-Engelsche en bet Fransche
systema bet ecrste der Brie groote lichten . Zie

AN

en

OSIRIS .

De zon is bet zinnebeeld van bet onzigtbare , onbegrijpelijke
licht , dat alles onderhoudt en koestert . Hot vuur Is hot ziu nebeeld der zon en van haar verwarmend licht .
ZONNERIDDER, (De) Chevalier du Soleil ou Prince adepte
is een der hermetiesche graden , door

PERNETTI

(zie dat Art .)

uitgedacht . Hij is do 28e . graad van bet oud-En,gelsclie systema ,

nit zlmeri ka naar Frankr jk overgevoerd ; do 7e . van
bet Schotsch wijsgeerige Rituaal en de 51e . van hot
itzraimietiesch systema .
ZOROASTER of

ZERDUSIIT ,

ook

SENTROTSH

of

ZER£TROSHTRO ,

dat

is : goudster , of ster van glans . Hij was de Opperpriester en
wctgever der

Parzen .

Hij is de scbrijver van de

Zend-

Aveeta , bevattende de Goddclijke wetten , voor de wereld , do

natuur en de menschen . Algemeen wordt gesteld , dat hij geIeefd hebbe 3482---3518 voor do Christelijke tijdrekening, en
daardoor wordt hot zedekundige gedeelte van zijn leerstelsel
dubbel belangrijk . Over dat stelsel zie

ANQUETIL

Du PERnON,

le Zend-Ave.rta, 3 Tomes, in 4° . Paris 1771 .
ZUILEN of

EOLO

EN .

Deze bestaan nit drie deelen : de bazis ,

de schaeht en bet kapiteel . Er bestaan vijf soorten van, welke
ieder eon bijzonder karakter heeft . Die vijf soorten of Orden ,
gelijk men ze noemt , ziju : De Toskaanscbe , do Dorische ,
do Jonische, de Zamengestelde en de Korintische .
ZUIVEREN . Door bet water en bet . vuur gereinigd worden .
ZUSTERS . Worden de vrouwen der Vrijmetsclaren genoemd .
ZWAARD . Zie

DEGEN .

ZWAARDDRAGER . (De) Is Bone waardigheid, in do Eqelsche Groote Loge gebruikelijk . De hiertoe benocmde persoon
draagt , bij feestelijke optogten , bet statiezwaard des Grootxneesters , hetwelk hij voor dezen op het altaar moot nederleggen . Hot zwaard, vermeld in bet Art,

riOUFOLK,

in 1751, hu--

NS

ZWA .

ZWE .

stig versierd zijndo door Br, • .

OODY ,

werd deze tot eersten

Opperzwaarddrager der nieuw Eng . Gr . • . L . • . benoemd , welk
ambt hij tot 1743 bekleedde .

Do Opperzwaarddrager volgt er

onmiddellijk op den Gr . •. Sekretaris .

Ook in onze D y

is de Brooder zwaarddrager bekend . IIij draagt hot in de
feest-optogten .
ZWARTE BROEDERS, ook de ZWARTE- of HAR ONIE•O RDE . Deze
was eene Studenten-Orde op de Duitsche Universiteiten , die volkomen georganizeerd , lets edelers beoogde dan vechten en bier
drinken ; zij zou in 1777 zijn ontstaan, en do
oeder-Loge
hebben bestaan in Erlangen,

Gie88en .

met eene Dochter-Loge to

In bet work, getiteld : der Signatstern worden

de Schotsclie Leerl . • . ,

edgcz . • . on

. - . ook zwarte BB .- .

genoemd .
ZWEDEN . Reeds in den fare 4 736 werd de Vrijmetselarij uit
Engeland naar Zweden gebragt , waar zij zich schielijk onder
de hoogere standen verbreidde, strong in de keuze der leden en
zeer weldadig was , doch waar, helaas ! haar eerste bloei niet
kon staande blijven , dewiji reeds in den jars 1758 de toen-inalige Koning FREDERIK I , door eon Edikt van den 2'1 stern
Oktober , do vereenigiugen op doodstraf verbood . Zeven jaren
later trok evenwel de Koning, waarschijnlijk door bet voorbeeld
van

,Rusland en Pruie fen bewogen, bet verbod weder in .

De Vrijmetselarij vond ten tweedenmale ingang , en nu liet
zich de Koning-zelf door de Gedeputeerden der herstelde
Loges inwijden . Het vertrouwen des Zonings maakten do Zweden zicli waardig door eene zorgvuldige keuze hunner leden ,
en door de stipte opvolging hunner

ac . • .

pligten, alsmede in

den jare 1733 , door bet oprigten van een groot gedenkteeken ,
bestaande in bet bouwen van een weeshuis, to Stockholm . De
Vrijmetselarij was , bij do tweede invocring in Zweden, reeds
eenigzins anders geworden , dan zij in den jare 1756 was goweest ; want het was niet meer de zuivere Enf elsche Vrijmetselarij die men had, maar or was reeds lets van de TempelIieeren en Rozcnkruisers bijgevoegd , waardoor de Jezuiten zich
tot beercu der Loges gemaakt hadden, ow hun doel ouder dien

ZWE .
mammal

snrller en zekerder to bereiken .

Terwijt in Duitsch-

la wl het Ridderdom van bet Tempelheeren-systema eon' levendigen aanhang kreeg , ging men in Zweden tot hot systema
der Rozenkruisers en alchimistiesche kunstenarijen over , dat
door de Jezuiten zeer wijs berekend was . Zelfs do oprigl ing van
het weeshuis schijut hun niet vreemd geweest to zijn ; die elke
gelegenheid aangrepen , oin hunne groadstellingen der jeugd in
to drukken .

Toevallige oorzaken, gelegen in den regeringsvorrn,

van Zweden, gaven echter aan do Vrijmetselarij in dat rijk cone
bijzondere rigting ,

waardoor de latere bloei des verbonds voor-

bereid werd . Ten gevolge van de handelwijze van

KAREL

XII ,

hadden de Zweden de koninklijke magt zoodanig bcperkt , dat
bijna

niets moor dan de titel or van overbleef .

werden de Koningin
de-Regent

ULRIKA ,

Vruchteloos

benevens haar gemaal en me-

(Erfpiins van lleseen . •Kassel), aangespoord ,

FREDERIK

zich to ontirekken aan do voogdijschap der Rijksstenden ;
dat eindelijk

GUSTAAF

tot

III , die, even als zijn opvolger, zeif V . • .

. • . was, bet doel bercikte, door dat hij den middelstand tegen den adel opzette , waartoe hem gelegenheid gegeven was
door de Vrijmetselaren , toen reeds in hot gansche rijk verspreid .

Daardoor werden de JezuItische outwerpen vernietigd ,

do alchemistiesche bedriegerijen grootendeels tegengegaan , en
alleen de herstelling bevestigd van bet Tempelheeren systema,
dat Koning GUSTAAF III , die de Orde steeds zeer beschcrmde,
bij de Vrijmetselaren gevoegd had . Voorloopig benoemde de
Koning zijnen brooder, den Hertog van Sudermannland, tot
Grootmeester der Vrijmetselaren . Reeds dit mnaakte eenen we1dadigen indruk ; maar nog meer steeg de Vrijmetselarij in aanzion , toen

KAREL

XIII in 1811 , cone openlijke Ridderorde

voor verdienstelijke Vrijmetselaren , oprigtte, die in de plaats
van bet Tempelheeren-systema kwam , en de Orde van
XIII werd genoemd (zie bet Art .

KAREL

KAREL

XIII) . Die Orde ver-

toont nu , in bet verbond der Zweedsche Vrijmetselaren , den
Riddergraad , en tell , buiten do Prinsen van bet koninklijke
huis, dertig Bidders . Bet Ordeteeken bestaat in eene kroon, met
con daaraan hangend kruis , cu de Bidders dozer Orde worden met
de Komniandcurs der overige Zweedsche Orders gelijk gesteld (zic hot

Art .

STELSEL VAN ZWEDEN) .

In 1793, had de zocht, zich bij geheime

vereenigingen aan to sluiten , in Zweden zoo zeer de overhand
genomen, dat Koning

GUSTAAF

IV verpligt was, den 9den

4 803 alle geheime vereenigingen ,

behalve de V .

verbieden, welk edikt is to vinden in

II , bl . 89 volg .

•.

aart
.•.

to

dcta Latomorum, T.

Ook onder de regering van

KAREL

JOHAN

ging

de Vrijmetselarij ongehinderd in haren glans voort , en de
tegenwoordige Boning OSKAR is sedert 1818 Grootmeester der
Zweedsche Vrijmetselaren .
Sedert de vorige eeuw is bet karakter der Zweedsche Vrijmetselarij geheel eigendommelijk geworden , door de bemoeijing
van SWEDENBORG, die bet denkbeeld van een nieuw Jeruzalem
bij do Vrijmetselaren zocht levendig to maken .

Daardoor ont-

stond een nieuw Zweedsch systema , dat zich naar Engeland
verbreidde, en eene Dochter-Loge in
oskou vormde, en medo
in Duitschland niet onbekend bleef, dewijl bet door

ZINNENDORF,

de stichter der Groote Lands-Loge van Duitschland en hare
50 Dochter-Loges , verbreid werd . Het stelsel (zie do Art .
STELSEL [ZWEEDSCH] en SWEDENBORG) , is vermengd met theozofiesche en mystieke elenienten . Eorst in 1754 werd de Groote
Loge van Zweden ingesteld als provinciale .
Gr
.' L .- . , welken
titel zij later, bij hare onafhankelijk verklaring, veranderde, in
then van Nationale Gr . •. L .- . , in welke hoedanigheid zij door
alle

.
GrLL .- . werd erkend .
ac. .- . .,

Do Zweedsche VV .- .
.- . hebben drie gedenkpenningen doen slaan, als : 1746 en

4 733 op de geboorten van
zuster

SOFIA

ALBERTINA,

XIII .

III (zie dat Art .), en zijne
en 1787 op den toenmaligen Gr . • .
GUSTAAF

De Zweedsche Gr. - .
werkpl . • . onder haar beheer .
.' .

KAREL

ZWITSERLAND .

L .* . heeft thans 13

Daar eon deel van dit staatsverbond de Katho-

lieke, en het andere de Protestantsche godsdienst is toegedaan ;
zoo heerscht in het eerste eon vijandelijke geest tegen het Vrijmetselaarsverbond , en heeft men de Orde daar pogen to on-derdrukken , door toepassing der Pauselijke Bullen en den invloed der geestelijkheid . In het laatste daarentegen hot men
baar ongehinderd bestaan , en zoo zijn do lotgevallen der Vrijctselareu oak in dit laud verschilleud geweest . De eerste Loge

verd door den Engelseben Grootmeester Provinciaal
in bet jaar 1737 , to Geneve,

HA

ILTON ,

en de tweede, volgens cene

Konstitutie van den Engelschen Grootmeester , den lertog van
ontagu,
gerigt ;
word

van den 2den Februarij 1739 , in Lausanne op-

in welke laa t ste plaats tevens eene ac
. oppermagt
.daargesteld ,

die den naam van HIeivetisch Romanisch

Direktorium droeg .

Wel

ontzegde de overheid in Geneve de

toetreding tot ide Orde . doch dit verbod werd niet opgevolgd ,
en indien al de Kantonraad van Bern scherpere verordeningen
gaf , en de overtreders met ernstige strafl'en bedreigd werden ,
zoo bleef toch de straf achter,,

en de

ac . • . vereenigingen

werden stilzwijgend geduld, ongeacht in 178 .0 een nicuw verbod verseheen .
In oorspronkclijke zuiverheid bestond de Vrijmetsclarij in

Zwitserland niet Lang , want de Loge van Bazel (gesticht
in 1766), en die van Zurich (gesticht in 1770 , zoowel als
bet gemelde Direktorium , huldigden , reeds in de drie Johanbeo-graden, de Slrikte Observantie, totdat in hot jaar 1773 de
Duitsche Orde-Overbeden in

Bazel do hoogere graden invoer-

den , en aan bet Kapittel , dat zich in hazel gevormd had ,
volmagt gaven ; om, onafhankelijk van hoogere magten, in geheel
Zwitserland,

onder den titel van Schot . ch Direktorium

van Zwitserland, Loges op to rigten en to wettigen . In bet
Kanton Neufchatel werden in Neuemburb, in 1780, en
later in 1791 twee Loges opgerigt .
In bet jaar 1782 geschiedde hot , dat bet Ilelvetisch Roma .
nisch Direktorium to Lausanne ,
bod van den

ingevolge hot laatste ver-

agistraat van Bern tegen do Vrijmetsclarij, uit-

ecn ging, nadat het vooraf drie Brocdcren uit ziju midden had
bcuoemd, en hun volmagt had gegeven , om do toen bestaande
betrekkingen buitcn hot Kanton , voort to zetten . Daarentegen
vormde zich in bet jaar 1786 , uit zeven Loges in
de Groote Loge van

Geneve ,

Geneve, die zich tot cen onafhankelijk

Groot-Oosten verhief, dat na zeven jaren , door do vereeniging van Geneve met Frankrijk, weder to nict ging, of zich
Jij hot Groot-Oosten van Frankrij k aansloot .
Gcdurcudc de storinachtigc tijdeu der Fransche revolutic dceldcn
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I.

do Loges van Zwitserland in het lot van Frankrijk ; zij begonnen to slapen, en bleven eindelijk van 1795-1805 gesloten .
Eerst kwam weder to Bern eene Loge in working , die onder
den naam van de Hoop, op den 14den September 1805, door
bet Gr . - . 0 . - . van Frankrijk gckonstitueerd word, en hot
Fransch-Schotsche Rituaal aannam . Doze Loge verkreeg van
bet Gr . • . 0 .- . van
aart

1803

Parijs

later verlof,,

om op den 12den

Lausanne,

de nieuwe Loge in

van Arnitie et Perseverance , in

onder den naam

to wijden,

waarbij haar to

gelijk eon patent tot cen Kapittel voor de hoogere graden overhandigd werd .

Hierop volgden nog meerdere Loges in

Solothurn en
bet Gr . •. 0. -.

audere steden van

zich

vormde

die alle door

van Pa?-Us gekonstitueerd werden . Eindelijk

op den

to Lausanne,

Zwitserland ,

Bazel,

en

13den

vestigde,

Oktober 1810, een hoofdbestuur
onder -den naam van

Helvetisch Romanisch Groot-Oosten

Nati onaa l

zich eene onafhankelijke

vaderlandsche Logevereeniging, welker eerste Grootmeester Br .- .
GLAVRE

was ; dezelfde ,

Polen

Broederschap in

die zich , in 1764 , aan hot hoofd der
stelde, en als hersteller der Vrijmet .-

selarij in dat rijk to beschouwen is .

Zurich

In bet jaar 1811 trad ook bet vroegere, in

bestaan

hebbende Direktorium, dat, in 1795, met alle Loges tot stilstand
gekomen was ,

in

Bazel

weder to voorschijn ,

echter,, na den dood van den President Br .- .

naar Zurich
LUDWIG

VON

Engeland,

verlegd werd .
TAVEL

In

Bern

weder
PETER

door den Grootmeester der Vrijinetselaren in

den Hertog van

Suseex,

op den 28sten Julij 1818,

benoemd, en to gelijk do Loge

magtigd, zich-zelve onder hot oud-

dat op St. Jan

BURKIIARD,

werd de Brooder

ac . •.

tot Provinciaal Grootmeester van bet oud-

Jlelvetie

van waar bet

verbond in

zur Holnung ge-

ac . - . Rituaal to installeeren,

des volgenden jaars geschiedde .

De cirkulaire

bij die gelegenheid uitgegeven , luidt als volgt

Wij huldigen de pligten der oudste etselaars-Konstitutien en erkennen de
etselarij als eene instelling, die alleen aan de hoogere, zuiver- menscheli ke
aangelegenheden is gewijd ; (lie, zonder eenig inmengsel van betrekkingen
op kerk en staat , niet slechts met geene dezer instellingen in tegenspraak
is, maar veeleer het doet van beide krachtdadig bevordert, door dat zij
de veredeling van den eenling en van het nmenschdom in het algetneen
etselaar is ook een edel menscli , een ohregt godbeoogt. De echte
vereerder en een goad burger. Hiertue leidt de V. .. . • . hem up , en

vormt hem, daar zij alle dwangmiddelen terzijde hat , van uit het
inwendige beginnende , tot datgene, wat hij in at die betrekkingen en in
de wereld moot zijn . Loch de uitsluitende eigendonl eener bepaalde kerkartij , nosh binnen bepaalde politieke of riatuurliike perken hegrensd , is
Fare speelruimte het heelal, zit-zelve; een gemeen goed van lint geheele
menschdom , en de eenmalige voleindiging daarvan, in al zijue verlioudingen , hare hoogste strekking . Elk regtschapen man , die, zich verheffende
boven het al ledaagsche , zich met ons wit verbi uden i n ons gemeenschappelijk streven, words , zonder stand , vaderland , of getoofsheli denis in
aanmerking to nemen , in onzen Broederkriiig opgenomen ; voor etk opregt
etselaar, tot welk systeein 14j ook behoore, openen zich de poorten des
I empels.
In

dat jaar bevonden zich 19 Loges in 9 Kantons . Editor

bestonden deze betrekkingen weinige jaren voort ;

want volgens

een verdrag op den 29sten April 1822 gesloten, gingen zoowel
bet Gr . •.

Lausanne, als ook de Engelsche ProvinBern uit eeu, en konstitueerdcn gemeenGroote Lands-Loge van Zwitserland , wclke op

0 .' . van

ciale Groote Loge in
sehappelijk de

St.

Jars-dag van 1822 plegtig geproklaineerd word, en se-

dert lien tijd to

Bern

werd benoemd de Br .

hare zitting houdt . Tot Grootmeester
V.

TAVEL, en acht Loges erkenden hem .

Er werd daar naar bet oud-Engelsch systeem gearbeid . De Groote
Loge bestaat uit de afgevaardigden der enkele Loges (zoo als bij
de Engelsche Groote Loge) die de besluiten nemen, waarvan den
Grootmeester en den G root-Oflicieren de uitvoering is opgedragen .
In de Protestantsche Kantons . is , sedert de laatste 25 jaren ,
de Vrijmetselarij onaangevochten gebleven ,

en ,

met uilzonde-

ring van de weinige jaren, waarin de revolutie schadelijk op

Frankrijk

werkte ,

bebben deze Loges ongehinderd bestaan .

In de Katholieke Kantons is , gelijk reeds gezegd, krachtens
de

Pauselijke bullen ,

door de geestelijkheid voortdurend op

hare oriderdrukking gewerkt, en voor bet grootste gedeelte
heeft men werkelijk dat doel hereikt . Op dit oogenblik heeft
de

Gr
.
.,

L.

haar beheer,

Zwitserland to Bern, 12 Loges
waarvan die to Bern vpor de opvoeding van
van

onder
arrne

kinderen zorgt . Buitendien bestaat er eon Schotsch Direktorium
to

Zurich,

dat misschicn wcldra

--

to oordeclen mar de

aanvankelijke pogingen -- zich zal begeven order do G . - . L .- .
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Deel I.
Afgaande op het berigt van het Jaarboekje voor Vrijmetselaren, voor
5843, bl . 0, hebben wi wider de Gr.•. . . Nat . •. der Gr . . L.-. van Engeland, op bl . 337 , reg. 12 van Deel I, Prins ALBERT van Saksen-Coburg
vermeld als den overleden H .•. E . •. W.- . Br. . AUGUST FREDERIK, Hertog
VAN SUSSEX hebbende opgevolgd ; jongere berigten laten geen twijfel , dat
niet de genoemde Prins, maar wel de GRAAF VAN ZETLAND tot het
bekleeden van die waardigheid is geroepen .
Deel II .
$1 . 9, reg. i5, v . o. staat : t):)JI , lees :
T T
a

IL I,

a

12,

a

36 ,, a

i,

a

6t, a
62, a

`1 1t)J`1, lees :

6, v. a.

a
a

53, a

23,
18,

a
a

a

i3,

a

79, a
a 107, a

15,

a

a
a
a

64,

a

a 112, a
a 136, a
a 175, a
a 176, a

9, v. o. a
i6 ,
a
6,
a
17 , v. o .

a

15,

a
71

a 210, a 1. 8 ,
a !135-239,
a 277, reg . 4 ,a 285, a I2, v. o .

$1. 24, reg . 7,

a
a
a

staat :

nDn,

nto

haar alleen, lees : haar- alleen .
zijuen , lees : zunen.
versehillen , lees : verschillen .
harer , lees, de.
bedaarde hartstogtelooze , lees : bedaarde ,
hartstogtelooze.
Nederlaud , lees : Nederland.
daardoort , lees : daardo,)r.
van, lees : aan .
vau, lees : van .
Logebouw , lees : Logegebouw.
oefend , lees : geoefend.
bogonnen , lees : begonnen.
335-339, lees : 235--239 .
ITRHA, lees : IT HdA.
zie HA ER , lees : zie PUNTHA ER .
Deel I1I.
LTZRA1

IETIESCHE RITUS,

lees :

ITZRAI

IETISCH SYSTE A .

a

40, a

a

120,

a

a

129, a

a

152, a

a 164, a
a 174, a
a 216, a
a 227, a

a 236, a

3,

a

12, V . 0 . a

veste , lees : vestte.
Epyptiesche, lees : Egyptiesche .
onniddeli ke, lees : onmiddellijke.

v. o .

a

17, v. o .
15 , v.
1 , v. o2, v. O .

a

elselarij , lees : 1Lletselarij.

a

a

gelnkkig , lees : gelukkig.
gevleugd , lees : gevleugeld .

a

SCHROPFER, lees : SCHREPFER .

i4, v .
9, v.

O.

a

NOORTHOUGK, lees : NOORTHOUC1 .

O.

a

Sat STE A ,

I,

o.

(KERKELUK) lees :

SYSTE A .

a 245, a
a 296, a
a 3L2, a

5, v. 0 . a
I,

a

18,

a

SCHOPFER, lees : SCIIROPFER .

VISCOU T , lees : VISCOUNT .
hoond, lees : hoont.

KERKELIJK

REGISTER.

N.

Bladz.
Noorden . (Het)
42
Bladz . Noorthouck . (Johan) . . »
. (Thomas Howard,
• I Norfolk
Hertog van)
»
u
. . 3 Nosairis . Zie otewilis . . •
» Notulen
»
6 Notuma
»
7 Noviet. (De)
»
•
10 Noyer. (De)
43
Nuhout v . d . Veen . (Joachim) »
33
0.
34

Naakt . Zie Ongekleed .
Napels en Sicilie .
.
Napier. (Frans , Lord) .
Napoleon
Napoleon . (Jozef)
Nebukadnezar
Nebusar-Adan .
Nederland
Negen
Nehemia,
Nekam-Nekah
Neokoros
35
Neophiet
Neper . Zie Napier
u
Nero
))
Ne-Varietur
New-York . Zie Amerika en
u
Noord-Amerika
Nicaise. (Sint) Zie Starck . . .
Nicolai. (Frederik, eigenlijk
Christoffel Frederik) . . .
Nieuw-Engelsch Stelsel . Zie
Stelsel
36
Nijmegen
Ninus
38
Nissan
Nitsch . (Andreas) Zie Rozen .
kruis . (Het Gezelschap v . h .)
u
Noach
Noachieten . (De)
»
Noachieten , of Pruissiesche
Bidders
Noachietische Geboden . (De) . 39
Nood- of Hulpteeken . (Het) . 40
41
Noord-Amerika

.

Bladz .
Obedientie . (Akte van) Zie
Onderwerping. (Akte van) 43
Obereit. (Jakob Herman) . . »
Obrien . Zie Inchiquin . . . >>
Observantia Lata . (De minder
strenge Orde)
a
Observantia Stricta . (De strenge
Regel of Orde) . . . . u
Occident. (De Ridder van het) 46
Ofbcieren
»
Officieren v . h . Groot-Oosten . 47
48
Oheb-Eloah
Oheb-Kerobo:
»
Old Charges . (The) Zie Wetten en Landmarks . . . .
Old arks . (The) Zie Landmarks
A
Onafzetbaar . Zie Levenslang .
Onbekend Opperhoofd . Zie
Opperhoofd
»
Onbevoegde in de Werkmetselarij
)>
49
Onderrigt
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Bladz.
Ondersteuningsgesticht to Pa,
11j 5.
.
50
Ondervverpings-Akte . (De) . 56
Onderzoeker
57
Ongekleed
58
Ongescb oeid
nrege matige
.. . .
Onregelmatige of onwettige ,
Clandestine Loges . . . .
»
Ontzetten
59
Onwaardig
Oogbedekking
60
Oogmerk . Zie Strekking. . . n
Oorkonde . Zie Charter, Heldmann en Krause,
. . .
n
Oorsprong der Vrijmetselari j .
Oost-Indie. Zie Indie en Indie
(Oost)
70
Oosten . (Het)
u
Oosten . (Groot-)
73
Oosten . (De Groot-Kommandeur van bet) . . . . 74
Oosten. (Het innerlijk) . .
Oosten . (De Kommandeur
van bet)
Oosten . (De Ridder van bet)
of van den Degen . . . .
Oosten . (De Ridder van bet
witte)
75
Oosten en Westen. (De Bidders van bet)
• ),
Oostenrijk
Open baarh eid i n gedrukte Wer .
ken . (De
aconnieke) . 77
Opening . (De)
83
u
Ophieten
Oppergaad en . Zie Graad, hoo .
ge Graden, roode Vrij metselarij , Rozenkruis, Schotsche Graden en Stelsel . . 84
Opperhoofden . (De Onbekende
of Geheime)
92
Opperraad . Zie Frankrijk. . 93
Opschrift
95
Opziener . (le. en 2e.)
Orati
96
Orchard Halliwell . (James)
• 99
Orde . (De)
»
Ordebanden
Orde der Barmhartigheid . .
a

Bladz .
Orde van Christus.
. . 99
Ordefeest . (Het)
. . . . 100
Orde. (De Goddelijke) . . .
Orde-Grootmeester. (De konstitueerende)
>
Ordes-Konstitutie. . . . .
Ordenamen
. 105
Orde van den Tempel . Zie
Tempelieren
. 106
Orde . (De Vrijmetselaars-) . n
Ordo Ab Hoc
107
Oriflamme . (De)
Orleans. (Lodewijk Philips
Jozef, Hertog van) . . »
Ormuzd
110
Orphiesche Feesten . . . . 115
Osiris . Zie Isis en Isis-Tafel . 116
Oterfut
124
Oud-Aberdeen. Zie de Art .
Rosa en Starck
Oude en aangenomen Ritus . »
Ouderdom . ( aconnieke) . . ~~
Oud- eester . (Be Schotsche)
Oud- eester . (De Volkomen) a
Ouranos
125
P.
Bladz .
Paaro . Zie Belly Paaro . . . 125
Paillette .
(Pierre Thomas
Laurent)
))
Paisley. (Jakob Hamilton ,
Lord)
126
Palesti na . (De Ridder van) . ))
Palladium. (De Orde van bet) »
Pan
127
Panacee . Zie Steen der Wijzen . »
Paracelsus
))
Parijs
128
Parlement van Engeland . (Het)
(Zie Engeland .) . . . . 130
Paschal . ( artinez)
. . . 131
Pas- of Schietlood . (Het)
.
Passer . (De)
132
Pastophoros
• . 133
Paswoord. (Het)
. .
.
Patriarch . (De Groot-)
. n
Patronen of Schutsheeren . . a
Paul I
134
Pauls-Kerk . (De St .) . . , u

R E G I S T E R.
Bladz .
Pauselijke Bul .
134
Payens . (Hugo van) . . . 139
Payne Esquire. (George) .
Payne . (Thomas) . . . . 141
Peet . (De) . .
Pelikaan . (Ridder vau den)
Zie Rozenkruis
Pellegrini . ( arkies van) Zie
Cagliostro
))
Pembroke. (Gilbert van Clare,
arkies van)
. . . .
Pembroke . (Wilhelm Herbert,
Graaf van)
Penelope . (Gezellinnen van)
Zie Palladium
142
Pentalpba . (De Pythagoriesche) n
Pepuziers
Perau . (De Abt)
. . . . ~~
Perfectibilisten . (De) . . . 143
Perignan . Zie ook Uitverkorene der negen . . . .
Pernetti . (Dons)
Perseverance. Zie Volharding. 144
P erzie
»
Perziesche Ritus . Zie Ritus .
(Wijsgeerig Perziesche)
. 147
Perziesche Wijsgeerige Ritus . u
Peters . (Willem) . . . .
Petersburg. (St .) . .
Petre . (Robert Eduard Lord) 149
Peuvret . (Johan Eustachius) . »
150
Phaleg
Phallus
»
151
Phenicie
Philadelphen, of Broedervrienden . (De) . . . . u
152
Philaleten
153
Philips IV
Philips V
,)
Philo
PhilochoreIten . (De Orde der
Ridders en Dames) . . . »
Philosooph . (De Onbekende) 154
Philosooph . (De Verhevene) . u
Philosooph . (De zees Verhevene)
u
Philosophengraad . Zie
elesino
Philosophiesch Schotsch Ritu. . . n
aal . Zie Rituaal .
>>

Philosoph us
Phrygie
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Bladz .
154
u
155
.
.
156

Piemont
Pieter de Kluizenaar . . .
Pilaren . (De drie groote)
Pirlet
Pius VII
Plaatsvervanger .
. . .
Plasschaert
Plato
157
Platoniesche Akadeniie. . . 158
Pligten . Zie Wetten . .
.
Pointe a Pitre
»
Polen
159
Pornfret . (Georg)
. 163
Ponjaard
»
Pontifex . (De Groote) Zie
Hoogepriester
u
Porta . (Johan Baptista)
, u
Port au Prince . . .
. »
Portugal
165
Potoska
168
Poynet. (Johan)
.. .
. u
Praag
u
Practicus
1699
Preparateur . Zie Voorbereider n
Presbyter . Zie* Epopt . . . ,>
Preston. (Willem) . . . . ~f
Pivot en Regter . (De) . . 171
Price. (llendiik) . . . . 172
Priester. (De)
»
Priester-Illuminaat . (De) Zie
Epopt
»
Priester . (De Koninklijke) .
Prijsvragen
»
Primitieve Rituaal . Zie Rituaal. 173
Princeps
),
Prins Frederik der Nederlanden . Zie Willem Frederik
Karel, Prins der Nederlanden
»
Prins van bet Koninklijk
Geheim . (De Verheven) , n
Prins of Koning van Jeruzalem . (De) Zie Jeruzalem .
174
Prins der Vrijmetselarij . (De
zeer verlichte Soeverein) .
Prinzen . (Baron van) Zie
Lernais .
3>
Pi ocessie.
.
.
A)

368
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T3ladz .
Proeven, of Beproevingen . (De) 175
Pro faan
n
176
Profeet . (De)
Professes, of Eques Professus n
Proscriptie . Zie Verbanning . n
»
Protectorium .
Protokot . (Een)
Provinciale Kapitulai'is van
bet mode Kruis .
. . . n
Provinciale Loge . Zie Loge. u
Provincien (De) van de Orde
.
der Tempelheeren .
u
Pruissen
Ridder .
Zie
Pruissiesche
181
Noachieten
Pseudonaain . (De) Zie Ordenamen
Publiciteit . Zie Openbaarheid
in gedrukte Werken . . . 182
Punten der Vrijmetselarij .
»
(De Vijf)
Punthamcr . (De) . . . . u
Purpere Lint . (De Ridder
van bet) Zie Vertrouwde
der St . Andreas-Loge. . . n
Pyron . (Jean-Baptiste-Pierre-.

I

I3ladz
Raymond . (Robbert, Lord) . 192,
Receptie tot Vii metsclaar .
Zie Aanneming
~
Recipiendaire . (De)
. 193
Rectificeren
u
Recueil Precieux de la
aconnerie Adonhiramite . .
Redenaar . (De)
u
Regelmatig en Volkomen . . 194
Regenboog . (De Ridder van
den)
»
R egenen
»
Regensburg
~~
Regentengraad . Zie Princeps. n
Regerend eester. Zie eester . (Achtbare) .
u
Reginald Bray
195
Register der aanwezige Leden . u
Re glementen of Statuten .
33
Regter . (De Opper-) • . »
Regter van bet Opper-Tribu .
~~
nal . (De)
Rehabilitatie .
»
Reizen . (Het)
»
Reken kunde . (De) . . . . »
Reprezeutant . (Een) . . . »
Reprezentatie
I9F
• 183
Pythagoras
R ex
201
Pytbagoreeers . Zie Verbond .
Richmond en Lenox . (Karel
. . 189
Lenox, Hertog van)
. »
(het Pythagoreesch)
Richmond ) Lenox en Aubigny.
R.
(Karel Lenox, Hertog van) w
Ridder der Keuze .
. . . »
Bladz . Ridder Leerling . (De) ' . . »
Ridder van bet Oosten , of
Raad . Zie Opperraad en
Frankrijk
189
,Oan den Degen .
. . . 202
n
Rab-13anain
Ridder . (Pruissiesche) Zie
Noachieten
»
Radermacher. (Joh . Corn .)
Zie Nederlanden . . . . u
Ridder van bet Rozenkrruis.
3r
Ragotsky. (Karel Augustus) .
Zie Rozenkruis
Raimundus . (Bernardus) Zie
Ridder van de Heilige Stad .
190
Fabre
Zie Stad . (Heilige) . . .
u
ountRidder. (De Verheven) .
Ralph, Lord van
Hermer. Zie Giffard . . . u
Ridder. (De Verheven en
3)
Ramsay . (Andreas ichael)
Doorluchte)
Ridder. (De Verheven UitRand. (Getande) Houpe Denu
verkoren)
telee . Zie Getande Rand . . 192
Riddergraden .
.
Randall . (Willem) . . . .
Ranuka . (De Ridder) . .
Ridders . (De Groot-Komman
r deur der Weldadige) . . P
Rawendi

.IEGISTEH .
Bladz.
R. i dders . (De Zwarte) Zie
Zwarte Broeders . . . . 202
Ridderstand . (Aanneming in
den)
u
Riem
203
Rigten . (Het) ~~
Ring . (De Akademie der eesters van den Lichtenden)
»
Zie Akademie
Rio de Janeiro
~~
Rit, (Le) of le Rite . Zie
Rituaal
»
Rite Rectif e. Zie Stad . (Ridders der Heilige)
. . . »
Rite Reforme . Zie Stad . (Ridders der Heilige)
. . . u
Rituaal der Orde van Herodom, of van Volmaking .
Zie Herodom en Kil winning .
Rituaal. (Het Hervormd of
Gerectif eerde) Zie Stad .
(Heilige)
»
Rituaal der Observantia Lata.
Zie Lata en Observantia
Lata
»
Rituaal der Observantia Stricta. Zie Observantia Stricta . ~~
Rituaal . (Het Primitieve of
Oorspronkelijke) . . . . ~~
Rituaal . (Het Schotsch Wijsgeerige)
204
Rituaal . (Een V . • .
.- .) . .
Ritus . Zie Rituaal.
. . . 206
Ritus . (Dc Filozof esch Perziesche)
»
Rivers .
(Thomas Savage,
Graaf van) . . . ~~
207
Robert I
Robison. (Johannes) . . . »
Roede . (De Aarons-) . . . 208
Roettiers de ontaleau . (Alex. . . »
ander Lodewijk)
Roettiers de
ontaleau . (De
Ridder Hendrik Nikolaas) n
Rogier van ontgomery . Zie
Gundulf
209
Rome
~~
Rood
»
Roode Vrijmetselarij .
. »
s~
Roos . (De)
III .

i69

Eladz .
Rosa, (Filip Samuel) . . . 2 .11
Roslin , (Willem Sinclair ,
Baron [Laird] van) . . . 213
Rouwfeest. Zie Treur-Loge . . 214
Royal Arch
n
'ftoyale York. Zie Piuissen . w
Rozenkreuz . (Christiaan) . . )x
Rozenkruis. (Het Gezelscbap
van het)
)*
Rozenkruis, (De Ridder, ook
Prins van het) . . . . 217
Rozenkruiser. (De echte) Zie
het Art . Priester (Koninkl .) ~~
Rozen-Orde . (De) . . . . ~~
Ruiker Bloemen . (Fen) . . 218
Rupibus, (Petrus de)
. »
Rusland
»
Russel , (Frans)
220
Rutofsky , (Frederik August,
Graaf van)
221
Ruwe Steen. Zie Steen. . . o
S.
Bladz.
Sabasiesche Feesten .
. 221
Sackville, (Karel, Lord) Her .
tog van
iddlesex . Zie
iddlesex
222
Sackville , (Sir Thomas) . . ))
Saint-Victor . (Guillemain de)
Zie Recueil, enz . . . .
Saksen . (Het Koningrijk) . .
Saksen . (De Hertogdommen) 226
Salle des pas Perdus . Zie
Voorzaal
227
Salomo
Salomo's Tempel.
. . »
Salomo's Zegelring. Zie ook de
Art . Esseers en Pentalpha . 230
Salverte . Zie Thoux
)
Samotracie . (De ysterien van) »
Sanhedrin . Zie Synedrium . . 231
Sardinie
Sarum . (Richard de Beauchamp,
Bisschop van)
Savage . (Thomas) Zie Rivers .
Savalette de Langes. Zie
L a n ges
Savoye . Zie Piemont en
Sardinie
))
24
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Bladz . 1
2<31
Sager (Anton)
Scandinavie
232
Scandinaviers
»
Scarabeo. (Eustachius a) Zie
Schroder . (Baron van) . .
Schatbewaarder,, of Schatmeester . (De) . . . .
Schebat
Schechinah
233
Schemhamphoras .
. . . »
SCheuring
Schibboleth
Schietlood . Zie Paslood . . .
Schlicht . (Karel Frederik Lodewi,'k)
Schneider . (Johannes Augiustus )
Schoen . (De)
235
&hoonheid
l)
Schootsvel . (Het) . . . .
Schot . (De)
236
Schot . (De Groot-) . . . 257
Schot (De Groot-) van den
heiligen Andreas van Schotland
Schot (Dc) van Herodom .
Schot . (De Jonge of Kleine) 258
Schot (De Onbekende) der
drie JJJ
Scliot . j De Oud-) . . . . u
Schot (De) van Parijs . .
~~
Schotland
Schotsch Filozofiesch Rituaal .
Zie Rituaal . (Ilet Schotsch
»
Wijsgeerig)
eesSchotsch Gedeputeerd
eester .
(De
ter . Zie
Schotsche Gedeputeerde) . »
eesSchotsch
eester . Zie
t e-r . (Schotsche) . . . .
Schotsche Dames van het Hos,
pitaal van den Berg Tabor .
Zie Dames (De Schotsche)
aconnerie d'Adoption . o
en
»
Schotsche Loges
Schotsche Nieuweling . . . 239
?~
Schotsche Ridder . ( .De)
Schotsche Vrij,metselarij . (D e) »
Schotten . (De Getrouwe) . 244
Schou ten . (J .) . . . . • »
24 5
Schreden
Schredcn . (De Geheimzinnige) »
Schreden . (De zaal der verloren) »
f~

N

f~

Bladzz .
Schrepfer . (Johannes George) 924")
Schrewsbury . (Graaf van) Zie
216
Gundulph
»
Schrift- etselaars
Schrikkelijke Broeder . Zie
o
Voorbereider
Schrikteeken
(Frederik Jozef
Schroder .
»
\\Tille m )
Schroder . (Frederik Leopold,
2947
Baron van)
Schubart . (Joh . Christiaan)
Schuft . Zie Aken
248
Schulze . (
)
»
249
Scott . (Frans)
Seekendorf. (Albert, Baron
))
van)
Sekretaris. (De) . . . . »
Sekretaris . (Geheim-) . . . 25t
Seth
Sicilie . Zie Napels . . . . »
Sic transit gloria mundi . . . »
Sieraden eener Loge . . . . 251
)y
Sinai
Sinclair . Zie Roslin .
Sint
»
Sivan
w
Slagen. (De Sterke) .
Slang . (De) • • .
Slang. (De Ridder van den
Koperen)
Sleutel . (De) . . . . • »
Sleutel . (De Ridder van den
Gouden) . • . . . . )y
% (De
Sleutel der V .- .
Grootmeester van den) . . »
Sluiting van den Loge -Arbeid . 252
Snaar . (Ilituaal der Oude)
Zie Schotten . (Getrouwe)
Sneeuwen
Snoer van sterke Draden . (Ilet)
Socius
Soeurs . (De Loge des Neuf) »
Soeverein
Soeverein der Soevereinern .
(De)
Sole Aureo . (Eques a) Zie
Stuart
s
Sole Vivifiante . (Eques a) Zie
Karel XIII
a
Somerset . (Eduard Seymour ,
a
Hertog van)
N

R E G I S T E R.
Bladz .
Biadlz .
Somerset , Hertog van BeauStelsel . (Dud en Aangenomen
fort . (henry)
253
Schotsch) Zie Schotsche
Spanj e
V .- .
.- . en Frankrijk . . 266
Spartacus . Zie Weishaupt . . 256 Stelsel . (Pruissiesch Zie ZinSperwer. Zie Schot . . . ,
nendocf en Fess er . . .
Spheer . (De)
,
Stelsel van bet Gezuiverd
Sphinx . (De)
R it uaal
„
Spoulee . (Johannes van) Zie
Stelsel . (Schotsch Wijsgeerig)
ook Giblim
»
Zie ook Rituaal .
(Het
Stad . De Weldadige Bidders
Schotsch Wijsgeerig)
der eilige)
Stelsel . (Wijsgeerig Persiesch)
Stalen Gewelf. Zie Gewelf.
Zie Ritus . (Filozofiesch Per(Het Stalen)
2,57
ziesche)
„
Standaard . Zie Banier .
»
Stelsel van Zinnendorf. Zie
Standaarddrager . (1)e) . .
Zinnendorf
267
Stanhope . Zie Dormer . . . »
Stelsel van Zweden . Zie SweStapleton . (Walther) . . .
denbor-, Zweden en ZinStarck . (Johannes Augustus ,
nendorf.
Vrijheer von) . .
Stelsels der Hooge Graden . . 268
Statiezwaard . Zie ook ZwaardStembilletten
269
drager
259 Stemmen
270
Ster . (Eene)
Statuten der 0rde . Zie Wetten . »
. .
Ster. (De tilainmende) . , »
Steen . (De Behouwen) Zie
Sterkin
Kubieksteen en Steen . (ruwe) »
27!
~,
Steen . (De Ruwe) .
Sterkte of Kracht
Steen der Wijzen . (De) . . 260 Sterren . (De Negen) . . . ~,
Steenhouwers Br oederschap .
Stewards
„
(De)
Stewart . (Johannes) . . . 272
Steinbach . (Baron van) Zie
Stilzwijgendheid . (De God der) »
26'1 Stirling
. (Jakob, Baronnet van) »
Schrepfer
Steinbach . (Erwin van) Zie
Stockholm
„
unster
Stolkin
„
Steinbach . (Jan van) Zie
Stone . (Nikolaas) Zie Payne .
unster
(George)
273
Stelsel . (Eclectiesch) . . . )a
Stonehenge
„
Stelsel . (Egyptiesch) Zie itzStraatsburg . Zie Korporatie ,
raimietiesch Stelsel . . . 262
unster en Steenhouwers .
Straf lien . . (De)
Stelsel . (FIet Engelsche)
),
Stelsel van Fessler . . . . 264 Strathmore . (Jakob Lyon ,
Graaf van)
Stelsel . (Fransch) . . . .
(Gerectifieerd) Zie
Strathmore. (Thomas Lyon ,
Stelsel .
n
G raaf van)
„
Cagliostro .
Strekking en doel der V . • . . • .
Stelsel van Ilaity . . . . .
Strickland . Zie Frans I . . . 274
Stelsel . (llermetiesch) . . a
Strik . (De)
Stelsel (Hermetiesch) van Avig))
non . Zie Pernetti . . . . 265 Strikte Observantie . Zie Observantia Stricta . . . . „
Stelsel van Ilerodom . Zie
Struthione . (Eques a) Zie
Herodom . . . . • . .
Schubart
))
Stelsel. ( odern) Zie Stelsel .
n
Stuart . (De Broeder) .
(Fransch)
Stuart I
Stelsel .
(Oorspronkelijk
266 Stuart II . Zie het vorig Art . a
Scho tseh)
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Stuart . (De Ridder Karel
Eduard)
.
. 274
Subliem of Sublime,
.
275
Substituut
Sudermanland . (Karel Jan,
Hertog van Zie Karel XIII . n
Sudermanlan . (Johan Frans
Oskar, Hertog van)
Surrey, (Thomas Fitz-Allen,
Graaf . van)
276
Suspendeeren , of Schorsen .
Zie Ontzetten en Straffen .
Sussex, (Augustus Frederik,
Herto,~ van . . ,
Swedenborg . (Immanuel)
278
$within . (St.)
281
Symboleaa . , • , . . .
Symbolieke diepte der Loge, 282
Synedrium, of Sanhedrin . (Het)
S ysteinna, (Een agonniek)
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Terrible . (Frere) Zie Voorbereider
287
~~
Tetragramxanaton
Thabor
r
Thamoez
n
Thebet
»
Theoreticus
a
Theosophie
»
Therapeuten . (De) Zie ook
het Art . Esseeers .
.
Thersata
288
Theurgie
Thory . (Claudius Anton)
~~
Thoux de Salverte, . . . 289
Thracie
Thumim . Zie Urim .
i en
• . . . . .
. Zie Tijdrekening. ( aconnieke)
Tijdrekening . ( aconnieke) . n
Tilly : Zie Grasse-Tilly.
. 290
Tishri
T.
Titels.
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Tabernakel (De)
. 283 Toegang, . . . . • , . ~~
Tabernakel . (Be Opperpriester
Toejuiching
»
van den) Zie Iloogepriester
Toestemming
des 7 abernakels . . . .
Tolerantie .-Loge, . . . . 291
Tabernakel . (De Prins van den)
Tooneelspelers . (De) . , .
Tableau . (Ret) , . , . . 284 Tooneelwerken
„
Torrubia. (Jozef) Zie ook
Tablier. Zie Schootsvel .
Tafel-Loge
Ferdinand VI en Spanje, 292
Taubenheim . (Baron van) Zie
Toskane . (Frans Stefanus ,
ap
Wurtemberg
Groothertog van) Zie Frahs I . n
Tavannes . (Vicomte de) Ze
ie
Trappen . Zie Troon . , . „
ook Philaleten
Treur-Loge
Teeken, , , .
Tribunaal des Hemels . Zie
Teekenpapier. , . ,
Vierschaar .
Teekenpen . (De) .
Trofel.
, i De) , , . , .
•
Troon. (De)
Teekenplank . .
295
Teekens . (De) ,
Trouw. (Orde der) Zie Fide•
Tempel . (De) •
lite . (Ordre .de la) . , .
Tschoudy . (Baron van) . . a
Ternpel . (De Groo t-Komman•
deur van den) . . . . 285 Tubal-Kain, ,
294
Tempel . (Bidder van den)
Tur i e
u
Tussce.nruimte
Zie Tempelheer . , . • u
293
Tempelheer : (De) , , .
n
Twaalf, , , , . . , , u
Tempelheeren-Orde,
Tempelheeren-Orde, (De
U.
286
Nieuwe)
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Udley. (Viscount van) Zie
Tempelier,
Tempelheer .
'J ercy
Ward
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Verlof. (Bepaald) . . . . 331
Verlof. (Onbepaald) . . , v
Verrneerdering van Inkomsten,
van Graad of van Betaling . n
Vertrouwde Broeders der St .
Andreas-Loge . (De) . . . *
Vertrouwde Broe ers van St .
Johannes . (De) . . . . )b
Vertrouwde
Broeders van
Salomo . (De) .
. . ~~
Vervolgingen
»
Vier
332
Vierhoek . (De)
334
Vierschaar des Hemels . , . »
Vijf
335
Vincere aut ori. .
Vivat
»
Viziteur .
Zie
Bezoekende
Broeder
u
Vlammen . Zie, oak Egypte. . a
Vlies. (De Ridder van bet
Gulden)
. ` . . . . ))
V.
. .
Bladz . Vloer . (De ozaieke)
Vaandel . (Het)
326 Volharding. (Orde der)- . .
Volkomen of Volmaakt. . , 33$
Vaandeldrager
Vaincre
ou
ourir . Zie
Voorbereidende Broeder. . . u
)1
Voorhof (De) of Voorzaal . . ,~
Vincere
Voorstellen
~
Valois. (Le College de) . . »
Voorzienigheid. (Het Oog der) »
Valsche Loge. Zie ook OnreVraden
~
gelmatige Loges . . . .
Veadar, of Adar Sheni . Zie
Vragen
337
ook Almanak
Vredekus. Zie Broederkus . . »
Vreedendall
u
Veld-, Ambulante-, of iliVrijheid, Gelijkheid en Broetaire Loge
derschap
Venaissin . Zie vender Stelsel
338
(HeI'metiQsch) en Pernetti . 327 Virijrnetselaar
»
Vrijmetselaar-Adept. (De
Venster. )Het)
Echte)
Verbanning . Zie Ontzetten,
341
Onwaardig,
Vrijmetselaar des Geheims . (De) »
Straffen en
»
Vrijmetselaar vau Herodom.
Uitsluiting
Verbond . (Groidste1lingen van
(De)
))
Vrijmetselaar. (De Ware
bet Pythagoreesch) .
. »
Verbond .
(Wetenschappelijk
Vrijmetselaar (De Ware op
329
den regten Weg . . . . »
aconniek)
i
Vrijmetselaarsgroet
Verbroederin g
)
331 Vrijmetselarij,
etselarij , a .
Vereenigde Loges
ae.- .
sony, aronnerie, Konink .
Vergeestelijking der
lijke Kunst (vergelijk ook
Zinnebeelden . (De) . . .
Vrijmetselaar)
Verhoor . Zie Hendrik VI . . n
342
)3
Vrijmetselarij . (De Egyptiesche) 343
Verkortingen
Bladz .
Uitgesloten van de Loges.
Zie Uitsluiting, Ontzetten,
Onwaardig en Straffen . . 296
Uitsluiting .
Uitsluiting van de Loges . . 322
Uitverkocen Koens. . . . )'
Uitverkocen
eester en Opper-Uitverkocen eester . .'323
IIitverkoren van Negen . . . 324
Uitverkocen van bet Onbekende (De)
),
Uitverkocen en verlicbt Opperhoofd der twaalf Stammen. Zie Chef
325
Uitverkocen . (De Soeverein) .
Uitverkocen . (De Volkomen)
Uitverkoren van Vijftien .
Uitverkocen der Waarheid . .
Unioiie . (Eques ab)
Urim en Thumim. . . ,
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Vrijmetselarij . (De Hermetiesche) Zie ook Alchemie
en Hermes Trismegistus . . 343
Yrijmetselarij . (De St . Jans-,
Symboliesche-, of Blaau we-) u
Yrijmetselarij . (De Roode of
Hoogere)
»
Yrolik . (G .) Zie vender Instituut voor Blinden . . . 344
Zie vender
Y rouwen-Orde .
acoannerie d'Adoption en
»
opse
»
Vuur
Yuursteen . (De)
»
W.
Bladz .
Wachthebbende Broeder . (De) 344
Ward , (John) Esq. . . . u
345
Waskaarsen
Waterpas. Zie ook Kleinood. »
»
Weishaupt . (Adam) .
Weldadigheid. (De) . . .
Wdldadigheidsgestichten . . . »
'Werkzaamheden . (Buiten.• »
gewcwe)
Werkzaamheden . (Huishonde.»
lijke)
Werkzaamheden . (Tafel-) . o
Werkzaamheden van Ver346
pligting
»
Westen . (Het)
u
Westren . (Ridder van bet)
Wetenschappelijke Bijeenkom .
»
step
Wetenschappelajke Graden . . »
Wetten, Konstitutien , Statu .
ten, Pligten, Verordenin
gen, Regelen of Voorschrif347
ten der VV.- .
Wharton . (Filip Wharton,
348
.Hei~tog van)
Wijsgeerig Perziesche Ritus .
Zie Ritus. (Filozofiesch Per»
ziesche)
Wijsgeerig Schotsch Rituaal .
Zie Rituaal . (Schotsch Wijs»
geerig)
Wijsgecrige Graden . . . . »
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Wijsheid
348
VWTillem II
Willem Frederik Karel . . . 349
Winkelhaak . (De) . . . . »
Winkler . (A . G.) . . . . 350
Wit
»
Wollner . (Johannes Christoffel
von)
n
Woord . (Geheiligd) . . . u
Wren . (Christoffel) . , . . »
Y.
Bladz .
Y
351
Yevele. (Hendrik) Zie ook
Eduard III
»
York
n
Zie
Yorksche Konstitutie.
Constitutie
n
Z.
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Zacharias . (Ernst) . . . . 352
Zand
))
Zeer Eerwaardige
»
ZegeL (Het aconniek) . . 353
Zegelbewaarder . (De) . . .
Zegel van Salomo . (Het) . . u
Zerbal .
Zerubbabel of Zorobabel. . 3~
Zeshoek. (De)
Zeven
354
Zeven-Gesternte . (Het)
. 356
Zinnebeelden . Zie Hieroglyphen, Symbolen en Lichten . »
Zinnendorf. (Johannes Willem von)
357
Zon . (De)
Zonneridder. (De) . . .
~~
Zoroaster of Zerdusht, ook
Sentrutsh of Zeretroshtro. »
Zuilen of Kolommen . . . . »
Z uiveren
»
Zusters
u
Zwaard . Zie Degen . . . .
Zwaarddrager . (De)
. . •
Zwarte Broeders, ook de Zwarte- of Harmonie-Orde. . 353
Zweden
Zwitscrland
360

