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AAL .
AALMtEZENIER .

AAN .

Eon der Logebeambten, aan wien de armen .

kas is toevertrouwd, en do taak is opgedragen, om do hulpbehoevenden en kranken

to bezoeken, to ondersteunen en bij

to staan . Voorzigtighcidsbalve wordo doze post bij
aan eenen arts opgedragen .

voorkeur

In hot jaar i725 werd voor hot

door do nicuwc Engelsehe Groote Loge to Londen, tot

cerst,
ondersteuning van noodlijdenden en zieken eene kommissie onder den naam van

('ommittee of

harity (commissie van wcl, ,

dadigheid) , benoemd .

Zie owl Engelsch Rituaal .

AANGENOMEN .
AANNEEMBAAR .

Beneden de 20 jaren is ondcr hot G .- . 0 .

in hot Koningrijk der lVederlanden en ondcrhoorige kolonicn
en landen niemand aannieembaar,, dan alleen do noon van cenen
nleester V . . M . • . ; als hij den vollen ouderdom van 18 jaren
bcreikt heeft , en als zijnc aanneming met voorkennis en toestemming van zijnen vader geschiedt .
AANNEMING .

(De) (Inwijding, Receptie, Initatie) is de toelating

van eenen Profaan in do Broedcrschap, naar van ouds voorgeschrevene vormen etc gebruiken .

Do daarvoor to storten toelagen in do Loge-kas zijn verschillend , en rigten zich naar do
plaatselijkc omstandigheden ; hoc gcringcr doze zijn , en hoe strcn4
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A AN .
ger eene Loge bij de keuze harer nietnwelingen handelt , des to
peter is de geest, die in dezelve heerscht .
NOORTHOU K maakt in zijne uitgave der
onsti tut ien van

over de algemeene verordening der
, Geene Loge zal ergens iemand tot V . • . M . • . aan-

4784, bl . 592, enz .

G. • . L. - . :

nemen, zonder vooraf zijne denkwijze (karakter) beproefd to
hebben," de navolgende aanmerking
~~ Het is to beklagen, dat dit voorschrift niet meer toegepast
wordt op buitenlanders, of op zulke inboorlingen, die spoedig moeten afreizen ; want evenmin als iemand eon huis op
een' moerassigen grond bouwen kan , evenmin kan ook een
man, wiens regtschapenheid niet beproefd is, als geschikt beschouwd worden , om het eigenaardig karakter eens Vrijmetselaars to bezitten ; wanneer men hierop inter lette, dan
zoude er meer voor de welvaart en den goeden naam der
vereeniging gezorgd worden . Men gaat , niet to ver door ~ to
zeggen, dat de aanvragen tot aanneming menigmaal ligtzinnig worden goedgekeurd, en vele met gretigheid worden
nangenomen op de bloote aanbeveling, van dengeen , die den
voorslag gedaan heeft . Wierd echter bij het onderzoek ook
op do degelijkheid van den Kandidaat en op ziju karakter
gelet, dan zoude het Genootschap wel minder talrijk, dock
hare leden daarentegen, als menschen en Vrijmetselaren 7 eerwaardiger zijn:."
AANNEMING VAN LENEN LOEFTON . Indien een Mr . •. V . •.
M . • . tien jaren gewoon contribuerend lid eener en vijf
jaren officier bij dezelve geweest is, zal zijn zoon, den ouderdom van 4 8 jaren bereikt hebbende, kosteloos den graad van
Leerling kunnen ontvangen, en zulks uit erkentenis voor de
diensten, door den vader aan do Loge bewezen .
AANRAKINGEN . Zijn bijzondere handgrepen, waardoor do Vrijmetselaren elkander kunnen. herkennen . Elke graad heeft zijne
bijzondere handgreep .
AANTAL VRIJMETSELAARS . (Het) Dit to willen berekenen
is dikwijls beproefd geworden, maar behoort zonder twijfel
tot do onn:ogelijke dingen, niet alleen dewijl menige, Loge perk

AAR .

AlO .
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sonen in de orde aanneemt, die geene leden blijven, maar ook
dewijl men geene opgaven heeft nopens de reizende BB . •. en van
hen, die geene LL .- . bezoeken . Het ontbreekt dus volkomen
aan eenen grondslag tot zulk eene berekening .
AARONS ROEDE . (De) Is in do geestelijke Riddergiaden het teeken van Hoogepriesterschap .
ABADDON . Een Hebr . woord, dat verdelger beteekent, en in
de hoogere graden van zeker belang is .
ABDA . Een in de hoogere graders aangenomen herkenningswoord, en
naam van den Opziener of Inspecteur in den Meestergraad van Israel .
ABDAMON . De naam van den Redenaar in den Schotschen graad
van het heilige graf van JA OBUS VI. Hot is het verbeterde
Hebr . woord Habdarnon (Dienaar) .
ABELS-ORDE . Eene geheimzinnige orde, welker bestaan in den
jare 1746 bekend word . Deszelfs medeleden, 4heliten genaamd,
beijverden zich ; om ABEL , als hun Patroon, in zijne deuce
den van opregtheid en eerlijkheid, na to volgen . Do orde heeft ,
in weerwil van alle daarmede strijdige verzekeringen, met do
Vrijmetselarij niets gemeens, ofschoon zij eveneens geheime wooryden, teekens, aanrakingen en inwijdingsplegtigheden had . Reeds
voor HRISTus bestond in het Oosten eene secte, die zich . 4be-

liten of 4beloniten noemde .
ABIBALAG . Een herkenningswoord in do hoogere graden, zijnde
het verbasterd Hebr . woord Abibalah, beteekenende : Hij vernietigt den vader .
ABIF .

Eigenlijk het Hebr .

woord

Abi,

de vader . Zie HIRAM
ABIF .
Volgens de legende der hoogere graden was dit do
naam van den laatsten der drie gezellen, die bij des meesters
vermoording hem met eenen moker eenen doodelijken slag toe-

bragt.
Hij

Abiram is het verbasterde woord van
werpt den vader neder .
(Zie -HIRAM, ook

Abi-Ramah.
OTTERFUT

On

STERKIN . )

ABOR HAH ETH ADONAI BEKOL GNETH THAMID THtHIILATHO BEPHI. Eene Hebr . zinsnede, in do hoogere graden
gehruikt wordende, en beteekenende : Ik zal den Heere ten alten tijde prijzen, zijn lof zij steeds in mijuen mood .
1 1*
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ABR .

ADE .

ABRAXAS was in de eerste hristeneeuwen, bij de Gnostiokeii,,
do benaming der opperste Godheid, aan welke, volgens BASILImet zinspeling op do dagen des j aars , 563 lagere Godheden ondergeschikt waren . Van de 4braxas ontsproot, volgens deze leer, die van den eerstgeboren geest, van dezen do
DES,

Logos, of hot TVoord. Van do Logos, do Phronesis, of
bet verstand,
van de Phronesis, Sophia en Dynamis, of
de wijsheid en de kracht.
A A IA . ten boom of tak van denzelven, welks zinnebeeldige
beteekenis, eerst aan de Meesters bekend gemaakt wordt . Het
is de mythe der ouden en de gouden tak van de fabel . In
cenige hoogere graden dient deze naam tot herkenningswoord .
In hot Grieksch wordt onder do Acacia (~exox)
cxi
de onschuld,
of do afwezigheid der booze driften verstaan .
A A IA . (EQUES AB) Zie HOIJER .
A LAMATIE . (De) Een gebruik in de Fransche loges, wanneer
eon voorstel met algemeen handgeklap y zonder bijzondere stemming, wordt aangenomen .
A HARON-S HILTON . (De nieuwe Regeerder) Hebreeuwsche
woorden, welke in de hoogere graden eene bijzondere beteekenis hebben .
A HIAS . Hot verbasterde Hebr . woord 4ch yah , hetwelk broeder des Heeren beteekent ; hot heeft in do hoogere graden eene
bijzondere beteekenis .
A TA LATOMORUM, of f

hronologie van de Geschiedenis
der Fransche en vreemde Yriymetselarij, 2 deelen, gr .
8vo . t o Parijs 1813 met 2 titelplaten uitgegeven . Dit is ontegenzeggelijk hot beste wetenschappelijk werk over de Vrijmet-

selarij , hetwelk do Fransehe letterkunde bezit .
A TIEF . Zie MEDELID .
ADAMANTE . (EQUES AB) Zie 1SEWETTER .
ADAR . Zie HADAR .
ADELAAR, (Ridder van den) of volkomen .$ouwmeester . Do
37ste graad van hot systems van Mitzrazm in Parc js, en de
I ste graad van het Hoofdkapittel van
lermont . Zie oDk

de Ridder van het Rozenkruis .

ADE .
ADELAAR .

(Ridder van
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ADIJ .

den rooden)

De 59ste grand van het

Mitzraimitische systema in Paris .
ADELAAR .

(Ridder van den marten)

De 58ste graad van het-

zelfde systema .
ADELAAR . (Bidder van den witten en zwarten) Zie
ADELPHEN . (De)

11ADOS 11 .

Do benaming der medeleden van do orde van

hot Palladium .
ADELSTA N .

Zie

ADEPT .

AL HEMIE .

Zie

ATHELSTAN .

ADEPT (De Prins), is do 2Sste graad van het, tit 4merika naar

Frankr~Wk ingevoerde, zoogenaamd oud-Engelsehe systema, ond.er den naam van Souverein Prins, Opperhoofd van den grooten Raad, en do 25ste graad van den Raad van Keizcrs van
bet Oosten en het Westen, to
ADEPT .

Parys.

lletzelfdo , als do graad , in

bet vorig artikel ver-

meld.
ADEPTUS EXEMTUS .

De 7de graad van hot Kapittel van hot

gouden- en rozenkruis .
ADERLATING . Eene proof,

om den Kandidaat to leeren, dat
hij nimmer schromen moot, om des noods bet levee to latest
voor do orde .

ADJUN T .
ADONAI .

Een toegevoegd onder-ambtenaar der Loge .
Een der namen, door welke in hot Hebr . het hoogste

Wezen aangeduid wordt .

In vole hoogere graden dient deze

naam tot herkenningswoord .
Een zamengesteld woord uit

Won, Ileer , , en

Hiram, hetwelk beteekent verhoven Meester .

In eenige hooge

ADON-HIRAM .

jgraden wordt doze naam den Kening

HIRA M

zelven gegeven, in

andere is het deszelfs vriend en opvolger, na zijne vermoording .
In vele hoogere graden geeft men dozen naam aan sommige
Logebeambten .

Zie

HIRAM ,

ADOPTIE-MA ONNERIE .

IIRAI%I-ABIF

Zie

en

MEESTER .

MA ONNERIE .

ADUPH (Majestueus) . Een Hebr . woord, dat in do hoogere graden beteekenis heeft .
, DIJTON .

Het allerheiligste in de heilige orde der oude Grie

ken, dat alleen de Hoogepriester betreden mogt .
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ADV.

AD VITA-M .

Zi

AFR,

LEVENSLAING .

AEDILES AR HITE TI .

Zic

AFRIKAANS IIE BOUWREEREN.

AERSSEN BEIJEREN . (A . N . Baron van) tot loogerheide . Eer..
ste Grootm . • . Nat . %. in de vereenigde Nederlanden, gekozen

den 27 December 1736, op den inwijdingsdag der Gr . • . L .- . .
AES ULAPIO . (EQUES AB)

Zie

LAVATER .

AFFILIATIE .

Eene Loge beet geafl'ilieerd, wanneer zij zich bij
eon ander Groot Oosten , of eene groote Loge aansluit, door
welke zij niet geconstitueerd is , hetzij door een vriendschapsverbond of op eene andere wijze . Eon Vrijmetselaar wordt geaffilieerd , wanneer bij als werkend lid eener Loge optreedt, in welke

hij niet is aangenomen, ' of tot welk systems bij niet behoorde .
AFGEVAARDIGDE . Zie GEDEPUTEERDE .
AFRIKA . Ook tot dit werelddeel is de Vrijmetselarij doorgedrongen, en bestaan er onder anderen , wat hot waste land
betreft , Loges zoowel in Algiers, sedert dit door de Franschen
veroverd is, als to Senegambie en do Kaap de goede Hoop .
AFRIKAANS HE BOUWHEEREN, ook Aediles 4rehitecti genoemd ; cene kleine vereeniging van Vrijmetselaren, en nietVrijmctselaren, die zich in 1756 in Pruissen vormnde, en
welks oogmerk was, de beoefening der geschiedenis in bet algeineen, en van die der verschillende graders der V . • . M . • . en
van andere geheime orden . Vijf onderrigtingsgraden gingen der
inwijding in de eigenlijk hoogere orde vooraf . 1 .) .112ene$ Mu=

sae , of do leerling der Egyptische geheimen .

2 .) De ingewijde
in de Egyptische geheimen . 3 .) De osmopolict, of de wereidburger . 4 .) De Bossoniaan, of hristelijke wijsgeer . 3 .)
De Aletophiloot, of waarheidsminnaar . De innerlijke orde, uit
r1 .) Armigen . 2.) Miles en 5 .) uit Eques of Ridders bestaande, zou niet geregeld geweest zijn, hoewel anderen zeggen,
dat deszelfs iurigting met al to veel voorzorg geheim werd gehouden, oin bekend to worden . In 1787 ging deze vereeniging
to niet, welker eerste beschermer, naar men zegt, FREDERIK II
zou geweest zijn, en aan do zamenstelling van welke Brooder
VAN 1OPPEN veel deel had .
Eene naauwkcurige outwikkcling dezer orde vinden wij in hot

AFS .
'werk :

AKA .
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De ontdekte orde der Afrikaansche Bouwheeren-

loge, enz . i n gr . 8vo. met platen, to Konstantinopel (Ben .
jn) 1806 uitgegeven.

In den jare 1790 verschenen twee geschriften
4 " . Die entdeckten Trummer der Baulaerren Loge . (De ont-,
delete puinhoopen der Bouwheeren Loge .) van JOH . GEO . ;
VON B . , ell

~Q . Beweise, das die Afrikan . Bauherren Rich auf kentnisse der .41terthtimer, - besonders der Einweihungen,
legen ; of, Bew jzen, dat de 4frikaansche Bouwheeren
zich op de kennis der oudheden,. bijzonder op de inwijdingen toeleggen ; ale een vervolg van de ontdekte
puinhoopen der Bouwheeren Loge . Het I ste bevat 116 bl .

met 3 platen en 1 vignet, en het 2de 51 bladzijden .
AFS HEID, (Het) Het is nuttig en noodig, dat een V .- . M.- .,
die de Loge als werkend lid verlaat , of - zijue werkzaamheden daar opzegt, een schriftelijk bewijs daarvan ont-,
vange .
AFWEZIGHEID .

Een Br .- ., gedurende de werkzaamheden, de
Loge willende verlaten, geeft daartoe een teeken aan den Br . • .
Opziener zijner kolom, die hem daarop de poorten des Ternpels doet ontsluiten . Dit beet de-Loge dekken.
AGAPEN . Waren broederlijke liefdemalen der eerste hristenheid,
en worden ook in den graad van Rozenkruis voorgesteld . Zie
de verhandeling des Hofraads VON BORN, over den oorsprong
der Tafel-Loges, in het Weener JTournaal voor Vrymetselaars , 1 ste Jaargang, 3de kwartaal, bl . 97-120 . De
Agapen, of het geheime wereldverbond der hristenen van LEi LENS in Rome,
waren, volgens cene hierarchische onstitutie
en een systems van Mac . . . -Symbolieke- , godsdionstig-ceremoniele geheimen ., onder de regering van DOMITIANUS opgerigt ;
en zijn beschreven door Dr . AUGUST HESTNER, Iloogleeraar in de
Godgeleerdheid . Ook onder den titel : Proeve eener schildering
der 4gapen, in de eerste eeuw, enz . Jena 1819, in gr . 8vo .
AIG N .

Zie HAIN .

AKADEMIE DER ILLUMINATEN VAN AVIGNON . Zie PERNETTI.
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ALB .

AKA .

AKADEMIE DER OUDEN . Zie TIIOUX DE SALVERTE en DELL, PORTA .
AKADEMIE DER VERHEVEN MUSTERS VAN DEN VERLI IITEN RING .

Is cene wetenschappelijke hoogere-erkenningsgraad
bijzonder van het Schotsch philo-

in sommige Fransche Loges,

sophisch systema , waarvan hot do 8ste graad . uitmaakt ; dezclvo
is opgerigt in 1780 door Br .

•.

GRANT , Baron van

Blaerfindy,

en in drie graden verdeeld, in welke men zich uitsluitend alleen met het wetenscbappelijke der V . • . M . • . bezig houdt .
AKADEMIE DER WARE VV . •.

MM .

• . (De)

Een Ijerinetisch

stelsel, dat in 1778 to Montpellier gevestigd word, en in do

volgende negen graden , in twee klassen verdeeld werd
A . 1 .) Leerling, 2 .) Medgezcl . 3 .) Mecstcr der St_ Johannes V . , . M . • .
B . 1 .) Do ware Vrijm . •, 2 •) Do ware Vrijm . • . op den
regten web . 3 .) De Ridder van den gouden Slcutel . 4 .) Do
Ridder van den Iris .

3 .) Do Argonautcu Ridder. 6 .) Do

Ridder van het gulden Vlics,
AKEN . Reeds in het jaar 1766 bestond daar Gene Loge ; ofschoon do Magistraat, ten gevolge der pauselijke . banvloeken, al,
lc Maconnickc vereenigingeu verbodon had . Toen do orde zich
in 1799 icts minder verborgen hield , word dit verbod hernlcuwd, en do Broederen, door toedoen . van twee Monniken,
namelijk van cenen Dominikaner
pucijner

GREINEMANN

en van eenen

a,

die het publick van deu kansel tegen do Vrijmet-

S HUF,

selarij aanhitsten, persoonlijk op do straat beleedigd en zelfs gc« -ond .
Allecn do bedreigingen van cenige aangrenzende Staten des
rijks, dat den Monniken van

n ken het inzamelen van liefdc,

giften verboden zoude wordeu, staakteu deze vervolgingeu wedcr .
kIROPI . .

. Ie

lALBANUS .

ABI1IAM .

(ST . ALBAN) Do overlevering der oud Engclsche

geschiedschrijvers, betrekkelijk de Vrijmetselarij, zest, dat dezo
Hcilige do eerste Grootmeester der Dou«lieden geweest zij, en dat
hij door

ARAUSIUS

in 287 tot deszclfs GrootTOpziener benoe u1

werd . Hij was cen heiden van geboorte, dock werd door
FIIIBALUS

tot het

vcrste tnartclaar i i

AM-.

hristendom bekeerd, cn in bet jaar 303 de

ri(aijc

AL .

ALE .
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AL HEMIE . (Hermetische kunst .) Doze kunst onderscheidt zich van
do ware chemie daardoor, dat zij in plaats van de door ervaring
bevestigde grondstellingen der laatste op to volgen, de verrigtingen
der natuur in bet binnenste der aarde , door scheikundige bewerkingen tracht na to bootsen, en langs then weg metalen poogt
daar to stellen, eu onedele in edele metalen zoekt to veranderen, en den zoogenaamden steep der wijzen to vinden . Zij,
die dit doel meenden bereikt to hebben . noemden zich Adepten . Reeds bij de Egyptenaren maakte de chemie en alchemie
een der geheime leerstukken uit van do ingewijden der mystearien., voor welker eerste leeraar en bezitter dezer wetenschap
PERMES wordt gehouden, vanwaar men dezelve ook met den naam
van Hermetische kunst bestempelt . Met de andere wetenschappen kwarnen de chemie en alchemie tot op onze tijden, ofschoonn do scheidsmuur tusschen beiden immer toenAm , zoodat de eerste door haren voortgang algemeener en meer geacht
werd, terwijl de laatste daarentegen zich in bet duister verborg, en hare verblinde aanhangers moor en meer verminderden .
Do vereenigingen der Vrijmetselaren boden, wegens hunne
verborgenheden, den Hermetici eene gunstige gelegenheid aan,
om hunne navorschingen in vereeniging met hen to beproeven,
en zoo ontstond doze valscbe Vrijmetselarij, welke van de echte Vrijmetselarij geheel onderscheiden is, en welke door hare
aanhangers zeer ongepast wijsgeerige Vrijmetselarij genoemd
wordt .
ALDERMAN . (De) De 3de graad der Duitsche vereeniging .
ALETOPHILOTA, (De) of waarbeidslievende, do 3de graad der
Afrikaansche Bouwheeren .
ALEXANDER . Zie RIEL
ALEXANDER I , Keizer van Rusland.

Bij zijne troonsbeklimming, in den jare 1801 , bevestigde hij bet verbod van PAUL I,
tegen de Vrijmetselarij . In 1803 liet hij zich, op aanraden
van den Staatsraad BbBER, eon uitvoerig berigt over de orde
mededeelen, waarop hij do Ukase van zijnen voorganger herriep, en niet alleen aan do orde zijne bescherming verzekerde ,
uiaar zich zelven ook kort daarna liet aannemen , en zelfs, in
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ALE .-

ALL .

bet jaar 1814 , in eerie Loge den cooker als Meester voerde, en
in dezelve FREDERIK WILLEM 111, Koning van Pruissen, in de
drie eerste graden inwijdde . Do laatste Vorst had van de weinige aanwezigen gevorderd, dat deze zijne aanneining, gedurende
zijn leven, cen geheim zou blijven .
ALEXANDER III, Koning van Schotland, verklaarde zich bij
zijne troonsbeklimming tot Groot Beschermer der Bouwlieden .
Onder zijnc regering en op ziju bevel werd, in hat jaar 1150,
de, Abdij to

ALEXIUS .

.tail winning gebouwd . Zie

Zie

KILWINNING .

I10 H31UTH .

ALFRED DE GROOTE, Koning der Angelsaksers van-872-900 .
Hij begunstigde ongemeen alle kunsten en wetenschappen, gelijk
ook de Bouwlieden, door welke hij, onder zijne regering, gansche steden en sloten, burgten en kloosters in Brittanje deed
bouwen . Ook stichtte hij to Oxford vier collegian of sebolen, cene voor de, Godgeleerdheid, cone voor de taalkunde en
Rhetorica, cen derde voor de logica, arithmetica en muziek, en cen vierde voor de wiskunde en sterrekunde, uit welke scholen later do Universiteit ontstaan is .
ALIS . (EQUES AB) Zie METS H .
ALKEBAR . Do naam van 66a der negen uitverkoren Meesters,
die tot opzoekin- van den vermoorden Meester uitgezonden wcrden .
ALLEGORIE . Dit woord beteekent , volgens deszelfs oorsprong ,
eerie voorstelling , in welke de, teekens , door welke men hat
peen of ander voorstelt , evenzeer oak nog iets anders kunnen
heduiden , als hetgeen zij onmiddellijk , dat is , naar bun ge-woon gebruik en volgens hunne bijzondere zamenstelfing , to
kennen geven . In hot algemeen noemt men dus Allegoric
iedere uitgebreidere voorstclling , in welke een voorwerp door cen
daarmede overeenkomstige of verwante, zaak wordt uitgedrukt .
De openbare beteekenis der voorstelling is doorgaans van een'
zinnelijken of geschiedkundigen aard, welke op den natuurlijken
of gewonen zin der teekens en hunne zamenstelling berust , en
can bijzonder voorwerp of voorval , hetzij dan werkelijk bestaande en gebeurd, of als zoodanig sleclits voorgesteld, bevat ,
en bekend maakt .

Do verborgene zin ecliter, wclkc bij den

ALL .

ALM .

It

eersten opslag algemeen to voorseIii ;n treedt ,

strekt zich tot
afzonderlijke gebeurtenissen en daadzaken uit , op welke do
voorstelling betrekking heeft , en ligt in het rijk der denkbeelden. Dit geldt , b . v . , inzonderheid van do klassieke
vertelling van LESSING, in zijn' NATHAN den JV zen , getiteld
de Ring : en van de diep wijsgeerige

.1Vlythe van Plato,

.flmor en Psyche, enz .
ALLERHEILIGE (ilet) wordt (zie SALOMO'S TEMPEL) in verscheidene
hoogere graden de verzamelingszaal zelve , of ook alleen eene
afdeeling derzelve genoemd .
ALMAN AK DER VRIJMETSELAREN . De titel van cen door
verschillende Groot-Oostens- jaarlijks uitgegeven jaarboekje . In
dat van Frankryk wordt de jaarlijksche toestand van dat

Groot-Oosten, en eene lijst der , onder deszelfs Jurisdictie arbeidende Loges opgenomen . In dat, behoorende tot het GrootOosten in het Koningrijk der Nederlanden, vindt men, ' behalve cone kronijk van aanmerkelijke voorvallen in do Vrijmetselarij , en verschillende redevoeringen en gedichten, een register
der wettig geconstitucerde Loges , naar rang van derzelver constitutie of ratificatie, met do dagen wanneer, en het lokaal ,
waarin dezelve gehouden worden, als ook der Maconnieke Societeiten, en opgave der namen , kwaliteiten en woonplaatsen
van Groot-Meester en Groot-Oflicieren, zitting en stem hebbende in dat Groot-Oosten . Wat bet tijdrekenkundig gedeelte be.
Mac almanak in onderscheidene landen
treft , verschilt de.en graders . Zoo is er cen Mac . •. ligchaam , dat do gewone
hristelijke jaartelling volgt . Een antler Mac . • . ligchaam, namelijk do Ritus van 1Vli tzra int , telt 4004 jaren

moor dan het gewone getal der hristelijke jaartelling, zoodat
5847 van then Ritus overeenkomt met 1845 der hristelijke
jaartelling . Verreweg de meeste Mac . •. stelsels tellen 4000 jaren
meer , dan do gewone

hristelijke jaartelling, doch ook onder

deze stelsels zijn er , welke het jaar niet , zoo als de gewoonte
is , met de maand Maart, maar met den cersten Januarij beginnen . Bij de eerstgenoemden is , b . v . 13 Februarij 1840
en

Mei 1843 ,

15c dag der I 1 e rnaand 5859 en Se dag.
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der 3e maand 5845 . Bij de laatsten blijft dit '1 Se dab der
2'e maand 5840 en 3e dab der 5e maand 5845 . Beiden noemen dit getal van de Scheppingsjaren afgeleid , hot

jaar deb

lichts.
In den 8chotschen Ritus en bij vele oppergraden volgt men eene
geheel andere wijze . Wat de jaren betreft , blijft men 4000 jaren
biJ do gewone telling voegen , maar volgt voor de maanden eene
andere verdeeling , rekenende men aldaar naar de maanmaanden-;
zijnde - Nissan of bib (j 7' ; . 3 1 :3,N) 50 d . lar 1"W 29 d.
Sivan (fl'D) 50 d . Thamoez 01
)`" 29 d . fib M 30 d .
Eloel N 5X) 29 d . Tischri (%~P) 50 d . .Marchesvan
50 d . Kislev , (1'50 :) 50 d . Thebet (MID) 29 d .

Sob chat UB i ;) 30 d . Adar (TIN) 29 d . Veadar of Adar
acheni ( 1T~",V 1) 30 d .
K

Do eerste dezer maanden valt gewoonlijk in Maart . Overipens verschilt het maanjaar met hot zonnejaar daarin, 1' . dat
de maanden slechts 29 en 50 dagen hebben - , en dat cen'
schrikkeljaar niet een' dag, maar cone maand meer telt, welko
do laatste der opgenoemde maanden is, zoodat eon maanschrikkeljaar 13 maanden telt .
Doze maanjaren komen in bepaalde tijdstippen overeen met
de zonnejaren, zoodat beide jaren op denzelfden dag beginnon, waarop zij bij den aanvang van then tijdkring begonnen .
Doze tijdkring omvat negentien jaren, en wordt het gul-

dengetal genoemd , gedurende, welken er juist 255 mainmaanden verloopen zijn, die gelijk staan met de 228 verloopen
zonnemaanden . Om do jaren van beide stelsels overeen to
breogen, 1 ceft men in den kring van negentien jaren zeven
r

jaren van 15 maanden (schrikkeljaren), en twaalf jaren van
4 2 maanden . Doze zeven schrikkelmaandeu worden ingevoegd
in het 5e, Ge, 8e, 11 e , 14e, 17e en 19e jaar van den tijdiring, en heeft dit onveranderlijk plaats na de maaud Adar,,
waarom do ssbrikkelmaand dan ook Veadar (nog een . Adar) ,
of Adar Ycheni (tweede .4dar) genoemd wordt .
Do kring der maanjaren moet wel onderscheiden worden van
bet guldengetal , vermits er nnog con veksclul tussclien bestaat

ALM.
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van 3 jaren , zoodat, b . v . het Par 1822 het 13e is, volgens den kring der maanjaren, en hot 18e in het guldengetal,
De maanmaand bestaat uit 29 dagen, 12 wren , 44 idinuten
en 3 sekonden, en aldus geven 233 maanmaanden 6939 dagen , 16 uren , 5 5 minuten en 3 sekonden , dat omtrent gelijk shat met 19 zonnejaren, die 6940 dagen tellen . Do
gewone jaren bestaan nit 555, 534 of 553 dagen , en do
schrikkeljaren uit 583 , 384 of 583 dagen , terwijl zij na do
'19 jaren good met do zonnejaren overeenkomen .
Do eerste dag van elke maanmaand komt echter nict overcen met de nieuwe maan, volgens de almanakken . Dit verschil wordt geboren uit do twee omstandigheden , V . dat
de gemiddelde tijd der maanden 29 dagen, 12 wren ., 44 minuten en 3 sekonden zijnde , er ook eon gebroken overblijft ,
dat eerst na eenigen tijd gebezigdd wordt, en 2' . u7ithoofdc do sterrekundige dag met den middag begint , ter,%vijl,wij naar onze wijze die met middernacht aanvangen, zoodat do nieuwe maan , die 's namiddags voorvalt, volgens do
cerste wijze tot den volgenden dag behoort . Dit verschil kan
door dezen zamenloop van beide opgenoemde oorzaken tot twee
dagen klimmen, waarom men, ter vermijding van misverstand,
do nieuNve, maan middelbaar berekent .
Tot goed begrip der onderstaande tafels dient, dat de on
derste maanden Januarij cu Februarij tot het volgende jaar 'behooren .
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44

16
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Guldengetal .
hodsche
Maankring .

5 Maart .
4 April .
5 Mei .
2 Junij .
1 Julij .
51 Julij .
29 Aug .
28 Sept .
27 Oct .
26 Nov .
25 Dec .
24 Jan .
22 Febr .

16 Maart .
14 April .
14 Mei .
12 Jan .
12 Julij
10 Aug .
9 Sept .
8 Oct .
7 Nov .
6 Dec .
5 Jan .
4 Febr .

1802
1821
1840
1839
1878
1897

Nissan .
iar .
Sivan .
Th a m o e--.
,4h.
Eloel .
Tischri .
Marchesvan .
Ifis le v .
Tebeth .
Schebat .
Adar .
read ar .

MAANMAANDEN .

1801
1820*
1839
1858
1877
1896

15

18

24 Maart .
22' April .
H Mei .
20 Junij .
20 Julij,
18 Aug .
17 Sept .
16 Oct .
15 Nov.
14 Dec .
15 Jan .
11 Febr .

1803
1822
1841
1860
1879
1898

H
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13 Maart .
11 April .
11 Mei .
9 Juiiij .
9 Julij .
7 Aug.
6 Sept .
5 Oct .
4 Nov .
5 Dec .
1 Jan .
51 Jan .

1804"
1825
1812
1861
1880'
1899

17

1

I Maart .
51 Maart .
29 April .
29 Mei .
27 Junij .
27 Julij .
25 Aug .
24 Sept .
25 Oct .
22 Nov .
21 Dec .
20 Jan .
18 Febr .

1803
1824" .
1845
1862
1881

18

2

20 Maart .
18 April .
18 Mei .
16 Junij .
16 Julij .
14 Aug .
15 Sept .
12 Oct .
I I Nov.
10 Dec .
9 Jan .
7 Febr .

1806
1825
1814
1865
1882

4
1

19

28 Maart .
26 April .
26 Mei .
24 Junij .
24 Julij .
22 Aug .
21 Sept .
20 Oct .
19 Nov .
18 Dec .
17 Jan .
15 Febr.

1808
1827
1846
1865
1884

5

9 Maart .
7 April .
7 Mei .
5 Junij .
5 Julij .
3 Aug .
2 Sept .
1 Oct .
31 Oct,
29 Nov.
29 Dec .
28 Jan .
26 Febr.

1807
1826
1843
1861
1885

5

1
2

6

1

5

1810
1829
18118"
1867
1886
6 Wart .
5 April .
4 Mei .
5 Junij .
2 Julij .
1 Aug .
30 Aug .
29 Sept .
28 Oct .
27 Nov .
26 Dec .
23 Jan .
25 Febr .

1809
1828
1847
1866
1885
17 Maart .
15 April .
15 Mei .
15 Junij .
15 Julij .
I I Aug.
10 Sept .
9 Oct .
8 Nov .
7 Dec .
6 Jan .
5 Febr.

MA ~ONNIEKE ALMANAK VOOR DE NEGENTIENDE EEUW .
De Jaren met een c zijn Schrikke1jaren, in welke de rnaand Februarij 29 dagen heeft .
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Guldengetal .
Joodsche

Maankring .

Feadar .

2 3 Maart .
25 April .
25 Mei .
21 Junij .
21 Julij .
19 Aug,
,18 Sept .
17 Oct .
16 Nov .
15 Dec .
14 Jan .
12 Febr.

11

1811
1850
1849
186 -8 -,
1887

Nissan .
mr .
Sivan .
Thamoez,
,4b .
Eloel .
Tischri .
Xarchesvan .
Kislev .
Tebeth. .
Schehat.
,4dar .

MAAN31AANDEN .

6

8

14 Maart .
12 April .
12 Mei .
10 Junij .
10 Julij .
8 Au-7 Sept .
6 Oct .
5 Nov .
4 Dec .
5 Jan .
2 Febr .

18121,
1851
1830
1869
1888"

9

5 Maart .
2 April .
I Mei .
51 Mei .
29 Junij .
29 Julij .
27 Aug .
26 Sept .
25 Oct .
24 Nov .
25 Dec .
22 Jan .
20 Febr .

1815
4852*
1851
1870
1889

1813
1854
4855
1872 -'4891

1816 1",
1855
1854
1875
1892'

7

40
11

9

12

22 Maart . 11 Maart . 50 Maart .
20 April . 9 April . 28 April .,
20 Mei .
9 Mei . 28 Mei .
18 Junij . 7 Junij . 26 Junij .
18 Julij .
7 Julij . 26 Julij .
16 Aug .
5 Aug . 24 Aug .
15 Sept .
4 Sept . 25 Sept .
14 Oct .
5 Oct . 22 Oct .
15 Nov .
2 Nov . 21 Nov.
12 Dec .
1 Dec . 20 Dec .
11 Jan . 51 Dec . 19 Jan .
9 Febr . 50 Jan .
17 Febr .
28 Febr .

1814
1855
1852'
1871
1890

10

15

19 Maart .
17 April .
17 Mei .
15 Junij .
15 Julij .
15 Aug .
12 Sept .
I I Oct .
10 Nov .
9 Dec .
8 Jan .
6 Febr .

1817
4856'
1855
1874
1895

41

14

8 Maart .
6 April .
6 Mei .
4 Junii .
4 Julij .
2 Aug .
I Sept .
50 Sept .
50 Oct .
28 Nov .
28 Dec .
9,7 Jan .
25 Febr .

1818
1857
1856'
1873
1894

42

15

Maart .
25 April .
25 Mei :
25 Junij .
25 Juli*j
21 Aug .
20 Sept .
19 Oct .
18 Nov .
17 Dec.
16 Jan .
14 Febr .

1819
4858
4837
1876"
1895
.0 7
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AM .

ALT .

ALMOESSIERI . (De) Deze vereeniging , als eene soort van Vrij-metselarij to beschouwen , bestaat , volgens het berigt van
NOLLIEN (in diens reizo in Afrika), in hot district Fouta-'
Toro, in Afrika . - Bet geheim dozer vereeniging is nimmer
ontdekt geworden . De aannemeling wordt voor zijne inwijding , gedurende acht dagen , in eene hut opgesloten , en ontvangt , gedurende dien tijd , slechts dens voedsel in het etmaal ;
in al dien tijd ziet hij geen' sterveling , dan de slaaf , welke in
last heeft , hem eten to brengen ; na verloop van dien tijd
verschijnen er vermomde mannen , die alle mogelijke middelen
to werk stellen , om zijnen moed to beproeven, en wanneer hij
deze proeven met eer doorstaat, wordt hij toegelaten .
De ingovijden geven voor, dat men hen op dat oogenblik
al de koningrijken der aarde vertoont ; dat hen de toekomst
ontsluijerd wordt , en dat do hemel zich dan , ten aanzien van
al hunne verzoeken , gunstig betoont, In de dorpen , waar de
ingewijden wonen , vervullen zij de plaats van waarzeggers , en
dragen den naam van Almoessieri. De ingewijden verklaren ,
ingeval een hunner do goheimenissen der vereeniging verried ,
de anderen hem zouden ombrengen .
De Fouta-Toro is eene provincie of district van Senegam- ,

hi,F, op weinig afstands van de woestijn Sahara en van
den . Plantischen Oceaan, en is bewoond door de Fouhls of
Foullahs, eon werkzaam en onrustig yolk . Hunne huid 6
rosachtig zwart van kleur, terwijl zij, over het algemeen,
cene hoog opgeschoten gedaante hebben en welgernaakt zijn .
ALOMBRADOS . Zie ILLUMINATEN .
ALPHABETH . Aangaande hetzelve zie men achter dit work,
waar al do verschillende cijfers van hot schrift , zoowel voor de
symbolische als oppergraden , gelijk ook van de AdoptieMetselarij , en zelfs van do Tempelieren bijeengebragt zijn .
ALTAAR (Hot) staat onveranderlijk in het oosten der Loge .
Op hetzelve moetern zich do statuten en wetten der orde, (en in
sommige landen de Bijbcl), do passer en winkelhaak bevinden .
De Kandidaat , ter inwijding bestemd, moet
cone gelofte van geheirnhouding, au . afleggen .

op dit altaar

ALT .
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ALTNBE-Rt E . (niet 4ltenbery) Eene kleine plaat5 in bet GrootLlertogdom Xeimar, twee uren van lena . In de maand Junij 1764 had daar een onvent der stride Observantie plaats,
waarin de beroemde JOHNSON, door den Baron VON HUND, in
den aanvang ils Heermeester der Tempelridders erkend, en
daarna door denzelven weder afgezet werd, waarop de Baron-zeif zich tot Heermeester der Duitsche Vrijmetselaren verk1aarde , en zich als zoodanig op bet
onvent huldigen liet .
Zie JOHNSON en HUND .
AMBULANTE LOGE . Zie VELDLOGEa
AMBTENAAR . Zie OFFI IER
AMELIUS . Zie BODE .
AMERIXA . In dit werelddeel bestaan eerie groote menigte werkplaatsen, waarvan de groote Loges gevestigd zijn : voor .Brazilie
(13 Loges) to Rio-Janeiro ; voor Haiti (24 L .) to Port au
Prince ; voor Mexico (20 L .) in de stad vail then naam, en
voor Texas (14 L .) to Justin . Wat de Vereenigde Staten
betreft , heeft men in do verschillende Staten afzonderlijke Groo
to Loges , welke gevestigd zijn als volgt
zetel l'usealoosa,
58 L
Groote Loge van Alabama,
1)
Noord- arolina ,
i) Raleigh,
492))
n
n
n Zui drn
n
harlestown, 13
het Distr . olumbia, o Washington , 9
»
»
>~
onnecticut ,
i) New-Heaven , 53))
n
n Delaware,
)) Douvres j
5 )y
~~
n
» Florides ,
n Tallahassee, 10),
))
n
» G eorgi e ,
0 Milledgeville, 19 'a
» .1(entuck / }
~~ Louisville,
57 )s
Illinois,
» Indian,
8)7
.lndianopolis, 11
Indiana, Louisiane
.Nieuw,-Orleans,l4 ),
»
»
~~ Maine,
56))
Augusta,
»
» Mary land ,
.Baltimore,
23
s Massachussetts,
~>
~7 Boston,
999
n
s Mississipi ;
n lV atche2,
54))
n
-004
Missouri,
St . Louis,
2

I8
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Groote Loge vane New-Hampshire,
~)

»

))

New-Jersey,

»

»

New-York,

»

))

Ohio,

)>

))

»

Pennsylvania,

))

))

»

Rhode

»

~)

))

))

Island,

Tennesse,

•

)) )) Vermont,

))

))

))

Zr

Znae ,
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zetel oncord,
)) Trenton,
New-York,
)) Lancastre ,
)) Philadelphie,
)) Providence,
» Nashville,
• Montpellier,
» Richmond,

24 L.
9
86))
50))
46
18))
50))
54 ))
65))

Het stelsel is met eenige afwijkingen bet Engelsche, en wdrdt
verdeeld in 1 1 . de werkmetselarij, (probationary degrees),
zijnde de symbolieke graden, onder bet bestuur der Groote
Loges ; 2° . de wetenschappeliEj ke inetselarij , zijnde de graden
van Royal-Arch , onder bet bestuur der hoofdkapittels, en
3° . in wij$geerige metselarij, bestaande uit de onderscheidene

graden , welke in Enzgeland, onder den naam van hivalry ,
als eene afgescheidene zaak, en niet tot de Vrijmetselarij behoorende, worden beschouwd (zie bet Art . Engeland) , doch hier
als cane soort van oppergraden worden aangezien, en uit eon
vijftal bestaande, beheerd worden door de Groot-Kampementen .
Het bestuur dezer drie afdeelingen is geheel van elkander gescheiden . Elke staat heeft hare afzonderlijke gr . • . Loge, zijn
Hoofdkapittel en zijn Groot-kampement . Bovendien bestaat er

to Baltimore eon algemeen Hoofdkapittel, als opperbestuur der
.Hoofdkapittels, en een Groot- onclave voor do GrootKampementen . Zie verder de versch . rijken .
AMSTERDAM heeft vijf Loges : oncordia Vincit . 4nimos, . la
Paix, la harite, la Bien Aimee en T'Yillem Frederik,
welk laatste onder de Fransche overheersching een anderen
naam droeg, leverende bij hun zoo langdurig bestaan een
zeldzaam voorbeeld van echt Maconnieke eendragt op . Van hunne vereenigde weldadigheid hebben zij bij versehillende gelegenheden bewijzen gegeven . In 1.807 kollekteerden zij de som
van 8000 gulden, ten behoeve van de in Leiden, door bet
springen van een kruidschip, ongelukkig geworden ingezetenen .
De Loges der Hoofdstad van bet Nederlandsche rijk
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hebben bij de toting , welke i n 5737 plaats had , den volgen
den rang verkregen
one. Vine . 4nim, kl . wit , bijeenk . Sept . ---Mei, So of 4e Woensd .
1 e Woensd .
La Paix,
» groen ,
Sept. -Junij,

La harite ,
» rood ,
»
La Bien Aimee,
rozenrood, ri
l'Vi llem Frederik, » bl . m . rood,)

het geheele jaar , 3e Woensd .
Oct . -- Nei ,
2e Woensd,
het geheele jaar , 4e Woensd .
De vier eerste vergaderen in hetzelfde lokaal , de laatste heeft
cene afzonderlijke plaats ter bijeenkomst ; bij alle zijn Kapittels
van de oppergraden gevestigd . Bij de Loge la harite rust
echter het Kapittel , en wordt daar integendeel in de afdeelingen van den Meestergraad gearbeid . Bij de Loge IVi lleyn

Frederik rusten daarentegen de werkzaamheden in do afdeelingen, en wordt er in de oppergraden gewerkt .

Voor do
- VerHIEDENIS .

geschiedenis der Loges, zie verder het art . GES
der bezit Amsterdam twee maconnieke Societeiten, waar alle
Broeders uit vreemde steden , mits door een' Br . • . ingeleid,
den vrijen toegang hebben . Onder de weldadige inrigtingen ,
welke zich in die stad bevinden , tellers wij , als eene , welke
aan de V . • . M . • . haren oorsprong is verschuldigd , het voortreffelijke Blinden-Instituut (zie dat Art .) , met het thans daaraan verbonden Asyle.
ANAGRAMME . (Letterkeering) Elke Loge neemt in Frankrij k
en in sommige andere landen eenen bijzonderen naam aan ,
welke tevens tot adres der brieven dient .
ANANIAS .

Zie

HANANIAII .

ANDERSON, (JA OB) Magister artium en Anglicaansch Prediker
to Londen, stierf in den jare 4 746, in den ouderdom van 61
jaren, als regerend Meester eener Loge, nadat hij in die hoedanigheid
medelid van de Groote Loge der nieuwere Vrijmetselaren was geworden . Zie NIEUW RITUAAL . Door een besluit dezer Groote Loge van
den 29 September 1721, werd hij belast met do vervaardiging
eener wet voor onderwijs en administratie der V . • . M . • . Ten
gevolge van deze last leverde hij reeds den 27 December deszelfden jaars, aan de Groote Loge zijnen arbeid in, welke op
,den 23 Maart 1722, geheel goedgekeurd , en op kosten
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der Groote Loge ward gedrukt, zoodat zij in 1723 , onder den
titel : The onstitutions
., of The Freemasons, (de grondwetten der VV,- . MM .- .) in het licht verscheen . Ten opzigte
der toenmaals bestaande en bijna eene eeuw geduurd hebbende
twist, tusschen de oude en nieuwe Vrijmetselaren, is op to
merken , dat ANDERSON in daze eerste uitgave zelf en uitdrukkelijk verklaard heeft , de zoogenaamde Yorksche
onstitutie,
welke Prins EDWIN in 926 aan de Bouwkorporatien gaf, tot
grondslag van zijnen ganschen arbeid gebezigd to hebben .
Dit werk werd door hem zelven herzien en vermeerderd,
en in 1738 herdrukt . In hat jaar 1756 bezorgde JOHN EN-°
Tlcn daarvan de derde uitgave , welke in 1767 weder herdrukt
werd, en in 1784 zond JOHN NOORTHOU Y de vijfde zeer ver'
meerderde uitgave in het licht . Van de nieuwste uitgave (door WILWILLIAMS, ESQ .
met volmagt der vereenigde groote Loges
bezorgd ,) is in den jare 1813 eerst bet tweede deal, de wetten en pligten betreffende , uitgekomen . De nieuwe Engelsche
LEM

Groote Loge heeft , sedert zij van den jare 1717 openlijk door
den Staat geduld ward, hot door ANDERSON vervaardigde ousti
tutieboek , bij voortduring als de eenige ofhciele en ware gesehie
denis van de Broederschap en van haar zelve , gelijk oak van
hare wetgeving verklaard . Zij heeft dit boek aan alle Loges,
welke onder haar arbeiden, bij uitsluiting als wetboek voorge-schreven, en hoewel zij het aan deze o verliet , zich hun rituaal
naar eigen smaak to kiezen, nogtans steeds op hat aannemem
van haar
onstitutieboek en de daarin vervatte acten, grondbeginselen en algemeene verordeningen aangedrongen. Daarom is dit werk van ANDERSON de gewigtigste openbare bron
voor de geschiedenis, en de inrigting van den nieuw Engelsohen
hoofdtak der Broederschap , ook dan, wanneer men de hoogst
belangrijke geschiedkundige berigten, over de oudere Broederschap, niet in aanmerking neemt, welke bet voor den keener
bevat . (Zie hat Art . GES HIEDENIS . )
ANDREAS, (De Heilige) Beschermheilige van Schotland .
Tot
het jaar 1736 vierden de Vrijmetselaren, in dit deel van Groot-Bri ttanie als overal, op den 24 Junij bet feest van hunnen
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Patroon JOHANNES de Dooper . In genoemd jaar nam echter
de Groote Loge der oude Vrijmetselaren van Schotland het besluit, om voortaan op den 30 November, den geboortedag van
den Heiligen ANDREAS, het jaarlijksche Ordefeest to vierdn, en
de gebruikelijke keuze van Officieren to doen .
ANDREAS LEERLING- EN MEDGEZEL . De vierde graad van
bet Zweedsch systema, welke bijna gelijk is met den Elu secret
(gebeime uitverkoren) van bet
lermont:che Kapittel .
ANDREAS-ORDE . (Ridder van de Ileilige) De orde, die het
eerst dezen naam droeg, werd gevormd door die Andreas-Ridclers of Ridders van de Distel-orde, welke wereldlijken waren .
(Zie ROBERT I van Schotland.) JA OBUS II, Koning van Brit£anie, verleende in 1640, gedurende zijn oponthoud in Schotland, eene gelijke orde aan zijne aanhangers , als een hoogeren
graad der Vrijmetselarij .
het lericaal systema.

Als zoodanig is zij de ode graad van

ANDREAS-MEESTER (De) is de Sde graad van het Zweedsche
systema , welke bijna geheel gelijk is met den graad van Elm
Ecossais (Schotsche uitverkoren) van het lermontsche Kapittel .
ANDREAS-VERTROUWDE . (De) Zie VERTROUWDE .
ANDREAS . Zie LINDNER en HONINGSBERGEN .
ANIHAM . (sterkte des yolks) Een Hebreeuwsch, in de hoogere
graden beteekend woord .
ANKER (De orde van het) was geheel gelijk met die van de la

Felici to, uit welke zij ten jare 1745 ontsproten is, en van
welke zij in .nets , dan door de herkenningswoorden , onderscheiden is . Haar bestaan was even zoo kort van duur , als dat
harer voorgangster. (Zie FELI ITE . )
ANTI-MA ONNERIE . Eene vereeniging, welke voor ruim vijftien jaren in . 4m eri ka opgerigt werd, met het doel, om de
Vrijmetselarij op alle mogelijke wijzen tegen to werken , en
welke geen middel , cok niet bet laagste en schandelijkste,
verzuimde , om dat doel to bereiken, terwijl zij op sommige
plaatsen zelfs den arbeid der Loges zocht na to bootsen , of
belagchelijk to maken , en waarbij men voor een zeer gering
geld toezan, konde verkrijgcn .

Do verceniging is echter reeds
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sedert Lang to gronde gegaan , terwiji de Vrijmetselarij meer
dan ooit in 4merika bloeit . De aanleiding tot die stichting
lag hoofdzakelijk in partijgeest, welke zoo als gewoonlijk geen
middel ontzag om tot haar doel to geraken .
Eene geheimzinnige gebeurtenis diende tot voorwendsel aan
do ondeugd en de eerzucht, en tot beweegreden eener blinde dweepzucht -, om in New-York en in al do andere deelen van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika eene vijandeli jke congregatie tegen do Maconnerie to vestigen en voort to
planten . Doze congregatie , bestond meer dan vijf jaren ,
oefende een zeer groote invloed in deze omstreken uit ;
zij Iegde er zich op toe en slaagde vaak , om mannen , welke
bet maconnieke licht hadden ontvangen, to verwijderen van de
openbare ambten , of van de eer der deputatie, en al de
ingewijden , zonder onderscheid, in hun gevoel van haat, en
bun stelsel van vervolgingen wikkelende , sloeg zij geen acht
op bijzondere deugd , noch op de diensten, aan bet vaderland
bewezen .
De omstandigheden, die de geboorte en de vorderingen derzelve hebben verzeld, zijn uiterst belangwekkend , zoodat wij
die als eene belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der Vrijinetselarij bier mededeelen .
Een man bewoonde bet dorp Batavia, in bet graafschap

Genesee, Staat van New-York .
hot graafschap

Hij heette

WILLIAM MORGAN .

ulpepper, Staat van

Hij was geboren in
yi rgini e , in 1773 of 1776 . Wat men nopens de geschiedenis zijner eerste jaren weet is slechts onzeker en zeer onvolkomen .
Men heeft gezegd , waarschijnlijk, om er een belangrijk persoon
van to waken , meer dan, om eenvoudiglijk eene daad to
vermelden , dat hij Kapitein was geweest in bet leger van den
Generaal JA KSON , en dat hij zich had onderscheiden in

den slag van Nieuw-Orleans .

Van een' anderen kant heeft
men beweerd, dat hij tot eene bende zeeroovers had behoord ;
en dat hij , veroordeeld on1 gehangen to worden, vergiffenis
had bekomen , op voorwaarde , dat hij in bet leger zou dienen .
Overigens ziju dit slechts geruchten , waarvan do bron niet

ANT .

2

bekend is, en die niet genoeg waarschijnlijk zijn , om geloof to verdienen .
In de maand October 1819 huwde MORGAN Met LU INDA
PENDLETON .
Zij gingen in 1821 naar anada , waar zij eene
brouwerij oprigtten bij York, in de hooger gelegen provincien . Later ward dit etablissement door brand vernield, dat
in armoede dompelde , en hij trok naar Rochester ,
in dezelfde provincie , alwaar hij zijn ambacht , namelijk dat
van nletselaar uitoefende , en bij verschillende gelegenheden
MORGAN

eenige ondersteuning der Loges ontving . Van daar kwam hij
in 1821 naar Batavia , waar hij voortging , ziju ambacht
uit to oefenen .
In zijue jeugd van de voordeelen der opvoeding verstoken, had
in bet vervoig, leeren lezen, schrijven en rekenen ; en
kon als een goed rekenaar beschouwd worden . Overigens was
hij met veel verstand begaafd , en bezat een zeer zacht
MORGAN,

karakter .
Zijn omgang, die zeer aangenaam was, . zou
zelfs met ijver gezocht zijn geworden, indien zijne beginsels niet
zeer losbandig waren geweest, en indien hij zich niet aan
dronkenschap had overgegeven .
Men heeft nimmer geweten , op welk tijdstip, noch in
welke plaats hij de cerste graden der Maconnerie ontvangen
had ; maar bet is ontwijfelbaar, dat hij vijf jaren to voren ingewijd is geworden, in den graad Royale-Arche, in Leroy .
In 1826 was er spraak , om een Kapittel to Batavia to vestigen ; men stelde een verzoekschrift op , om van bet groo to
Kapittel van den Staat New-York do noodige constitutie to
verkrijgen . Hij , wien men opgedragen had, de handteekeningen bijeen to zamelen , dacht er niet aan , dat al degenen ,
die bet stuk teekenden , natuurlijk Lid van bet Kapittel zouden zijn, en hood bet stuk onvoorzigtiglijk MORGAN aan,
toes
ijverig metselaar, die hetzelve teekende . Voor dat bet verzoekschrift echter aan bet Hoofd-Kapittel aangeboden ward , wilden
eenige teekenaren MORGAN geen deel aan hunne vereeniging doen
nemen , ter oorzake van zijne zeden, en sloegen zij daarom voor ,
eon nieuw verzoekschrift to schrijven .

Men volgde dozen raad ;

bet nieuwe verzoeksohrift werd opgezonden , en de toestemmning verkregen . Toen in bet vervolg de Kapittel-.brieven kwamen, en bet Iapittel op het punt was, geinstalleerd to worden , word, tot groote verwondering van MORGAN bevonden ,
dat zijn naam niet begrepen was op de lijst der leden , en
dat hij dien ten gevolge niet kon toegelaten worden , dan na
algemeene goedkeuring . In de onmogelijkheid , deze stemmen
bijeen to zamelen , word hij door bet kapittel afgewezen . Hij
gevcelde zich zeer beleedigd ; en van ijverig aanhanger van do
Maconnerie , hetgeen hij tot nog toe scheen to ziju , werd hij
van dit oogenblik of derzelver grootste vijand .
De menschen, die zijn gewoon gezelschap uitmaakten, spoorden hem aan , en hij-zelf , in verzoeking gebragt door de
rijkdommen, welke hij van den uitslag van zijn voorneinen ver%vachtte , besloot , in een geschrift , de maconnicke geheimen
to ontdekken .
MILLER is degeen zijner vrienden,
die den meesten invloed
op dit besluit had . Het was eenige jaren geleden , dat die
man zich, als drukker van een blad , to Batavia gevestigd
bad . Ten gevolge van een geschil tusschen MILLER en een van
zijue politieke vrienden , werd er korten tijd daarna in dezelfdo
plaats eene tweede drukkerij opgerigt, zoodat zijn beroep , als
drukker en uitgever, niet langer winstgevend was, Doze amstandigheid
ontvlamde zijne verbeelding, en hij beschouwde zich als een
voorwerp van vervolging . Voorzien van talenten , waarvan hij
con nuttig gobruik had kunnen makers , maar door levendigo
driften tot verkwisting gebragt , deed hem zijn toestand , zich in
alle , zelfs in de meest hopelooze ondernemingen , wikkelen , van
welke hij cen spoedig fortuin kon verwachten . MILLER belioorde ook tot do Maconnerie ; hij was verscheidene jaren to voren to Albany als leerling ontvangen geworden, maar
sedert dien tijd had hij opgehouden de Loges to bezooken . Teen
PIORGAN bet besluit nam de geheimen to ontdekken, wilde hij in
allen gevalle oubekend blijven ; en, terwijl hij hot manuscript
vervaardigde, eischte hij van MILLER en van zijne andere vrren
din do vorzekcring , ziju uaam ten strengste geheim to houden . Doze
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verbindtenis, die verdient bewaard to blijven , werd in de volgende termen opgesteld .
Wij en ieder van ons beloven bij deze plegtig en opregt ,
en zweren bij de heilige Evangelisten van God almagtig , dat ,
gedurende ons natuurlijk leven, wij niet zullen verbreiden, noch
mededeelen, nosh doers bekend maken aan een of meer personen in de bekende wereld, hetgeen wij , geheel of gedeeltelijk
van het voornemen van WILLIAM MORGAN weten, hetgeen hij ons
heeft bekend gemaakt, namelijk een werk over de Vrijmetselarij uit
to geven, en dat niet schriftelijk , noch door gebaren verstaan
to geven, of door eenig ander middel voor den mensch verstaanbaar zijnde . " Gezworen en onderteekend, den dertienden dag
van Maart 1826 . Get . DAVID RAREL MILLER, van Batavia,
JOHN DAVIDS en RUSSELL DYER, van Rochester .
Zoo als men wel zal vermoeden, was de onderneming van MORhem niet alleen ingegeven door de wraak ; zij had ook eene
geldelijke speculatie ten doel . Ondertusschen zou men moeite
hebben to gelooven, tot welk punt de aanmatigingen van then
GAN

man en van zijne vrienden waren gestegen .
De overdreven
w-aarde, welke zij hechtten aan de opbrengst van den verkoop
buns werks, is op cene zonderlinge wijze ontvouwd in het kontrakt,
dat de verdeeling der voordeelen regelde, en hetwelk onder andere
papieren van MORGAN gevonden werd . Door dit kontrakt , hetgeen van 3 Augustus 1826 is, verzekerden MILLER en de andere
vereenigden aan

eene som van 500,000 dollars (omtrent
het vermoedelijk een vierde gedeelte der voor-
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/ 1,300,000) ,
deelen van de onderneming.
.Alhoewel men overeengekomen was, het voornemen van MORGAN to bedekken, bleef men niet in gebreke, er in het openWar van to spreken . Iedereen, Metselaren en ongewijden, beschouwden de voorgenomene4 uitgave in het eerst als eene zaak
van weinig belang . Ondertusschen bemerkte men ras , dat de
overdrevene Metselaren eene zekere ongerustheid lieten blijken ,
hetgeen natuurlijk MORGAN, MILLER en hunne vrienden aanspoorde, in hunne onderneming to blijven voiharden . Er ontston4
vneenigheid tusschen de dagbladen van het dorp , en dit gaf
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een nieuw voedsel voor deze aangroeijende vlam . Men speak
van pogingen , om zich tegen het nieuwe plan to verzetten ; er
was zelfs sprake , zeide men, om met geweld to werk to gaan

Het eerwaardigste gedeelte van de maconnieke vereeniging, Yerenderstellende, dat men hot niet zoude wagen, dusdanige dreigementenn uit to vocren, en dat deze opgewondenheid met den
tijd wel zou bedaren, stelde bijna geen belang in do zaak .
Het schijnt nogtans, dat veertig of vijftig personen zich to
Batavia vereenigden, met het doel, om met geweld in de
werkplaats van MILLER to dringen, en zich meester to maken
van de maconnieke handschriften, die daar bewaard waren, om
gedruktt to worden. Maar zij scheidden ras, zonder jets ondernomen to hebben . Twee nachten daarna deed men eerie pogjng, om de werkplaats in brand to steken . Men weet
niet, of het van dezelfde personen , of van MILLER-zelf kwam ;
znaar bleef daaromtrent in onzekerheid . Eenige Metselaren bo,den 100 dollars aan voor do ontdekking van den brandstichter . Een bevel tot gevangenneming word uitgevaardigd togen zekeren HOWARD , beschuldigd van medepligtiglteid in deze
zaak ; maar een van de magistraatspersonen gaf bevel , hem niet
gevangen to nemen, Nyaarop hij vlugtte zonder dat men wist waarheen .
Dit book van TMORGAN, dat voor deszelfs verschijning de gemoederen in hot dorp Batavia aan het gisten bragt, hetgeen
later op ruimer schaal de oorzaak moest zijn van zoo vele
crustige

geschillen,

is later uitgegeven

onder den titel van
de Uitlegging van de Metselary . Overigens is hot been
geschrift zonder belang, hetgeen slechts do Ritualen behelst van

de verschillende graden der inwijdiing, en in alien deele gelijkt
op die werken, waarvan wij in Europa overstelpt ziju, zoo
ah do cakiers, sleutels, enz .
In do maand Augustus 1826, word MORGAN to anandaigua, na do poging, waarvan wij gesproken hebben, ondervoorwendsol van diefstal , gevangen genomen . Hij had eenige kleederen van cenen herbergier , KINSLEY genaamd , geleend , en had
die net weder gegeven . In deze zaak vrij gesproken en in
vrijhcid gesteld zijudc , word hij onmiddellijk daarna voor schulden

gevat . slier nemen de daden eene zeer ernstige ; droevige en
geheimzinnige gedaante aan .
lNaauwelijks waren er twee dagen verloopen . toen een man,
LOTON LAWSON genaamd, zich aan de gevangenis vertoonde, en
de schuld betaalde, voor welke MORGAN werd vastgehouden . Een
wagen wachtte voor de deur ; MORGAN werd er met geweld ingezet, en men bragt hem dadelijk naar Rochester . Men wist
naderhand, dat het rijtuig toebehoorde aan NI OLAAS GEORGES
HESEBRO, die daarom door den regter in staat van beschuldiging gesteld werd, zoo als ook twee andere personen, omdat
zij aan die ontvoering deel hadden genomen . Wel werd het bewezen , dat geen van beiden anandai , ua , de plaats, waarvan
ontvoerd was, had verlaten, doch werden zij desniettegenstaande schuldig bevonden en gevangen genomen .
Deze gebeurtenis deed eene menigte van gissingen maken ; de
regtbank stelde hierop een onderzoek in . Men vernam, dat
MORGAN naar het fort Niagara,
op de grenzen van anada
MORGAN

gevoerd, en daar door Metselaars ter dood gebragt was . Ten
minste was hot eene opmerkelijke zaak, en welke aanleiding
gaf tot gegronde twijfelingen , dat do vinnigheid der getuigen ,
hunne verklaringen op hooren zeggen, het onbepaalde hunner
getuigenissen, met uitzondering van misschien een' enkelen, wiens
karakter nog ver was volmaakt vertrouwen in to boezemen,
overal tastbaar waren . Hoe het dan ook zij , voor de oogen der
menigte bestond het bewijs voor den moord in de verdwijning zelve .
De getuige, die in dit opzigt de stelligste verklaring gaf,
heette EDUARD GIDDINS . Hij verklaarde, dat MORGAN in den nacht
van den 13 den September 1826, geblinddoekt , en onder gelei.
d e van Metselaren, bij hem was gebragt op het fort Niagara .
Volgens zijn getuigenis zoude hij dadelijk opgestaan zijn . lvaauwelijks gekleed zijnde, zoude hij naar den oever van de rivier
gegaan zijn, alwaar zich het eskorte en de gevangene bevonden .
Daar zouden allen bijna twee uren gewacht hebben, tot dat de
Metselaars van anada zouden aangekomen zijn , die het koinplot hadden gesmeed, om MORGAN uit hunne handers over to
nemen .

bit wachtcn moedo, zouden zij
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naar het ma-

gazijn van bet fort gebragt hebben , van hetwelk GIDDiNs den sleutel
had . Hier alleen gelaten, zoude de gevangene stork geschreeuwd
hebben . Eene negerin, met de dochter van den wachter
aan de rivier gekomen zijnde , om water to scheppen , zoude
aan GIDDINS berigt hebben , dat zij gerucht hoorde . Om haar
to misleiden, zoude deze gezegd hebben , dat geesten en toove-naars het fort bezet hadden, en bet gerucht maakten , dat door
haar gehoord was . In den avond van den 14den zouden, naar
zijn zeggen , eenige Vrijmetselaars bij hem het avondmaal gehruikt hebben . Eenigen van dezen waren spoedig daarna vertrokken , waarna GIDDINS en de anderen eene langdurige beraadslaging over MORGAN gehouden hadden . Men was bet eons geworden , dat hij den dood had verdiend , en dat zij als Vrijmetselaars verpligt waren, hem then to doen ondergaan . Hierop
gingen alien , met uitzondering van twee of drie, naar bet magazijn . Aangezien zij echter vermeenden , dat zoodanig besluit
eenstemmig moest genomen worden, kwamen zij terug, om de
achtergeblevenen over to halen tot bet geven hunner toestemming , dat hen na eene nieuwe beraadslaging gelukte . Men
stelde nu voor , MORGAN to binden , en hem , na het bevestigen
aan eenen grooten steer, in de rivier to werpen . Allen stemden daarin toe, en deden eenige stappen naar het magazijn, orn
het ten uitvoer to brengen . Onderweg bleef nogtans een der
zamengezworenen staan, en verklaarde , dat hij zijne toestemIning niet kon geven aan die doodstraf . Deze omstandigheid
gaf een ander den moed, hetzelfde to verklaren, en men zag
voor bet oogenblik van hot voornemen af. Later zoude GIDDINS
Let verlangen hebben to keunen gegeven, dat men MORGAN vrij
zoude laten , en zoude daarover met do anderen twist hebben
gekregen . Hij gaf de sleutels over, vertrok den 17den om za
ken , en kwam met voor den 91 step terug, als wanneer MoRGAN niet meer in bet fort zoude zijn geweest .
Volgens de verklaring van GIDDINS, zoude de moord van MoRM
GAN buiten zijn weten, en gedurende zijn afzijn gepieegd wezen .
Hij beve3tigde echter niets en deelde slechts mode , wat hij had
hoordn zeggen .
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Na een scherp en aanhoudend onderzoek , gedurende vier jaren gedaan , waren dit de zeer onbepaalde inlichtingen , welke
men had kunnen verkrijgen . MORGAN'S lot bleef even onzeker
als to voren , en men was verpligt, bij het vormen eener meening ten dezen opzigte , veeleer op waarschijnlijkheden, dan op
cenig dadelijk en stellig bewijs to bouwen .
Dadelijk na het verdwijnen van MORGAN liep een groot deel
yolks uit de verschillende wijken van Batavia to hoop, om do
werkplaats van MILLER aan to vallen, en zich meester to maker
van het handschrift, welks aankondiging aanleiding had gegeven
tot den aanslag . Een groot gedeelte der inwoners, onder welke er onderscheiden Vrijmetselaars waren, Wen zich aan, om
tegen dezen nieuwen aanval to verdedigen ; maar do menigte verliep , na het doen van eenige bedreigingen , zonder
cenig geweld to plegen .
Eenigen tijd naderhand kwamen een Franschman en nog ieMILLER

mand naar Batavia, ten einde MILLER om geldzaken gevangen
to doen nemen . MILLER werd gevangen genomen, en naar
Stra/ord gebragt, waar hij eenige uren in eene herberg under
bewaring bleef. Van daar werd hij naar den Magistraat ge-bragt , maar aangezien nosh geregtsbode, nosh aanklager verscheen, liet men hem los . Later werden de Franschman en
zijn medestander over deze inhechtenisneming voor den regter
getrokken en door dezen gevonnisd .
De openbaarheid, welke men had gegeven aan het onderzock
en de verhooren, hadden de verdenkingen, welke op de Vrijmetselaars rustten , natuurlijk grooter en zwaarder gemaakt en
het was toen , dat er zich cene talrijke en ontzagbarende partij

vormde , die den naam van .anti-Maponnerie aannam .
Van dat oogenblik zagen zich de Broeders van alle kanten
door eenen vloed van schotschriften en courantenartikels aanvallen,
in welke men hen beschuldigde van alle aanslagen tegen do
wetten , het bestuur en de godsdienst ; het waren , zeide men ,
geheime en gevaarlijke vijanden , aan welke men de toegang tot
de kerken moest weigeren , en welke men door uitdrukkelijke
wetten moest berooven van de uitoefening hunner burgerregten .

De zaken liepen zelfs zoo hoog , dat cene menigte VrijmetseIaars , zoowel afzonderlijk als in vereenigingen , in do dagbladen
hunne staat- en zedekundige geloofsbelijdenis aflegden .
In Februarij 1897 vergaderde bet Hoofdkapittel van Ro ya lArche , in den Staat van New-York, to Albany bijeen, en
stelde staande do vergadering bet volgende stuk
) Bet Kapittel van de groote Royal-Arche van den Staat

van New-York heeft zijne jaarlijksche vergadering laatstleden
Dingsdag geopend en tot heden geadjourneerd . Eenhonderd en
tien Kapittels w aren er vertegenwoordigd . V66r hot adj ournement werden do navolgende besluiten genomen
3) Aan bet zeer uitmnnntende Hoofdkapittel van den Staat
van

New-York.
,) Do Kommissie , benoemd bij besluit van bet Hoofdkapittel ,
om zich met de zaak van WILLIAM MORGAN bezig to houden,
s3 Geeft met eerbied bet volgende berigt
'? Do Kommissarissen hebben zich bezig gehouden met den hen
opgedragen last, zoowel met betrekking tot do algemeene ophitsing en gisting der gemoederen, to then aanzien , als met
opzigt tot do onverdiende beschuldigingen, welke men op do
Vrijmetselaars , en in bet algemeen op de orde der Vrijmetselarij heeft geworpen .
Do Kommissie is van meening , dat bet Hoofdkapittel de
uitdrukking van deszelfs gevoelens , ten aanzien van de onderhavige zaak, openlijk kenbaar behoort to maken .
3,

,) Do Kommissie onderwerpt de onderstaande overwegingen' en
besluiten, die hare meening bevatten, over de gebeurtenis, welke
bet onderwerp van dit rapport is, aan bet onderzoek van hot
Hoofdkapittel .
Aangezien bet regt der vrijheid en van de persoonlijke veiligheid verzekerd worden door de vrijzinnige grondwet , onder
welke wij leden van bet Hoofdkapittel, zoowel als onze overige
medeburgers, bet geluk hebben to leven .
» Aangezien wij bet bewaren van die regten als eene levensvraag beschouwen, ten opzigte van de instandhouding en bet algebeele genot van de weldadigheid onzer republikeinsche instellingen .
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-)) Aangezien de maatschappij onlangs getuige is geweest van
eerie schending dier regten , waarbij men voorgewend heeft to
steunen op den naam en de goedkeuring der Vrijmetselarij , in
de gebeurtenissen met WILLIAM MORGAN .
,) Aangezien de grondstellingen onzer oude en cerbiedwaardige
Broederschap niets bevatten , wat zulke daden eenigermate regtvaardigt of toelaat , maar al hare leerstellingen en gebruiken integendeel strekken, tot het aanmoedigen en inboezemen van eene
behoorlijke onderwerping aan de wetten, en de bevordering van het
genot van gelijke regten door elken persoon, en van verhevene denkbeelden, zoowel over persoonlijke als nationale onafhankelijkheid .
)) Heeft het Hoofdkapittel , besloten , dat wij deszelfs leden ,
zoowel in hot algemeen , als ieder voor zich alle medeweten
en goedkeuring van opgemelde daden, betrekkelijk het ontwemin
van WILLIAM MORGAN , van ons afwijzen ; dat wij die laden laken , als eene schending van de Majesteit der wetten en eene
inbreuk op de regten van persoonlijke vrijheid, welke aan elken
burger van ons vrij en gelukkig vaderland is verzekerd .
)) En is besloten, het rapport, benevens de voorafgaande gronden en overwegingen , in het licht to geven .
)) Eensluidend uittreksel uit de registers van bet Kapittel der
groote Royal-Arche van den Staat van New-York ."
JOHN 0 .
OLE, Groot-Secretaris.
Meer andere Kapittels en Loges namen gelijksoortige besluiten , en gaven die evenzeer in het licht .

Maar vooral drongen de Vrijmetselaars van alle kanten en
met nadruk aan op een gestreng onderzoek naar de verdwijning
van MORGAN, Wiens vermoedelijke moord aan eenigen van ben
werd toegescbreven . Een groot aantal Loges, en wet voornamelijk die van het graafschap Xonroj, namen zelfs het besluit,
hunne w&kzaamheden to schorsen , tot de zaak tot klaarheid gebragt , en de Vrijmetselaars geheel geregtvaardigd zouden zijn .
Intusschen hadden vele onpartijdige personen weldraopgemerkt,
dat de Anti-Masons , onder den dekmantel van den ijver voor
zedelijkheid en algemeen welzijn , eigenlijk gedreven werden door
gevoelens van eerzucht en persoonlijk belang , en dat bet overige

kleinste gedeelte, zich had laten medeslepen door blinde vooringeno ,
menheid, welke hen door de raddraaijers was ingeboezemd . De Kiezers

van Randolphe , /Windsor, Broom , Stephentown, /Valley ,
fort, Vernon, enz, namen dienvolgens het besluit, bijeen to
komen , en de beschuldiging to onderzoeken . De besluiten wa- ,
ren natuurlijk gunstig voor de Vrijmetselaars , en waren alle in
den geest van het volgend uittreksel uit een dier stukken .
))Men heeft erkend
I
Dat de .f4nti-Maconuieke vereeniging alleen daargesteld
is met eer- en baatzuchtige bedoelingen , en om zich, ten nadee-i
le der Vrijmetselaars, een gevaarlijken invloed to verschaifen op de
verkiezingen en de burgerlijke aangelegenheden .
2° . Dat het beklagenswaardig is , dat eenige personen , in
elk ander opzigt door hun karakter aanbevelenswaardig , zich
door intriganten hebben laten medeslepen en verleiden, en medegewerkt hebben aan hunne Anti-Maconnieke bekendmakingen , om eene broederlijke vereeniging aan to tasten , zoo zeer
achtenswaardig door hare oudheid , door de gestrengheid van hare
godsdienstige en zedelijke beginsels , en door de talrijke hewijzen ,
welke zij onophoudelijk geeft van hare liefde voor mededoogen
en weldadigheid .
50 . Dat hat de pligt van alle verstandige en voorzigtige mensehen is , zich to vereenigen , om de beweging to stillen , door
de .€lnti-Maponnieke heirtogt veroorzaakt . Eindelijk ,
411 .
Dat de keus der kandidaten, geroepen tot civiele ,
regterlijke of godsdienstige ambten, moet gedaan worden zonder onderscheid, dan dat van de verdiensten , als ook de tereischte bekwaamheden, om die op eene waardige wijze to vervullen ."
De Anti-Metselaren van hunne zijde verkregen voordeelen , van
dezelfde soort in andere vergaderingen .
Te Pultaney werd besloten : » Dat men geen prediker zoude
aanhooren , die Vrijmetselaar was , ingevalle hij niet do verzekering zoude geven, geese Loge der Vrijmetselaren to bezoeken, en
hij niet luide verklaarde, dat de Maconnieke installing cone slechte installing is ."
In eene burgervergadering in de stad Elba, in hot graafschap

den Men Wart 1827 gehouden, were, onder
anderen, besloten : ?) Dat men hetzij in de stad, in hot graafschap, of den staat, niemand een ambt zoude laten bekleeden,
noch zoude toelaten als bedienaar vann hot Evangelie, die lid
zoude zijn van de vereeniging der Vrijmetselaren ."
Den 10den van dezelfde maand verklaarde de vergadering to
ovington, in het graafschap Gene-tee : » Dat zij de Vrijmetselaren ter oorzake dezer hoedanigheid, als onwaardig beschouwde,
eenig ambt van vertrouwen, in de stad, het graafschap, of den
staat to bekleeden ."
Te ambria, graafschap Niagara, maakten de burgers
den 17den Februarij 1827 bekend : n Dat , naar hun inzien,
en na al de omstandigheden beschouwd to hebben, de voornaamste leden van de Maconnieke vereeniging ingewikkeld waren
in de ontvoering van MORGAN, en dat zij beschouwd moeten
worden, als dezelve goedgekeurd to hebben ." Ten gevolge waarvan zij oordeelden : >> Dat het hun pligt was , hunne hulp aan ieder der leden van deze instelling to onttrekken , voor eenig
ambt , in de stad , het graafschap , of den staat ."
Eindelijk werden , in die verschillende graafschappen , alle
vrije ,grondbezitters van de lijst der jury geschrapt , omdat zij
Vrijmetselaren waren .
De taken waren in then staat , toen de Loge to Batavia
de onvoorzigtigheid beging , om, in weerwil van de gisting der
gemoederen , aan to kondigen , dat zij het feest van St. Jon
in het openbaar zoude vieren . Dit voerde de gisting ten top ,
en de Anti-Masons werden , bij openlijke oproeping , uitgenoodigd , om zich op denzelfden dag to vereenigen , .met eel
doel, dat men gemakkelijk zal gissen .
Op den 2lsten Junij 1827 kwamen omtrent drie honderd
Vrijmetselaars bijeen . Op uitnoodiging van MILLER kwamen ,
op den anderen kant , twee tot drie duizend personen in het
gebouw der regtbank bijeen . Eenigen onder hen waren met
geweren gewapend , welke zij in de omstreken van het dorp
lieten staan ; anderen droegen breede messen , gelijk aan die
der Amerikaansohe wilden . De dag verliep nogtans zonder
5
Gene-tee,

ATI .
eenig voorval , welks gevolgen het feest hadden kunnen stores .
Wel is waar, er werden cenige zwakke pogingen aangewend ,
om den Maconnieken optogt bij haar voorbijtrekken aan , to
randen , doch deze werden door de omstanders to keer gegaan .
De optogt werd eenige malen afgebroken door eon wagon ,
die, klaarblijkelijk met opzet en bij herhaling, dwars door de rijen
reed, terwijl er oak eenige steenen werden geworpen . Deze
kwaadwillige pogingen , om onrust to verwekken, welke van
de zijde van het laagste graauw kwamen, werden afgekeurd door
al de personen der beschaafdere Masse . Men had zich, zoo
het scheen , ten doel gesteld , de Vrijmetselaars door geweld
tot vijandelijkheden to tarten, en wanneer dezen hunne ergernis
niet hadden onderdrukt , dan zoude het dorp Batavia lien
dag een tooneel van verwoesting hebben opgeleverd.
Te midden van deze en meer dergelijke gebeurtenissen , gevoelden de burgers van het graafschap New-York , dat het
eenige middel onem de rust to herstellen , bestond in het outdekken der personen, die zich hadden schuldig gemaakt aan het
ontvoeren van MORGAN , ten einde de wezenlijke oorzaak van
then aamslag to leeren kennen. Dienvolgens had er to Lewis
town cene bijeenkomst plaats van personen, die afgevaardigd waren door onderscheidene openbare vergaderingen, en welke aan de
wetgevende magi verzochten , eon speciale kommissie to benoemen , ten einde verdere nasporingen to doen ten opzigte van
het voorval van MORGAN en to bevelen , dat de schuldigen ,
in zijne ontvoering betrokken , gestraft zouden worden . Deze
petitie wend verzonden naar eene kommissie , die in haar rapport, • gene belooning van vijf duizend Dollars (f 12,300) uitloofde , op de ontdekking van gemelden wuiini MORGAN
ingeval hij nog bestond, of indien hij flood ware, eerie elijke
som op de ontdekking van den moordenaar ; in hot laatste
geval zoude de soon echter eerst na de veroordeeling uitbetaald
worden . Dit rapport begeerde ook, dat er vijf loden zouden
aangewezen worden, en wel twee uit den Senaat en drie nit
de andere kamer , welke den last zouden erlangen, de graaf,schappen Ontario, Monroe, Livingston, Erie, .Niaggra
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en , des gevorderd , ook andere to bezoekeri ,
met onbeperkte magt , do personen voor zich to doen komen ,
zich de noodige stukken en papieren to doen voorleggen , en
Oft O'rlean8 ,

to onderzoeken naar de feiteri e n otnstatidigheden , welke in
verband stonden met de verdwijning van den gezegden WILLIAnt
MORGAN , en den uitslag hunner pogingen aan de eerstkomendo
wetgevende vergadering in to leveren . Deze voorstellen werden
echter door eene aanzienlijke meerderheid verworpen , na eene
belangrijke , beraadslaging , in welke de toenmalige voorzitter
der vergadering van New-York zich onderscheidde door eene
redevoering, gekenmerkt door bondigheid en waarlijk grondwettige beginselen .
In weerwil dezer beraadslaging vaardigde de Gouverneitr van
den Staat Nework, LINTON, eene proclamatie nit , bij
.
welke duizend Dollars (f 2300) werden uitgeloofd voor dengeen, die de daders van MORGAN'S ontvoering zoude ontdekken ; waarop de nasporingen met nieuwe kracht hervat werden .
Het lijdt Been twijfel , dat deze gebeurtenissen aan menigeen aanleiding gaven , van dezelve gebruik to maken anx
hot algemeen tot eigen voordeel to misleiden . Zoo deed or
zich zekere THOMAS HAMILTON op , die voorgaf onderrigt to
zijn van de bijzonderheden van het vermoorden van MORGAN ,
en tevens , dat hij vreesde, dienvolgens door de Vrijmetselaars
vermoord to worden . Aanvankelijk speelde hij de rol van
eenen Methodisten prediker, en wilt door dit middel cenig
geld van de bewoners van Batavia to trekken . Toen het
bedriegelijk middel , door hem gebezigd, afgesleten was, begon
hij tegen de Vrijmetselarij nit to varen , daarbij voortdurend
liefdegiften inroepende . Eenigen tijd -bierna werd hij echter
gevat en als landlooper gevangen gezet . Toen hij nit de gevangenis kAvam, had hij den naam eens martelaars verworven ,
en zijne Anti-Maeonnieke werkzaamheden slaagden boven alle
verwachting . De diakenen en ouderlingen der kerk vereenigden
zich in het gebed voor zijne veiligheid , en de naam van
werd in do geheele streek gevierd en herhaald door
duizendo monden .
HAMILTON

Na eene zijner voorlezingen to Avon , in het graafschap
was hij, bij hem niets zeldzaams, zoo beschonken , dat men dacht , dat hij het zoude besterven .
Dienvolgens verspreidde men het gerucht , dat hij door de
Vrijmetselaars vergiftigd was . De Anti-Macons verklaarden ,
dat HAMILTON een martelaar was ; hunne dagbladen herhaalden
Living8ton ,

de beschuldiging van het vergiftigen , en de geheele landstreek
weergalmde van dit nieuwe en rampzalige treurspel . Ongelukkig voar hunne zaak , sliep HAMILTON den roes uit , en vertrok den volgenden dag gezond naar Bw alo.
Twee dagen na zijne aankomst aldaar , vonden eenige lieden
het lijk van eenen persoon , NORMAN FAY genaamd , die zich in
de kleine baai van Tonnewanta had verdronken , en begroeven
hetzelve . HAMILTON was kort to voren uit Bufa to verdwenen, en hierdoor ontstond het gerucht , dat het in do baai gevonden lijk, van niemand anders was , dan van den ongelukkigen HAMILTON, welke, na ontkomen to zijn aan het vergif ,
eindelijk door de Vrijmetselaars verdronken zoude zijn . Een
groote toeloop van yolk kwam naar do plaats , waar

HORMAN

begraven was . Hot lijk werd opgegraven en aan een naauwkeurig onderzoek onderworpen . Op eene gelukkige wijze werden ook de mogelijk nadeelige gevolgen hiervan voorkomen ,
door dat HAMILTON juist op dat oogenblik uit eene herberg kwam,
FAY

waar hij den geheelen tijd van zijn afwezen in dronkensehap
en wellust en liederlijkheid had doorgebragt .
vertrok weinig tijds daarna naar het graafschap Ontario, waar hij opgenomen werd in het his van cenen ijverigen Anti-Macon ; maar pier een schandelijken aanslag gemaakt
hebbende op do eerbaarheid van zijns gastheers dochtertje
een
meisje van negen jaren
eindigdt hij zijue loopbaan in do
HAMILTON

staatsgevangenis to Auburn .
Inmiddels bleef de kommissie to Livingetan hare nasp©ringen, omtrent het geheimzinnig verdwijnen van MORGAN, met
ijver voortzetten . De rivier Niagara en een gedeelte van hot
meer Ontario werden, gedurende eenige maanden, met opzettclijk daartoe uitgedachte werktuigen onderzocht , maar al do
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middelen door bet vernuft uitgedacht , werden vruchteloos nangewend, vermits men niet hot minste spoor vond . Ten gevolge van
al die omstandigheden begon de gisting der gemoederen, door de
gebeurtenis met MORGAN veroorzaakt, langzamerhand to bedaren,
en men begon to hopen, dat de wraakgierigheid, waarmede
men de Vrijmetselaars rervolgd had, wanner die niet op nieuw
gevoed werd, eindelijk zoude bedaren .
War op den Aden October 18927, daags voor eene to geschi eden verkiezing , werd in de stad arlton , in bet graafschap
Orleans, op omtrent veertig mijlen afstands van bet fort Niagara, , bet lijk van eenen vreemdeling gevonden , dat op den
never der rivier lag , waar bet aangespoeld was . Een gezworene werd er been gezonden , gelijk dit altijd gebruikelijk is bij
gevonden lijken ; hij deed de Iijkschouwing ; er werden getuigen
verhoord, die

MORGAN

hadden gekend, en bet verdict (aldus

noemt men do uitspraken van alle gezworenen in Engeland en
.tlmerika) luidde, dat bet 't lijk was van eenen onbekenden
persoon , door verdrinken gestorven . Aangezien bet onderzoek
van den gezworene in onderscheidene dagbladen word geplaatst,
deden do Anti-Masons bet vermoeden weder levendig worden ,
dat dit bet lijk van MORGAN ware.
Dienvolgens begaven zich onderscheidene inwoners van Bata..
via en Rochester naar de plaats , waar men het lijk ter aar .
de had besteld, en deden bet opgraven . Zij gaven voor , o1
meenden werkelijk er eenige gelijkenis met MORGAN in to vinden , en ten einde , gelijk zij zeiden, to beletten , dat de Vrijmetselaars bet, gedurende den nacht, niet zouden stelen, plaatsten zij
er wachters bij . Vervolgens begaven zij zich naar de vrouw
van MORGAN , welke zij overhaalden , hen naar arlton to verzellen . En bet was toen , dat de raddraaijers bet plan vormden , den publieken geest to misleiden door bet schandelijkste middel , dat men bezigen kon , om de menschen to bedriegen, namelijk , door eene wettelijke bekrachtiging .
Een tweede onderzoek had plaats . Niets was er in de kleeding,
of bet uiterlijke, overigens reeds geheel in den staat van rotting,

wat bewees dat

bet

MORGAN

was .

Desn iettemin ver-

klaarde

dat het do overblijfselen van Karen
MORGAN's vrouw,
man lvaren . Men toonde twee tanden, welke MORGAN zich eenige
jaren to voren had laten uittrekken , en zij pastten zeer good
in de gaten van hot tandvleesch van hot lijk . Een getuige her.,
kende de trekken van zijn aangezigt, een ander de kleur zijner
haren ; een derde do tanden ; eindelijk verkhaarde de j ury ,
dat dit het lijk was van WILLIAM MORGAN, door verdrinken
gestorven . Hot lijk werd met groote praal teruggebragt en begraven to Batavia, in tegenwoordigheid van cone tallooze menigte,
waarbij cen prediker JAMES O HRAN genaamd, die beurtelings
nuchter en dronken was, en zich veel in de omstreken liet
booren, eene zeer heftige lijkrede uitsprak . Doze uitslag , van
welken de partijhoofden op eene sluwe wijze gebruik maakten ,
deed de haat op de Maconnerie aangroeijen, en de ontdekking van
bet lijk scheen volgens hen een wapen to zijn, door de Voorzienigheid
verschaft , om de regtvaardigste zaak to doen zegepralen . De
oannadering der verkiezingen gaf nog meer kracht aan de verstoordbeid der gemoederen en aan de vreugde over de zegepraal . Onanada deze algemeene
dertusschen vernielde cone stem uit
vreugde . Hot was die van cone bedrocfde weduwe en van have vaderlooze kinderen , die de overblijfselen opeischten van eenen
echtgenoot en van eenen vader . Hun smeekschrift word eerst
met vooringenomenheid aangehoord, en men beleedigde hen zelfs ;
maar hot vooroordeel en de driften zwegen eindelijk voor de waarhoid,
Hot lijk werd nog eens opgegraven ; men deed een derde on,
derzoek, en er werd duidelijk erkend, dat dit bet lijk was
van TIMOTHEUS MONRO, die op den 26sten September in hot
meer Ontario gevallen en verdronken was .
De driften ., die op den naam van MORGAN waren opgewekt ,
verkoelden eon weinig, ten gevolge van deze gebeurtenis, Zij
begoianen echter op nienw door de vrijwillige bekentenis van
gekeren HILl , die zich besebuldigde , eon der moordenaars to
yijn . HILL werd gevangen genomen en naar Lockport gezonden .
Saar gekomen weigerde bij voor de groote jury to verschijnen,
pin qne eerste bekentenissen to bekraehtigeu, en ging toch
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sehouwende, weigerde vonnis to geven, en hij word in vrijhcid
gesteld .
In 1828 werd er nog cene kommissie benoemd, net
onbeperkte magt , om hot spoor van MORGAN Op to zoeken . Eene memorie word aan hot congres ingeleverd, dat de zaak
naar de regters van den Staat van New-York verzond, daarenboven werd er cene petitie aan den president van do Vereenigde
Staten ingezonden ; maar dit alles bragt geene nieuwe ontdekking in deze geheimzinnige zaak aan .
De sterkste uitslag, door deze groote beweging der AntiMetselaren voortgebragt, was, in hot tijdstip van 1 830 , de
verkiezing van omtrent dertig leden voor do wetgevende vergadering van New-York, die de grondbeginselen en de gevoelens
van do Anti-Maconnerie vertegenwoordigden, en die altijd to
zamen stemden over de staatkundige vragen . Deze leden vormden overigens cene gemengde partij tusschen do twee groote
partijen , die de vergaderingen van do Vereenigde Staten ver
deelden , en streefden , sterk genoeg to worden , om do overwinning to kunnen beslissen, ter gunste van den een of
den ander, ten einde door dit middel, van beide zijnen belooningen to verkrijgen .
Hoe het dan ook zij , deze Anti-Maconnieke epidemic, , die ,
geboren in bet oosten, zich in al de rigtingen van de Vereenigdo Staten uitstrekte , en vervolgens met eene groote hevigheid
in Nieuw-Engeland heerschte , moest echter uit doze streken verdwijnen . De gemoedelijke personen, die tot, do Anti-Maconnerie gedreven werden uit verontwaardiging, over den moord
van moRGAN door de - Vrijmetselaren, bleven niet door . valsche
schaamte in de rangers van deze partij ; zij werden eindelijk
overtuigd, dat deze vermeende moord slechts eon onedel bedrog was , en do intriganten, van welke zij eon blind werktuig
waren , bielden eindelijk op, eene stem to doers hooren, die
niet meer ingang vond.
Heden ten dage weet men, dat do verdwijning van MORGAN
de uitrekening van eene schandelijke speculatie was , met het
doel, om de belangstelling op zijnen persoon en de aaadacht op z jue
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Vitlegging van de Maponnerie to leiden , ~ en dat

MORGAN ,

na eenigen tijd verborgen to zijn gebleven , om den uitslag van
dozen kunstgreep af'• to wachten, en er do vruchten van geplukt
to hebben, zich onder eenen anderen naam ingescheept en
.dmerika heeft verlaten .
Verder is het overtuigend gebleken dat MORGAN sedert to Smirna is herkend, niettegenstaande de vermomming, welke hij- had
nangenomen, om aan de blikken to ontsnappen van de menigto
Amerikanen , door den handel daar heen gelokt . Onder den valschen naam van GfRAUD speelde hij de rol van eenen bezielde, en eene
audientie van den Pacha gevraagd en verkregen hebbende, had
hij gezegd, dat MoaAMED-zelf hem verschenen was, en hem bevolen had, het geloof zijner vaderen of to zweren en Turk to
worden .
De Pacha hem beschouwende, als door dolheid aangetast, had
hem overgehaald, dit eenigen tijd uit to stellen, ten einde zich
van de waarheid zijner roeping to verzekeren ; maar MORGAN
had korten tijd daarna voorgewend, eene nieuwe verschijning
van den profeet gehad , en cen nieuw bevel van zijnen karat , om do
Mohamedaansche godsdienst to omhelzen , ontvangen to hebben ,
en had hij eindelijk verkregen , van daarin opgenomen to worden , waartoe hij zich aan de besnijdenis onderwierp .
Zijne aanneming in het Muzelmansche geloof had to Smir-

na veel gerucht gebaard , en is bevestigd door bewijzen en
ooggetuigen , welke het grootste vertrouwen
ANTIO HIE . Een Pseudo-naam , welke men
in de Illuminaten-orde heeft gegeven .
APED- EN LEEUWENRIDDERS . (De) Een
Schotsche ridderwezen , welks ontstaan

verdienen .
der stad B amberg
uitvloeisel van het
men in den jare

4777-1780, den aanhangers der Jezuiten, toeschreef, en weiks
inhoud geheel zonder belang is .
AQUILA ORONATA . (EQUES AB) Zie VAN OSTEN .
AQUILA FULVA . (EQUES AB) Zie VON STAR H .
ARBEID, ARBEIDEN noemt men de werkzaamheden der Vrijmetselaren , zoowel wanner zip aan de tafel als in gewone Loges
verzameld ziju .

ARB .

AR .
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ARBEIDER (De) is de symbolische naam van eenen Vrijmetselaar .
Een arbeidend Br.- . is hij, die Lid cener Loge is .
ARBEIDSLOON . (Hot) Zulks to hebben bekomen hoot, dat men
met het work, den arbeid, of het onderrigt, tevreden is .
Vermeerdering of verhooging van hot loon is bevordering van
den eenen tot den anderen graad . Doze uitdrukking is alleen
in de Johannes-graden in gebruik .
ARBORE FRUGIFERA . (EQUES AB) Zie BOSE .
AR ANUM . Zie STEEN DER WIJZEN .
AR H . (the Royal) Hot koninklijk gewelf . Zoo heet de in En
'eland en .dmerika verbreide hoogste graad der Vrijmetselarij . Deze word door do Engelsche Groote Loge der nieuwe
Vrijmetselaren als zoodanig erkend, en in den jare 1777 voor dezen
graad een Hoofd-Kapittel in Londen opgerigt . Ook in andere systema's is deze aangenomen geworden , en maakt den I den graad uit ,
zoowel in het oud-Engelsche, uit . 4merika naar Frankrij k
overgevoerde Rituaal, als ook in hot Kapittel der Keizers van
hot Oosten en Westen in Pariys, en is in hot MitzraimUisch
systema de 31 ste graad .
AR HIDEMIDES . Zie VON STAR K .
AR HIEF (Het) is de plaats , waar eene Loge hare oorkonden ,
acten, correspondentieboeken , schilderijen, oudheden, enz . bewaart . Eenige Loges hebben uitgemunt , door haren ijver , om
dergelijke verzamelingen voltallig to maken , en ten algemeenen
nutte to doen strekken, zijnde het meerendeel echter nalatig
in het wel bewaren harer papieren.
AR HITE T . De Ofpicier,, welke met het onderhoud van hct
Loge-gebouw en met deszelfs innerlijke versiering belast is .
AR HITE T , (De Engelsche volkomen) de 28ste graad van het
Mitzraimitisch systema to Parijs.
AR HITE T, (De groote) de 6de graad der Martinisten, de 8sta
der Elu$ oins ; do 12 de van den Raad der Keizers van hot
Oosten, Westen en van hot uit . 4merika naar Frankr~yk
gevoerde oud-Engelsche systema ; de 23ste van hot Mitzraimitisch systema, en de 4 0de van de E1u8 de la verite'
(uitverkorenen der waarheid .) .

42

AR .

AST.

AR HITE T, (De Grootmeester) de 12de graad van het nit . 4me,
rika naar Frankrijk gevoerde oud-Engelsehe systema .
AR HITE T, (De kleine) de 22ste graad van het MitzraImitiscb
systema in Parijs, en de 9de der Uitverkorenen van de Waarheid .
AR HITE T, (De Opper-) de 24ste graad van het MitzraImitisch
systema .
AR HITE T, (De volkomen) in drie klassen, Leerling, Medgezel en Meester verdeeld, maakt do 25ste, 26ste en 27ste graden van het Mitzraimitisch systema uit .
AR HIVARIS. De bewaarder der Loge-acten, papieren, boeken,
enz. en die alzoo een archief , of eene bibliotheek , bijeenbrengt of
verineerdert . Gewoonlijk is hij tegelijk Zegelbewaarder der Loge .
ARGONAUTEN-RIDDER . Do 5de graad van do Akademie der
ware Vrijmetselaren to Montpellier .
ARITHMETI A. Zie RBKENIIUNDE .
ARMBEZORGEII . Zie AALMOEZENIER.
ARM US . Eene bus, waarin de armengelden en kleine geldbocten bij do Tafelloge ingezameld worden .
A.RMIGER, (Do Wapendrager) de Sde klasse van den Eden graad

der Strike Observanti e, en de 1 ste graad der innerlijke orde
van de Afrikaansche Bouwheeren .
ASARIAS . Zie IIASARIAH.
AS HARD. Do verminkte uitspraak van hot Hebr . woord hasak
(stork), een in do hooge graders bekend woord .
ASPIRANT . (De) Een Prof. • . , die zich aangemeld heeft , om in
do orde der Vrijmetselaren opgenomen to worden, en zijne
toelating afwacht.
ASSUM (VON) rigtte to Grilnstadt,

ten jare 1787, do orde

der Drievuldigheid op .
ASTREA, (dochter van JUPITER en THEMIS, do Godin der geregtigheid) . Deze naam wordt somtijds gegeven aan bloemrijke b
voorlezingen van Logeredenaars, doch do echte Vrijmetselarij
.dstrea is de naam van do
weet van geene Mythologie.
(50 Augustus 1815) in St . Petersburg opgerigto G .- . L . - .
van Rusland, doch welke op het onverwachtst ontbonden werd door
een bevel van Xeizer u a x mr, aan den Minister van Binnen

AST .

AUK'.
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landsclle zaken, Graaf

ROTS IIABEY, van den 12 Augustus 1812,
waarbij de Vrijmetselarij in geheel Rusland verboden werd .

Men heeft zich verdiept in het onderzoek, aangaande dit verbod, maar de oorzaak daarvan niet kunnen vinden ; waarschijnlijk moet zulks aan de bemoeijingen der Jezuiten worden
toegeschreven .
ASTROLOGIE . (sterrewigchelarij) Is de kunst, om uit de plaatsing der sterren, toekomstige dingen to voorzeggen .
ASTRONOMUS . De naam van den Priester der 6de Masse van
de oude Egyptische geheimen ., Astronomic werd in het bekende Vrijmetselaars--verhoor, naar eon handschrift van Koning HEN-'
DRIK VI van Enge land , van den jare 1696, in het antwoord
op de 6de vraag, onder de kunsten gerekend, welke de Vrij-xnetselaren den menschen geleerd hebben .
ATIIEE, (Do Ridder van) do S2ste graad van hot Mitzraimitisch,
systelna .
ATHELSTAN, of ADELSTAN, de 8ste Koning van Engeland
gedurende de Saksisehe Dynastic van 923--941, kleinzoon4 van
ALFRED

den Grooten . Als Schutsheer der kunsten en wetenschap-

pen droeg hij ongemeen veel bij tot de beschaving der toenma
lige Engelschen . Hij hot uit Frankrij k , het zuidelijk Duit$ch-

en andere vreemde landen, Bouwkundigen en Metzelaars
komen, ow verschillende groote bouwondernemingen to laten - uitvoeren. Hij verhoogde het arbeidsloon der Metselaren, en gaf
hen zijnen brooder EDWIN tot Oppertoezigter, welke in 926 tot
eersten Grootmeester verkoren werd . Op diens aanzoek gaf
land

aan dit Bouwligchaam eenen vrijbrief, volgens welken
zij zich jaarlijks to York tot algemeene beraadslagingen mogten
A,THELSTAN

vereenigen, behalve nog eenige andere veel beteekenende voorregten, welke hij hen insgelijks toestond . (Zie EDWIN en ENGELAND.)
ATHERSATA . Zie THERSATA .
AUGUSTINUS (Sint) - word, volgens de overleveringen, benevens
40 andere i%Ionniken door Paus GREGORIUS I, naar Engeland
gezonden, en bragt vele kunsten en weteusehappen derwaarts .
f ij stelde zich aan het hoofd der Bouwvereenigingen, door wel-e bid teen als Grootmeester werd beschouwd, en legde . van
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de jaren 600 tot 603 den grond voor de hoofdkerken van anterbury, Rochester, Londen en Westminter .
AUGUSTUS III , Koning van Po len en Keurvorst van Saksen,
vaardigde in hot jaar 1759, in zijne deels Katholijke staten,
het bevel uit, om de Bul van Paus LEMENS XII tegen de Vrijmetselaren in working to brengen .
AUSTIN. Zie AUGUSTIJN .
AVOND . Zie WESTEN.
AVREKA . Zie ABOR HAH .
AZIATIS HE RIDDERBROEDER . Zie
AZUUR .

Zie

BROEDERS .

BLAAUW.

B.
B.-.

De verkorting van hot woord .Boas .

B.- . Verkorting voor Broeder ; BB .- . is Broeders . Zie VERHORTIN GEL
B. •. A • . • Do verkorting der Fransche woorden Buisson Ardent
(het brandende hosch), waarvan men zich in alle schrifturen
en acten der laatste hooge graden van bet oud-Engelsch uit
Amerika naar FrankrUk gevoerde systems, tit 55 graden
bestaande, bedient, en waarin men niet in

het oosten van

Parjjs, maar bg het brandende Bosch zegt .
BAANA . Zie BAHANAH.
BA HUS . Zie DIONYSIEN.
BA LIM . Zie BEHAMLIM.
BADEN. (Het Groot-Hertogdom) Do Vrijmetselarij, zoowel als al le andere geheime genootschappen, werden in 1783 to Be j eren, en ook to Ma nhei m, dat toen nog tot .Be jeren behoor de , door een keurvorstelijk bevel op bet strengste verboden,
weshalve de medeleden der, in den jare 1778 door de Loge
Royal York zur Freundschaft to Berlijn, geconstitueerde
Loge Karl zur Einigkeit, in Manheim, dezelve sloten .
In 1803 word dear cone nieuwe Loge geopend, en onder toe,
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lating van bet Gouvernement , een Groot-Oosten van Baden gesticht , welks eerste Grootmeester de Vorst )ARL VAN YSENBURG
was, en hetwelk zich aan het Groot-Oosten van Frankryk aansloot . Op den 16den Februarij 1833 vernieuwde de GrootHertog KAREL FREDERIK van Baden, bet verbod van alle geheime
genootschappen zonder onderscheid .
BAFFOMETUS, ook Baphometus (1nAH0MEDS hoofd genoemd,)
de naam van bet Godsbeeld, hetwelk de oude tempelheeren
aangebeden zouden hebben . De vereering van dit beeld was
eene der punters van de aanklagte in bet proves tegen de orde,
in de 1 Ode eeuw .
BAGOL . Het verbasterde Bachur (regtvaardig) , in de hoogere
graden van beteekenis .
BAGULKAL . Is de verminkte uitspraak van bet Hebreeuwsche
woord Bagognal--Kol.
(Alles is walgelijk, EZE H . XVI,L .)
Zoo ook Bagulkal-Phoreseh, in plaats van Begognal Kol,
Pharas-Kol (alles is verklaard, alles is in verachting), welke in de hoogere graden (9den Schotschen graad) voorkomen .~

BAHANAH . Een woord dat in de hooge graden eenige beteeke.)nis heeft ; welligt van Bahabah, met liefde (3Osten Schotschen gr
BALAHATE . De naam der Priesters van de 5de klasse der oude
Egyptische geheimen . Zie EGYPTE .
BALDAKIJN . (Zie TROON .) De bewolkte Baldakyn (troonhemel),
van verscheidene verwen, welke de Loge bedekt, is eon grondzinnebeeld der Vrijmetselarij .
De zin van dit schoone leerteeken is niet duister . Men bedenke , dat de Loge oorspronkelijk geen afgesloten gebouw beduidt, dat de Loge algemeen is en tot den hemel reiken moet .
Zoo vernemen wij in dit beeld de leer , dat de Vrijmetselarij
bestemd is , om onder alle hemelstreken en in alle jaargetijden
door de broederschap uitgeoefend to worden .
BALLOTTAGE . Bij cene stemming zijn de witte of driekante
plaatjes voor, de zwarte of ronde plaatjes tegen .
BALSAMO . (JOSEPH) Zie AGLIOSTRO .
BALTHASAR . Deze naam is in den 20sten Schotsch . gr . van beteekenis .
BANAIJAL . De naam van een der 12 uitverkoren Meesters ,
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aan welke SALOMO , na het wedervinden van HIRAMS Iijk , $o1gens de legende van cenige hooge grader , bet bestuur van den
Tempel opdroeg , en ze tot zijne vertrouwelingen maakte .
BANBULLEN . Zie B!LLEN.
BANIER . Eene vaan , waarop de zinnebeelden der Loge geschilderd zijn .
BANKET . Een worrd, dat w el eens gebezigd wordt voor Tafelloge (zie dat Art .), als verkleinwoord van Bank, en overdragtelijk voor tafel en gastmaal . Banken gebruikte men wel
voor eten, zoo als aangeduidt wordt door het spreekwoord de
waarheid kan nergens banken, d . i . zij kan nergens ont-

haal vinden .

Van hier, dat een onfiturier of Suikerbak..
Jeer nog Banketbakker wordt genoemd, als vervaardigende het
gebak en bet beeldwerk voor de gastmalen .
BANNO KBURN . Zie ROBERT I .
BARNAART (W . P .) werd den 24sten Junij, van bet jaar 18 122,
tot Grootmeester der groote Nationale Loge van de Neder .
landen verheven, en vervulde die betrekking op eene zeer
waardige wijze . Het Groot-Oosten van Frankriyk, tijdens de
overheersching der 11+ederlanden door NAPOLEON, bet GrootOosten van Nederland willende vernietigen, en in dat van
Frankrijk (Parijs) inlijven , had de beruchte Graaf DE ELLES
(BeIg van geboorte en den 5den November 1841 to PPariys
overleden) , tijdens bet Keizerrijk Prefekt to Amsterdam,
waar hij zich door zijne willekeur en wreede handelwijs zeer
gehaat maakte , geen moeds genoeg , zich tegen dezen onbiI-K
Iijken eisch to verzetten .
Wat deze niet durfde, of mogelijk niet wilde, volbragt de Edele, voor Neerlands Vrijmetselaren nooit to vergeten Grootmeester Nationaal , BARNAART ,
niettegenstaande hij , als Maire van Haarlem , aan DE eELLES
Prof.- . ondergeschikt was .
Hij weerstond lien eisch ,
en handhaafde als echte Vrijmetselaar op cene waardige wijze
bet zelfstandig bestaan en de regten der Nederlandsche Vrijmetselarij, zoo dat men de verijdeling der poging van het GrootOosten van Frankrij k voornamelijk aan hem to darken heeft .
Zie ook NAPOLEON .

BAR .
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RARRITEL (Do Abt) is bekend door zijn bernncht werk , getiteld

Gedenkeehriften van de Geschiedenis der Jacob jnen, hetwelk hij to Londen , ten jare 4 797 en 1798 , in 4 Deelen ,
gr .

8vo uitgaf ; en waardoor hij niet alleen de Vrijmetselarij

in de oogen van het algemeen benadeelde , maar ook aan deszelfs
leden do grootste onaangenaamheden veroorzaakte. De Monthly
daarvan : » Do AM BARRUEL maakt van den aanhang
Vrijrnetselaren , door hem op eon millioen personen gere» kend , de hatelijkste schilderij . Alles , wat ten nadeele van
Review zegt

~> der

a denzelven

bedacht kan

worden ,

is door hem op de
vijan-)dgste
door stekelige welsprekendheid
en door onheusche Kanselkunstenarij verzwaard ,

wijze bijeenverzameld ,
* misvormd ,

~~ one, daardoor een' nieuw alarmwekkend spook op to roepen.
~> Van dozen geest maakt hij een allerverschrikkelijksten
bullebak , door denzelven to omhangen met hot bloedig
* kleed

uit zijn

eigen land, en daarbij

cone geheele, wei» nig zamenhangende lijst anecdotes van Fransche snoodheid,
f) Fransche
trouweloosheid , Fransche wreedheid to doen ver)> schijnen."

doel wordt door hem zelven, in do
deze woorden opgegeven : )> Ik noem, in deze
gedenkschriften, Jacobijnen , elk en een ieder, die ingewijd is
BARRUEL's

Voorrede, met

in de grondbeginselen van die gelijkheid en vrijheid, die alles
sloopen, en al de snoodheden en rampen der Fransche omwenteling hebben voortgebragt .

De geheime gesehiedenis dezer lieboofden en aanhangers (adepten) nagaande , heb ik gezien, dat hunne Secte min hatelijk is, door
de slechte daden , welke zij reeds begaan heeft, dan zij geducht
den ,

van

hunne

is door de uitgebreidheid en algemeenheid van die, op welka
zij nog bedacht is . Uitheemsche volken hebben gesidderd voor
het lot van Frankrijk ; maar zij weten niet genoeg , wat hen
to wachten staat, indien het Jacobinisme de overhand houdt.
Om hetzelve zoo veel mogelijk voor to komen , bestem ik deze
gedenkscliriften, om de driedubbele zamenzwering , de driedubbele Secte,

van welke de Jacobijnen slechts het rampzalig

uitwerksel zijn, uit de diepe duisternissen ten voorschijn to halen, waarin

de Jacobi jnen die bedolven houden .

De orde ,
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welke 1k zal volgen , om deze Secte en deze zamenzweringen
to ontwikkelen , zal volstrekt dezelfde zijn , als die , volgens
welke zij zich gevormd hebben .
1 ° . Zamenzwering der Sofisten van

de ongodsdienstigheid

hristendom , tegen alle hristelijke
tegen den God van het
zonder
uitzondering
, zonder onderscheid van Progodsdienst,
testant of Katholijk,

Engelsch Episcopaal of Presbyteriaan , te-

gen alle Altaren van Geneve, Londen, .,4meterdam, zoo
wel als tegen die van Parg.- of Rome .
21 .

Zamenzwering der

Sofisten van

ongodsdienstigheid en

wederspannigheid, tegen al de Koningen .
50.

Zamenzwering' der Sofisten van ongodsdienstigheid en
regeringloosheid, tegen alle godsdienst en tegen alle regering, ja
zelfs zonder onderscheid tegen elke burgerlijke maatschappij en
alien eigendom hoegenaamd .
De eerste van deze zamenspanningen was van die lieden,
welke zich Wijsgeeren noemden . De tweede, die van de Wijs
geeren , vereenigd met de Loges der Vrijmetselaren . De derde
die

der Wijsgeeren en der Vrijmetselaren , vereenigd met de
De

Illuminaten .
laren

en

echter

als :

der Wijsgeeren,

Illumine's vormden de Jacob jnen ."

to vermijden,

konde overtuigen,
rede,

zamenvoeging

Vrijmetsn
Ten

einde

dat men hem van leugen en laster

heeft zijn vertaler en schrijver der voor-

de voorzigtigheid gehad, overal valsche bij to voegen,
valsche Loges, valsche VV . - . MM .- ., enz . waardoor

hem altijd een schuilhoek bleef.
BATTERIJ .

Zie

TOEJUI HING .

BAYREUTH (De Vorst van) werd in 1741 to Neurenberg ingewijd .
op ,

Kort na zijne inwijding rigtte hij cene Loge in die stad
welker eerste bijeenkomst nog

in dat jaar in zijn paleis

plaats vond , van waar de BB . • . met den Vorst aan het hoofd ,
in plegtigen optogt naar het Logebouw trok, waar de Tafelloge
gehouden werd .
BAZOT . (E . F .)

Een geleerde van

Parjs, en schrijver van het

Handboek der Vrijmetselaren , welks 6de uitgave, in 1844 aldaar uitgekomen is .
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BIAUJELT (PIERRE DE) was, luidens de tijdrekening der stricte
observantie , in 1275 tot Grootmeester der Tempelieren verkozen . Volgens de overleveringen van bet Zweedsch systema , is
hij do neef van JA OB MOLAY geweest, en heeft , gedurende do
vervolging der Tempelieren in Frankrj j k , benevens eenige andere Ridders naar Schotland gevlugt zijnde, ildaar de orde
der Vrijmetselarij voortgezet .
Ook heeft hij daar gelegenheid
gevonden, om de asch van den ter dood gebragten Grootmeester (JA OB MOLAY) to verzanielen, en hem eon gewijd graf onder eenen landen vierkanten steen, met het volgende geheimzinnige grafsehrift , to bezorgen
JA HIN

BOAS

MAX

BELAY
BUSTUS

JA OBUS

BURGUNDI US

MOLAY

DO

NO!

JEHOVA

ROISADE

A.
ANNO

1514,

DOMINI .
NOSTRI .
JESU .
HRISTI .
DEN 11 MAART.
f
BEELDSPRAAK. Zie HIEROGLYPBEN.
BEGRAVIING . Het geval komt zelfs bier to l ande. nu en dan
voor, dat een afgestorven B . - . door zijne Loge of door BB., - .
ter laatste rustplaats geleid wordt . Meestal bepalen zich do
plegtigheden dan hierbij, dat bet lijk door de daartoe opgeroe-

pen BB . - . gevolgd word l, terwijl in zeer enkele gevallen do
Reg . . M .%. der Loge, in cenige woorden , de verdiensten van
den overleden B . • . bij bet graf gedenkt ., In vele andere landen geschiedt dit nogtans op cene veel plegtstatiger wijze . In Frankr jk,
b. v . wordt bet lijk gevolgd door de BB . • , der L . • . , waartoe
de overledene beeft behoord, met de Ofciereu en den Meester
aan het hoofd, waarop do andero uitgenoodigde en vrijwillig opgekomen BB . - : volgen . Bij bet geopende graf aangekomen ;
k l eeden zich de BB . • . geheel , en vormen eon kring om do

baar . De Meester en de Redenaar treden in bet midden , en
doen cene aanspraak , in welke de Mac . - . levensbaan , do deug-'
den en verdiensten van den overledene geschetst worden , dat
mede gedaan wordt door diogenen van des overleden vrienden, die
zich daartoe opgewekt gevoelen , waarna men , soms onder het
-zingen van een daartoe vervaardigd grallied , do kist in bet graf
4
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nederlaat en die met aarde bedekt , waarna de BB .- . hunne
kleeding afleggen en naar huis keeren . In Schotland en 4,meri ka zijn de BB .- . reeds bij den optogt versierd met hunne
schootsvellen , enz . In Engeland moeten zij hiertoe eerst verlof van het Hoofdbestuur hebben . Heeft men dit verlof in bet
laatstc land niet verkregen . dan kleeden zij zich eerst op de
grafplaats ; in bet tegenovergestelde geval versieren zij zich in
bet sterfhuis met schootsvel , handschoenen en ambtsband . Elke
Loge heeft hare banier . Elke Loge gnat afzonderlijk, voorafgegaan door de minst in rang zijnde Officieren , en gevolgd door
de beide Opzieners , den Reg . • . en den afgetreden Meester ,
alle met hunne onderscheidingsteekenen . Het laatste komt de
Loge , waartoe de overledene heeft behoord , welker leden ruikers of lintstrikken in de hand hebben . Aan het hoofd gaat de
dekker met zijn uitgetogen zwaard, en voor de leden, de kapel met
gedempte en befloersde instrumenten , en eindelijk tusschen den
afgetreden en den reg . • . Meester, bet oudste lid, met den Bijbel en
de statuten op een kussen ; voorts de Eapelaan , en na dezen een koor
zangers ; nu volgt de doodkist , op welke zich bet schootsvel ,
de band , (want in En;eland draagt elke Meester een band

en sautoir,, met een' aanbangenden winkelhaak ; in Frankrij k ,
.b'elgie, enz . wordt die en echarpe gedragen) en twee gekruiste
degens bevinden . De punten van bet dekkleed der kist worden
elk door een' BF . ' . gehouden. Na bet lijk komen de verwanten en een paar Officieren der Loge . Bij bet graf aangekomen,
vormen de BB .- . een' kring, in dezelfde orde van den optogt,
in welks midden de kapel, bet koor, de haplain, de beide Meesters
en verdere Officieren zich plaatsen . De haplain (zie dat Aft .)
doet een gebed , waarna bet lijk , onder bet zingers van eeu graflied,
in bet graf nedergelaten en met aarde bedekt wordt ; hierna keert de
stoet in de vorige orde naar bet sterfhuis , waar die uiteen gait .
BEHALIM . (Stadhouder of Bevelhebber .) Een Hebreeuwsch , in de
hooge graden (30e .), veel beteekenend woord .
BEIJEREN . De V .* . M . - . in dat land, waar reeds in 1784

Me opruijende predikatie eens geestelijken in Munchen, too-
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neelen van plundering bij de VV, •,. MM .' . veroorzaakte, welke met moeite bedwongen verden , leidt eon zeer kwijnend
bestaan . In het geheele rijk is zij verboden , behalve in de
Rqnprov7ncien, waar dan nog acht Loges bestaan, fiverkende in den Schotschen Ritus, en behoorende onder do
Loge zur Sonne to Bayreuth, welke de G . - - Loge is .
Het Beijersch - bestuur tracht nogtans de V,- . M .- . ook
daar door alle middelen to ondermijnen, zoo als b . v.
door een verbod aan alle ambtenaren en oflicieren, om zich to
doen inwijden, in 1841 opgevolgd door het verbod aan de
schoolmeesters en onderwijzers, om zich to doer aannemen,
terwijl de reeds aangenomenen voor hun lidmaatschap moeten
bedanken . Op deze wijze zoekt men het toetreden van mannen
van bekwaamheid to beletten ; want men diene to weten, dat
niet slechts geestelijken, maar ook advokaten en geneesheeren in
Be geren aangezien worden als staatsbeambten, en dus onder dit verbod begrepen zijn . (Zie vender ILLtJMINATEN , WEISIIAIIPT en KNIGGE .
BEITEL . Een werktuig, dat in de Fransche Loges op de Leerlings en Medgezellen Tableau's is bijgevoegd geworden, en client
tot bearbeiding van den ruwen steen .
BEKER . (Bittere) Een drank , welke men in sommige landen gewoon is
den Kandidaat bij zijne receptie to geven , en welke eerst eon
zoeten en daarna een bitteren smaak heeft , door het inmengen eener bittere vloeistof ; zinspelende hierdoor op 't genot en de
bitterheden des levens , welke de mensch gewoonlijk beide smaakt .
BELGIE . De geschiedenis der orde is, wat het ontstaan
en de cerste jaren betreft , onzeker en duister . Lene halve.
eeuw voor de vereeniging met Frankr j k bestonden er zestien
wettige Loges, welke hunne constitution hadden ontvangen ,
hetzij van de G .- . L .- . van .Engeland, hetzij van die van
Holland, of wel van provinciale Groot-Meesters . 1liervan

bestonden er zes to Bruseel, van welke er vijf later weder
to niet gingen . Naar men wil , zoude de G . . L . •. van Engeland , in 1.721 , de Loge la Parfaite .anion , to Bergen,
in Iienegouwen, en in 1750 la Parfaite Union, to Gend,
geconstitwerd hebben .

Keizer JQZEF 11, vernomen hebbende, dat men in do Befgisehe Loges over staatkundige aangelegenheden handelde , name
op den 9den Januarij 1786 een besluit, waarbij bepaald werd, dat
er in elke provincie slechts eene Loge mogt bestaan , en wel
alleen in de hoofdstad . Zouden er echter to veel BB . • . in
die stad aanwezig zijn , om =door eene Loge bevat to worden ;
dan mogten er tot drie Loges , zonder meer , opgerigt worden ,
terwijl elke Loge onder de verpligting lag, om aan het Hoofdbestuur der Policie kennis to geven van de plaats , den dag en
het uur harer bijeenkomst . Bij de straf bepalingen tegen, de
overtreders werd tevens gevoegd, dat de naam van hem, die
zoodanige overtredingen bekend maakte , geheim zoude blijven ,
en dezulke niet gestraft zoude worden , al behoorde hij tot
de overtreders .

liet Oostenrijksche bestuur vernam nogtans ,
dat do Belgische Loges , bij voortduring, dezelfde staatkun .
dige strekking bleven houden, die des to bedenkelij ker
was , dewijl de voornaamste edellieden aan het hoofd stonden ,
die daarenboven op dat oogenblik de democratische beginselon
aanbingen , en dus dubbelen invloed bij bet Volk kregen . Zelfs
de geestelijken waren in lien tijd de warme aanhangers
der V . • . M . • . , zoodat de Prins Risschop van Luik , en het
groote Xapittel, in 1770 tot de Luiksche Loge behoorden ,
terwijl al de Officieren Bier Loge uit do hoogero geestelijkheid waxen .
De Loge l'Reureuse rencantre to Erussel,.
bestond in dat jaar 178E } uit 4.2 leden , zijnde de aanzienlijkste personen, als de Markies VAN JJASTELER, Reg . • . M . - ., de
beruchte VAN DER IX04T, de l3ertogen tan VRSEE en van AREM
(Over de, geBERG , de Prinsen Van UGNE en van GAVRE, enz .
heime haudelingen Bier personen vindt men veel in een antlers
zonderling Work, getiteld . d o Fransehe Spi on , en geschrevenn
door zekeren DE BEAUMANOrR, onder den verdichten naam van LESUEUR)
Dienvolgens nam JOZEF 11, in Mei van hettzelfde jaar, eon besluit
waarbil at de Logesin Belgie opgeheven werden, met uitzondering
van twee of drie to Brus rel, en met name THeureuse Rencon-tre , l'lnion en Let vrait arnis de l'Union , welke nit
den Baron

VON SE RENDORFF
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Bij Let uilbarsun der Fransche omwetit-cl-hig, besloot de
Kcizer nogtans do V . - . M . - . in al zijne Staten to vorbieden,
en alle -ambtenaren en krijgslieden to bevelen, den ced to
doen , dat Ai nimmer tot geheime genootschappen zeuden behooren , en wel op straffe van afzetting .
Tijdens BelgiW tot hot Fransche rijk belloorde , stonden de
Loges onder bet G. ,- . 0 . - . van Frankryk.
Toen Be lgii met Nederlancl vereenigd Nverd, werden er
twee Mac . - . Hoofdbesturen gevestigd voor elke der beide afdeelingen van hot rijk . Dat voor BelgiW voerde den naam van

froote Lob e van Best uur root de Zuidelgke ProvinciWn,
en was to Brussel gevestigd, terwijl doze tevens de Loges in do
West-Indische Wonih onder baar beheer kreeg , en de Prins DE
GGAVRE als gesubstitueerd Grool-M . - . Nat
- aan bet hoofd stond .
De Loge I'Esperance to Brus*el ; had den toenmaligen
'Prins van Orai!je (thans Z . M . wiLLEm II) tot haren M . - .
van Eer benoemd , terwiJI die Z . - . V . * . B . . hare wakmamlieden meermaals bestuurde.
Dczolfdc Loge I'Esperance vierde dan ook onderscheidene
inalen feest, ter Bore van haren doorl-achtigen Meester van Eer,
vaarbij meestal cone sebitterende pracht word ton toon gespreid .
In then tijd word or door de. Logos TEsperance to -Brus.vel, en de Loge des Trinasophes to Parigs, die beide vele
nitstek,ende mannen telden, eene onderlinge affiliatio gesloten .
,Vole woelingen kadden or gedurende al then tijd, in de
Mac . • . wergild in Belgie plaats, zoo ais ,ook cone poging gedaan word, om bet Mitzraimitische stelsel in to voeren, waarbij
men zelfs stukken uitgaf, van onderteekeningen voorzien, welker echtheid door sommige der personen, daarbij bedoeld, openIijk ontkend %verd , aan welke pogingen echter vooreen good gedeelte perk gesteld word door hot verbod van den R . . E - - - M - - tat .' . , bij
irculaire van 18 November i 8I 8 . (Zie I-nna lee

Maponniques , T . III . part . 2 . bl . 400 , n° . 88) .
Ook aan andere twisten ontbrak -bet niet , zoo als , b . v .
.over de hecrschappij in de Schotsche graden , waarbij men niet
;altijd even -kiesch op do iniddelen was, zoo als er , b . v, den
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19den Maart 1818 vijf stukken verschenen , met de dagteeke..

ning van N amen, en waarvan het geleidende stuk geteekend
was door P. c. MARCHOT, aankondigende , dat er een oorepron..
kelijk .Schotseh steIsel in werking gebragt zoude worden, dat
voorgegeven werd , in 1770, aldaar ingevoerd te zijn , door
constitutie van eene groote Moeder-Loge te Edimhurg van die
Ilitus , welke Moeder..L .·. nimmer heeft bestaan , gelijk er
ook personen opkwamen, die verklaarden, dat men mis..
bruik van hnnne namen had gemaakt ~ vermits zij niet
daartoe behoorden, gelijk men, om de menigte te verblinden ,
had opgegeven in eene naamIijst van BB.·., die tot de hoogere graden ~an dat stelsel zouden behooren. Veel hierover
vindt men in de Annale, Map.·. T. III en IV. Later
bleek, dat dit geheele stelsel van 55 gewijzigde graden uitgebroeid was door zekeren Advokaat MARCHOT, te N ioelles , in
wiens persoon en eenige vrlenden welligt bij uitsluiting al het
personeel zal hebhen bestaan.
In 1858 hernieuwde de Geestelijkheid bare, reeds tijdens
de vereeniging , op de Broederschap gedane aanvallen met' klem,
welke op het .hoogste toppunt gebragt werden door de wapen...
kreet tegen de Vrijmetselarij, vervat in het Mandement (zie
dat Art.), bij gelegenheid dervasten van 1859 uitgevaardigd door VAN
BOMMEL, Bisschop van Luik, en welk Mandement op eene
zeer belangwekkende wijze is beantwoord door eene brochure,
getiteld . Lettre D'EUSTACHE LE FRANC, a Monseigneur con...
~EILLE RICHARD ANTOINE VAN BOlUMEt, pou'r la pln~ grand6
utilite du St. Siege, pour' la mortifioatio» et le onati..
snent du Clerge Wallon, EvefJue de, Liege" etc. Behalve
dat men den Schrijver niet kende , zijnda LEFBANC een verdichte
naam , wist men er zelfs den drukker niet van, als vermeldende het titelblad slechts : Liege, de l'lmpr-imerie dee
Mi8~ion8,
Er zijn onderscheiden uitgaven van verschenen,
ofschoon dit hoekje thans zeer zeldzaam is geworden. Over het
algemeen maakten dergelijke tegensehriften een' zoodanlgen opgang,
dat er een was, van 't welk tot 10,000 exemplaren, en we]

met zulke srctigheid werden verkocht , dat de lTitgever de
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wapende magt moest t.o pulp roepen , om ongel ukken door
overgrooten aandrang to voorkomen .
De vervolgingen der Geestelijken namen hand over hand toe, zoodat een der elkander opvolgende ministerien, den Baron DE STASSART,
(in Nederland genoeg bekend) die na de afscheiding Groot-Meester
Nationaal der Beig . • . V . • . M . • . was geworden , een' door hem bekleeden post afnam, en hem Been anderen in de plaats wilde geven,
ten ware hij de V . • . M . • . afzwoer , of althans voor ziju G . • .
Meesterschap bedankte,, waartoe hij zich Bet belezen , wat hem
dan ook met eenen gezantschapspost is beloond geworden .
Ter gedachtenis van de plaats gehad hebbende vervolgingen
is er eene keurige, door den stempelsnijder HART to JJru iael ,
gegraveerde medaille geslagen, vetheeldende op de voorzijde eene
slang . die zich om eene vijl kronkelt en in dezelve bijt , terwijl het omschrift wordt jevormd door de woorden : La Maponnerie vivra, Dieu le veut . Gr . •. Or, • . de J3elgique,
5858 . De keerzijde van den penning bevat eon aantal Mac . • .
grondregelen .
Het Belg . • .

Gr .

0.

• . , dat in 5833 zijn statuten heeft uit-

gegeven, bestaat , uit een onafhankelijken mprene consei l voor

de 8chotsche graden, en een eigenlijk Gr . • . 0 . . , dat 27 Loges telt, terwijl er drie zijn, welke zich onafhankelijk hebben
verklaard , en vier Loges zich hebben begeven onder het G . • .
0. • . van Nederland .

BELLY-PAARO . De naam vaa cene geheime vaereeniging bij de
negers van Guinea, De geheimen warden drie of vier malen
in cene ceuw gevierd . De Kandidaten worden voor hunne aanneming van alle versiersels en kleedingstukken ontdaan , en
daarna in een bosch gevoerd , waar zij ingewijd worden . Gedurende hunnen leertijd, die eenige jaren duurt , ontvangen zij
ook een' nieuwen naam , en brengen dien tijd afgezonderd van
alle oningewijden en vrouweu door . Na hunne inwijding kee ,
ren zij in de maatschappij terug, waar zij to onderkennen zijn
aan hunne kleeding en ook aan diepe insnijdingen op onderscheiden ligchaamsdeelen, welke zij bij hunne aanneming ontvingen . De
iugewijdeaworden door hot Yolk geeerbiedigd on als heiiigen beschouwd.
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BELZONI. (G .)

Deze bekende reiziger was geboren to Padua ,
en vertrok om staatkundige gebeurtenissen in 1800 van daar
en vestigde zich to Rome . Hij was voornemens monnik to worden, toen het bezetten dier stad door de Franschen hem daarvan
afbragt . In 1803 in Engeland aangekomen, huwde hij aldaar . Zich sterk op de w aterbouw kunde hebbende toegelegd,
vatte hij later het voornemen op, om naar Egypte to gaan,
dewijl hij dacht, aldaar als waterbouwkundige goede vooruitzigten to hebben . Nadat hij eene reis naar Spanj e , Portugal
en Malta gemaakt had, begaf hij zich met zijne echtgenoot
naar Egypte, waar hij van 4815-1819 bleef . Daar to lande hield hij zich ook hoofdzakelijk bezig met nasporingen van
de overblijfselen der oudheid . Hij opende ecn van do twee beroemde pyramiden van Gizeh, en onderseheidene graven van
de Koningen van Thebe. Een dezer, welke het graf was van
Ousirei, is tot nu toe het voornaamste, volmaakste en prachtigste gedenkteeken in die streken . Hij onderzocht eveneens voor
bet eerst den tempel van Ysambul, in de nabijheid van den
tweeden waterval van den NP, deed cone reis langs de kust
der .Rode Zee, bezocht de stad Berenice, enz . en keerde
vervolgens naar Engeland terug, waar hij hoogstgewigtige kunstschatten medebragt, welke zich thans hoofdzakelijk nog aldaar
bevinden .
In 1823 door hot Engelsche gouvernement gezonden , om
eene reize in het binnenland van 4frika, en wel bijzonder
naar Houssa en Tombuctoo to maken, kreeg hij op zijne reize derwaarts to Benin eene kwaadaardige koorts met dyssenterie, en stierf op den 3den December 1825, to Guto, in
het Koningrijk Benin, aan de gevolgen .
Hij was eon ijverig Br . • . , en behalve de waarde zijner ontdekkin.gen voor de beeldende kunsten, is er ook menige onder,
welke voor de orde van het hoogste gewigt is, en welk laatste

gedeelte men hoop heeft, door toestemming van den bezitter der
bescheiden, ten nutte der orde openbaar to zien maken .
1ENAKA , eigenlijk BEN-GNAKAR (noon der ouvruchtbaarheid) , eon in
de hooge gradeu (4e, gr, Ned, R . i I Oe . gr . Sch . R .) gebruikt woard.

BEN .

BER .
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BENAIJAH . Dit verbasterd Hebr . woord (Zoon des Ylceren) wordt
in de hooge graden (Sch . R . I Oe . gr .) gebruikt .
BEN HORIM . Is een beteekenend woord in eenige hooge graden
(b . v . Sch . R . 8e . gr.) .
BEN HORIM HAKAR JAKANAI . (De zoon des edelen is onverwrikbaar voor dengeen . die alles verwart .) Een Hebreeuwsche,
in de hooge graden ( S ch . R . 8e . gr .) voorkomende volzin .
BENDEKAR . (Zoon der ootmoedigheid .) Een woord van beteekenis in de hooge graden ( S ch . R . 1Oe. gr.) .
BENEDI TUS XIV . Geboren iii het jaar 1673, to Bologna,
werd den 17den Augustus 1740 opvolger van Paus LEMENS
XII, en stierf den Sden Ytej '1758 . Zijn familienaam was
Hij was cen man van eene uitgebreide kennis en con groot beschermer der kunsten en wetenschappen .

PROSPER LAMBERTINI.

Hoewel hij de Bul tegen do geheime genootschappen van zijncn
voorganger vernieuwde, zoo werden de Vrijmetselaren onder zijne regering toch niet vervolgd ; zelfs houdt men het er algemeen voor , dat hij zich in de orde heeft doen aannemen , om
zich van deszelfs doel to overtuigen . (Zie BuL .)
BENGALEN . Do Vrijmetselarij is in dit land, zoowel als in alle
Engelsche bezittingen in de indien, zeer geacht en geeerd .
De eerste Loge werd daar in 1729 gesticht door GEORGE POMFRET,
ESQ . , welke door do groote Loge van Engeland (modern ~Vason8) tot Provinciaal Grootmeester dezer gewesten benoemd werd .
BENGEBER, bij verbastering BENGABER . (Zoon des sterken .) Een
Hebr ., in de hooge graden (Sch . R . 11 e . gr. ), veelbeteekenend woord .
BENJAMIN . Een woordin de hooge gr . (Sch . R .15e . gr . Ned . R . 6e. g r .) .
BENNET, Abt van l'Virval, was in het jaar 680 Groot-Opziener der Engelsche Bouwlieden , en voerde het gebruik van steenen in . ANDERSON noemt hem de tweede Grootmeester der
Vrijmetselaren .
BENTIN K EN VAREL, ( HRISTOFEL FREDERIK ANTON
Graaf van) werd den 6den Augustus 1758 tot Grootmeester
van de Nationale Loge der Nederlanden verkozen .
JEPROEVINGEN . Gehcimzinnige handelingen , om het karakter
en den zielstoestaud van den Kandidaat to leeren kennen .
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BEZ .

BERITH . (verbond .) Berith-.seder-Schelemoth (beloofd verbond
der volkomene vereeniging), woord ea zinsneden van beteekenis
in de hooge graden . (Sch . R . 6e, 11 e . en 1 4e . gr.)
BERLIJN . Is de zetel der drie groote Loges in de Pruissische
staten . Omtrent de stelsels, zie PRUISSEN en STELSEL .
BERLIJNS HE RITUS . Zie STRI TE OBSERVANTIE en PRUISSEN.
BERN . De Raad van dit Kanton in Zwitserland verbood, bij
eene verordening van den Men Maart 1745, de Vrijmetselarkl
onder zware straf. In vervolg van tijd werden de Maconnieke
vereenigingen in stilte geduld, en daarna in 1782 op nieuw
verboden ; voor bet tegenwoordige vindt zij aldaar vele warme
en werkzame voorstanders .
BERNADOTTE . Zie KAREL JAN, Koning van Zweden .
BERTEMER . Een van de negen uitverkoren Meesters r welke

SALO-

Mo tot bet opzoeken van den verslagen Meester uitzond .
BETALING . Bijdrage tot instandhouding eener Loge, en verpligte bijdrage aan bet Groot-Oosten (Metalen genaamd .)
BEURNONVILLE, (Graaf van) Pair van Frankrijk , Staatsminis-

ter en Luitenant-Generaal , werd den 12den Augustus 1814 ,
door bet Groot-Oosten van Frankryk, tot cen' der drie
Grootbewaarders der orde benoemd, gedurende bet openstaan
der G rootmeesterlijke waardigheid .
BEVORDERING . De overgang van eenen minderen tot eenen
boogeren graad . Zie GRAAD .
BEWIND . (Ret) Dezen naam draagt dat aantal leden eener Loge ;
hetwelk met bet administrative vau dezelve belast is ; bet
bestaat uit zoodanige Broeders, welke den Meestergraad bezitten . Dergelijke direction worden jaarlijks herkozen . In eeni~ge systema's maken do bezitters der hoogere graden zulk een
bestuur uit .
BEZALEeL, (Do schatten Gods .) Een bekend woord in de hooge
graden . (Sch . R . 22e . en 5 2e . gr .)
BEZOEKEN . Den arbeid eener Loge bijwonen, van svelke men
geen lid is,
BEZOEKENDE BIIOEDERS . De wettige aanneming van iemand tot
Vrijmctselaar geeft hem bet regt, om elke andei'e Loge van

AVelke
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hij gee; lid is, bij to wonen .

Alvorens toegelaten to worden ,
moet de bezoekende brooder visiteur zich aaii een onderzoek onderwerpen . Sedert het midden der vorige eeuw moet men bovendien van een diploma voorzien zijn ; overigens wordt hem
eene aan zijnen graad passende plaats gegeven . Zie DIPLOMA .
BIBLIOTHEKEN . Ongeacht de nuttigheid en het arngename eener
Loge-I ibliotheek , en ofschoon vele Loges dezelve bezitten , zoo
heeft toch geene derzelve zich door volkomenheid en grootte
beroemd gemaakt.
Twee Loges hebben echter daarin den
grootsten naam bekomen, namelijk, de Loge Zorobabel zum
Nordstern, en Friedrich zur gekronten iof/nung , to

Koppenhagen .
BIELEVELD, (JA OB FRIEDRI H Baron VAN) geboren den
51 sten Maart 1717 , Koninklijk Pruissisch geheimraad en ezant Van ,FREDERIK II in den Haag, overleden den Aden
April 1770, heeft zich in de Vrijmetselarij bijzonder bekend
gemaakt , niet alleen door hot schrijven van Maconnieke werken,
maar ook door zijn Grootmeesterschap in do Loge zu den drei

J' eltkugeln , van den jare 1734-1757 .
BILS HAN .

(Navorscher.)

Een Hebr . woord in do hooge gra-

den voorkomende.
I3L AAUW. (Azuur .) Is de allegorische kleur der trouw, welke kleur
de Vrijmetselarij aangenomen heeft . In alle systema's is zij de
kleur der drie eerste of St Johannes-graden, en vaak ook van
alle versierselen en bekleedingen der Brooders, wesbalve men
ook deze drie grader de blaauwe , in tegenstelling van do roode Vrijmetselarij of hooge graden noemt .
DLINDDOEK .
Kandidaat .

Zinuebeeldig

gebruik

ter beproeving van

een'

DLOEMSLINGERS . Bij gelegenbeid van het vijftigjarig bestaan
eener Loge, van de oprigting eener Loge, of van de aanneming van
eenen Loefton , wordt de Tempel soms met bloemslingers versierd .
BOaZ, Boaz . (de sterke .) Do Hebr . naam van de kolom ter
linkerhand, aan den westelijken ingang van den voorhof des
Tempels, aan welke de Medgezellen , zoo als do leerlingen
aan do koloin Jachin, als aan den Tempelbouw werkende bouw,
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BO .
lieden hun loon ontvingen f

BOB .
Dit word behoort zoowel tot de

Johannes- als tot de andere grader .

BOER , (Het gouden) waarin de statuten, en de notulen van een
Kapittel der hooge grader, worden geschreven, als ook de namen
tier BB . • . , die den graad van R . • . i' bezitten .
HOEKERIJ . Zie BIBLIOTHEEK .
BOEK VOOR DE BOUWSTOFFEN . R aster van de aanteekeningen cener Loge .
BOETSELAAR, (KAREL Baron VAN) werd in 1759 tot Grootmeester der Groote Nationale Loge der Vereenigde Nederlanden
verkozen, en bekleedde deze betrekking 59 jaren . Aan zijne
onderhandelingen met de G . • . L . •. van Engeland van de nieu,were VV . •. MM . • . , heeft de G. •. L . • . van Holland hare onafhankelijkheid van genoemde Groote Loge tie danken, dewijl
hij met dete den 25sten April 1770 een oncordaat sloot ,
waarbij de onafhankelijkheid der Groote Loge van Nederland
plegtig erkend en to gelijker tijd werd vastgesteld , dat het Nederlandsch Groot-Oosten geene Loge in Groot-Brittanje, noch
in eene der Engelsche bezittingen in de indiin , mogt consti
Wren . Zie ON4ORDAAT .
BOHEME . De cerste Loge aldaar ontving hare
onstitutie i n
4 749 van de Gr . • . L. -. van Schotland . In de hoofdstad van
dat rijk bestonden er in 1776 vier Loges, welker leden buitengewoon vele weldaden verspreidden, zoo alss zij dan ook niet
slechts in datzelfde jaar een weeshuis oprigtten, maar bij eene
plaats gehad hebbende overstrooming der stad, met verachting
van eigen gevaar, honderden ongelukkigen van eeu' gewissen
flood redden , en later, ter hunner ondersteuning, eene hoogst
aanzienlijke som bijeenbragten . zoowel door eerie inzameling
fonder de Broeders, als door em aantal der welsprekendste leZen of to vaardigen, welke zich aan de deuren der kerken
plaatsten, en de kerkgangers opwekten tot ruime giften . Bij
hot uitbarsten der Fransche omwenteling werden echter de Loges in .Boheme, gelijk in al de Oostenrijksche landen, door
die regering verboden .
f OMBI E . (EQUES AB) Zie LAVAL.

BOM .

ROU .
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BOMMEL . (VAN) Zie MA DEM£NT .
BORN, (IGNATIUS Edler van) geboren den 26sten December 1742,
overleden den 28sten Augustus 1791 , was Keizerlijk-Koninklijk
Hofraad bij de Hofkamer to Xeenen , voor 't Munt- en Bergwezen,
en een zeer geacht mineraloog . Toen in 1785 de Keurvorst van
J3ei~jeren . door eon edict , aan al zijne staatsbeambten voorschreef,
zich tegen de Vrijmetselarij to verzetten , en dezelve of to zweren , schreef hij twee zeer krachtige brieven terug , in welke
hij zeide, to meenen , dat men in Beij eren zich meer op verlichting en beschaving toelegde ; dat hij de Keurvorstelijke verordening , weike de uitroeijing der Vrijmetselarij ten doe! had ,
niet zoude opvolgen, en liever zich zelven zoude willen opoffe,
ren . Hij rigtte , kort na de troonsbeklimming van JosEF 11 .1
Gene Loge to Weenen op , onder den naam van zur wahren

F,
intracht , in welke hij zich steeds eon ijverig aanhanger der
Vrijmetselarij betoonde ,, en zulks bleef tot aan het einde zijns levens .
BORST . (De) De Kandidaat heeft bijj zijne intrede in de orde do
linkerborst ontbloot, dat eene synibolische beteekenis heeft .
BORSTTEEKEN . Hartteeken, (Het) Het herkenningsteeken der
Medgezel'en , welke hen aan cen gedeelte van hunuen eed bij
de aanneming , herinnert .
BOSSONIAAN , of hristelijke wijsgeer , (De) De vierde graad
der Afrikaansche Bouwheeren .
BOUILLY . Deze voortreffelijke man wijdde zijn geheele leven toe
aan de belangen der V . M . • . Hij was een Metselaar en gesubstitueerd Grootmeester, die de room uitmaakt der Fransche
VV. • . MM . • . Een geleerd en weldenkend mensch , de vader en vriend der kindschheid , de leidsman door allerlel
levensperken , een innemend zedemeester en bevallig schrijver , en een beminnenswaardig voorbeeld der ware Vrijmetselaren .
BOURBON . (LOUIS DE) Zie LERMONT.
BOUSQUET, (JOHANNES) Advokaat to Leiden, werd in 1804
tot Grootmeester der Groote Loge der vereenigde Nederlanden
verkozen, en bekleedde deze waardigheid bij voortdurendbeid
tot 1812 .
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BOUWW ORPORATIE . Zie ORPORATIE .
BOUWHEER . (0 . - . 13 .- . d .- . H .- .) Aldus noemen de Vrijmetselaars het hoogste Wezen, hetwelk men gewoon is God to noemen .
BOUWHEEREN . Zie AFIIKAANS HE BOUWBEEREN . Ter aanvulling
van bet vorige art . dient, dat die vereeniging in Silezie een
groot gebouw had doen daarstellen , waar bet Hoofd-Kapittel gehouden werd, en dat van eene boekerij en van eene scheikundige werkplaats voorzien was, terwijl de vereeniging jaarlijks
cen prijs uitreikte , voor bet best geschreven stuk over de Vrijmetselarij.
BOUWMEESTER , (De volkomen) of Schotsche Ridder, de S7ste
graad van bet Mitzraiinitisch systema .
BRANDENBURG-Onolzbaeh, of dnepach- Bayreuth, (KAREL
WILLEM FREDERIK, Markgraaf van) geboren den 4 2den Mei
4712, overleden den 3den Augustus 1757 , werd den 20sten
Julij 1740, door FREDERIK II , in de orde aangenomen, en
later tot Grootmeester der Moeder-Loge zu den drei Weltkugeln in Berlijn benoemd, welke waardigheid hij tot zijnen dood bekleedde,
BRAZILIE. In dit rijk is de Vrijmetselarij reeds sedert eenigen
lijd doorgedrongen, en tijdens Don PEDRO dat rijk als Keizer
regeerde, werd hij in 1822 ingewijd, en nog in datzelfde jaar
tot Grootmeester-Nationaal benoemd . Het Braziliaansche GrootOosten bearbeidt het nieuwe of Fransche stelsel, heeft zijn zetel in Rio de Janeiro, en telt omstreeks vijftien Loges onder
deszelfs gebied . Afgescheiden van dat G.- . 0 .- . , bestaat er
ook een Hooge Raad voor den S5sten graad van het- oude en
aangenomen Schotsche stelsel . Van dat laatste bestuur heeft zich
echter, ten gevolge cens geschils, een deel afgescheiden, en
vormt een . afzonderlijk ligchaam .
BREEDTE . De zinriebeeldige breedte eener Loge is van bet
noorden tot bet zuiden .
BROEDER . Is de naam, then de Vrijmetselaren elkander geverr,
ten blijke hunner onderlinge vriendschap, en tot cen bewijs,
dat men in de Loges van geene titels weet .
BROEDER . (Uitgesloten)

Zie

UITGESLOTEN VAN DE ,JOGES;,

BRO .

BIlL .
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BROEDER (Versehrikkelijlce) is hij , die den Kandidaat voor zijne
receptie voorbereidt en behulpzaam is ; ook Voorbereider .
BROEDERS. (Afrikaansche) Zie AFRIKAANS HE BOUWHEEREN en ook
BOUWHEEREN.

BROEDERS . (Dienende) Zie DIENENDE BROEDERS .
BROEDERS , (Valsche) zijn diegenen, welke in cene geheime Lo .
ge zijn aangenomen .
BROEDERS VAN VERDIENSTEN . Zijn broeders, welke door
verdienste waardig geacht w orders , geheel kosteloos in de orde
opgenomen to worden, en welke gelijkelijk deelen in al die
voorregten, waarop anderen aanspraak hebben . De zoodanigen
zijn Schilder; , Toonkunstenaars, enz.
BROEDERKUS . (De) Van oudsher waren de Broederen, gelijk de
eerste hristenen, gewoon, elkander bij de sluiting der Loge,
ten blijke van opregte broedermin, to kussen . De nieuw ingewijdde ontving dadelijk na zijne aanneming, den kus bet
eerst van den Achtbaren Meester . Thans nog bestaat in enkele landeit de gewoonte , dat de Broeders , bij bet sluiten
van den broederketen en bet eindigen van den arbeid, elkander
driemaal omhelzen , en dat de aannemeling door den .
., MeesA
ter omhelsd wordt
BROEDERMAAL . Zie TAFELLOGE, ook
BROEDERS HAP . Zie VRIJHEID..
BROWN . (Lord ANTON)
BRU E . (ROBERT) Zie

Zie
ROBERT

AGAPEN .

MONTA UTE .

I Van Schotland.

BRUGGENBROEDERS . (De) Eene orde in de m iddeleenwen . i n
welke de- geloften van bescherming der reizigers, verpleging der
zieken, bet bouwen van bruggen, daarstellen van wegen en ziekenhuizen, van in armoede en ongehuwd to zullen leven,
werden afgelegd . Later ontstonden door deze orde de gasthuizen ,
of vereenigden reeds bestaande gasthuizen zich met dezelve. Onderscheiden daarstellers van hooge graders in Fran krlyk Iiebben
gepoogd deze Bruggenridderschap daar to lande weder to doer
herleven ; vooral was dit bet geval met de Ridder: van den
.Degen, doch zonder jets anders nit to werken dan bet daar.
stellen eener nieuwe wijze van zich to decoreren .
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BUL (Eene) is eene pausselijke verordenhig over kerkeiijke ann .,
gelegenheden, welke, op perkament geschreven en met een
looden zegel voorzien is .
Dit , der VV . -, MM . • . geheel vreemde woord, heeft voor de BB . ' . van, bet R . I atholijk kerkgenootschap een allergrootst gewigt bekomen, door de
banvloeken van Pans LEMENS XII, van den 29sten Mei 1738,
van BENEDI TUS XIV , van den 13den April 1731 .
Door
bet Edict, hetwelk de Staatssecretaris van Paus plus VII, de
Kardinaal
vaststelde

van 13 Augustus 1814, tegen de orde
(zie dit Edict in het Italiaansch en Spaansch, in
de 4cta Latomorum, enz. door THORY, II . D . bl . 220-231) .
GONSALVI,

Bij doze Bullen werden de deelhebbers, in do meeste Itatholijke
Staten , met gevangenis , verbeurdverklaring hunner goederen , verbanning, ja zelfs somtijds met do doodstraf bedreigd ; alsmede de bul
van Pans LEO XII, van den 3den Maart 1826 ; zijnde die, van
XII bekrachtigd door BENEDI TUS XIV, en die van
XII, de voornaamste . van den navolgende inhoud

cLEMENS

LEO

Bul van LEMENs XII, van den 29sten Mei 1758, bekraclttigd in denzelfden vorm-door z jnen opvolger,
BENEDI TUS XIV.
Omnis enim qui male agit edit lucent . . . .
et qui facit veritate,n pent ad Luce,n.
JOANN.

ap. III .

Die kwaad doet, haat bet licht . . . . die
naar waarheid handelt, nadert het licht .

De Bi sschop

LEMENs ,

al de getrouwen van

JEWS

Dienaar der Dienaren van God , aan
IIUSTUS. lieil en Apostolischen zegen I

Door de goddelijke Voorzienigheid verkozen tot den hoogsten
graad van den Apostolischen Stoel, hoe onwaardig wij dat ook
zijn, hebben wij , volgens den pligt der herderlijke waakzaamheid, welke ons is toevertrouwd, en ondersteund door de goddelijke genade, onze aandacht met alien ijver gevestlgd op alles,
vat dwaling en ondeugd zou kunnen to weeg brengen, en dat
dienen kan, om de zuiverheid der ware godsdienst tegen to gaan,
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in deze voor ons zoo moe4elijke en gevaarlijke tijden .

Wij hebben door geruchten vernomen , dat zich elken dag zekere genoot; ,happen vereenigen, met nieuwe vorderingen ; sluipge2elschappen , bekend onder den naam van Vrijmetselar-en, of under eerie andere benaming voorkomende, in welke zich do Ieden van verschillende godsdienstige Kerkgenootschappen vereenigen, door een verdrag s zoo naauw als ondoordringbaar, volgens
wetten en statuten , zoo als zij gemaakt en door dure eeden
bczworen zijn op den Bijbel, en op zware straffen zich verbindende tot bet bewaren hunner geheimen .
Maar bet ligt in de natuur der misdaad ; dat zij zich zelve
verraadt door kreten, die haar doers ontdekken en haar aanklagen ;
zoo hebben dan ook genoemde genootschappen zware verdenkin ,
gen to weeg gebragt bij de getrouwen, die zich in dezelven
hebben doen aanwerven ; dat bij menschen van voorzigtigheid en eerlijkheid gelijk staat, met zich door bet kenteeken
van boosaardigheid en slechtheid to besmetten ; want zoo zij geen
kwaad deden , dan zouden zij bet licht niet schuwen, en doze
verdenking is zoodanig toegenomen , dat deze genootschappen
in verschillende landen reeds sedert lang verjaagd en gebannen
zijn, als strijdig met de veiligheid der Staten .
Het is daarom ; dat wij , de groote onheilen overdenkende,
die gewoonlijk uit deze genootschappen voortvloeijen , niet alleen
voor de tijdelijke rust der Staten, maar ook voor bet hell der
zielen , waardoor zij niet kunnen overeenkomen met de burgerlijke en kannonnieke wetten, en aangezien de Godspraak ons
den pligt voorschrijft , van dag en nacht to waken , als een ge-trouw en voorzigtig dienaar van het huisgezin des Heeren, opdat dit slag van menschen niet als dieven bet huis inbreken ,
en als vossen din wijnstok vernielen , noch het hart der eenvoudigen bederven, noch in bet geheim hen met hunne vergiftige dolken doorboren ; om den zeer breeders weg to sluiten ,
die zich daardoor voor de ongeregtigheden zou kunnen openen ,
en die straffeloos zouden begaan worden, en om andere bij ons
bekende regtvaardige en redelijke oorzaken , hebben wij , op
den raad van velen onor eerwaardige Broederen Kardinalea var do
5
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Iteilige ltoommsche Kerk , en uit eigene aandrift , na rijpe overwveging , op stellige overtuiging, en krachtens onze Apostolische
magt besloten , deze uit to vaardigen, en to veroordeelen en to

verbieden deze genoemde genootschappen, vergaderingen, vereenigingen, bijeenkomsten en beraadslagingen van Vrijmetselaren,
of under elken anderen naam bekend, zoo als wij die veroordeelen en verbieden door de tegenwoordige lastgeving, ook in
alle eeuwigheid geldig .
Daarom verbieden wij bij deze ernstig, uit aanmerking van
de heilige gehoorzaamheid, aan ieder en elk der getrouwen van
HRISTUS, van welken staat, graad, rang, betrekking en
waardigheid hij zij, leeken of geestelijken, wereldlijken of geor-denden, welke zelfs eene bijzondere melding verdienen, om onJEZU$

der welk voorwendsel, hoegenaamd ook, in de genoemde gezelschappen der Vrijmetselaren, of anders genoemde vereenigingen,
to treden, of om die to bevorderen, to onderhouden, die bij
zich to ontvangen, of die elders eene schuilplaats to bezorgen,
of die to verbergen, of om zich bij dezelven to doen inschrijven,
of to verbinden, die vereenigingen bij to wonen, of deze de
magt en de middelen to geven , om to vergaderen, dezelve jets
to verschaffen, middellijk of onmiddellijk, openlijk of bedekt , raad to geven , to helpen , of ondersteuning to bezorgen,
zoo door zich zelven, of door anderen, als ook, om anderen
to vermanen , of aan to moedigen , om zich bij deze genootschappen to doen inschrijven, dezelven to helpen, bij to wonen,
bij to staan en to ondersteunen, op welke wijze dit ook zij,
of om die raad to geven ; maar wij bevelen hen volstrekt, zieh
van deze genootschappen geheel to onthouden, en wel op straffe van excommunicatie voor elken overtreder, door de daad alleen
en zonder verdere verklaring, van welken ban niemand anders de
-weldaad van absolutic kan verkrijgen, dan door ons, of door
den alsdan bestaanden Roomschen Paus, ten ware hij op ster
ven lage
Wij willen ook en bevelen, dat zoowel alle Bisschoppen, zoo
hoogere als gewone Prelaten, als ook alle Inquisiteurs der ketterij, naauwkeurig zullen ouderzoeken , wie -zich hier tegen ge-
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dragon ; en tegen hen to handelen , van welken rang , stand, of
betrekking zij molten zijn , die overtredingen to keer to gaan ,
en de overtreders to straffen met do verdiende straf , als zwaar
verdacht van ketterij ; want wij geven elk van hen vrije magt ,
om onderzoek to doer , en to handelen tegen gezegde overtreders , hen to keer to gaan , en met de verdiende straffen . to
kastijden , to then einde tevens , des noodig , de hulp der we-,
reldlijke magt inroepende .
Wij willen ook , dat men aan deze afschriften, geteekend
door eenen openbaren Notaris , en gezegeld met hot zegel van
eenen wettigen persoon, die eene geestelijke betrekking bekleedt,
hetzelfdo geloof hechte , hetwelk men er aan zoude hechten ,
vanneer deze in hot oorspronkelijke voorgesteld of vertoond
zoude worden .
Hot worde niemand geoorloofd, om deze Bulle van onze bekendmaking, veroordeeling, dit bevelschrift, deze verbanning en dit verbod ,
door eenigerhande roekelooze onderneming tegen to werken , of
er inbreuk op to waken . Zoo iemand zich verstout , om zoodanigen aanslag to waken , dat hij dan wete , dat hij zich do
verontwaardiging van den Almagtigen God en van ooze welzaligo
Apostels PETRUS en PAULUS op den pals haalt .
Gegeven to Rome , to St Maria .Maggi ora , in hot jaar
onzes Heeren MD

XXXVIII , den vierden der Kalenden van
Mei, (28 April) , hot achtste onzer Pausselijke regering .

iJulle of Pauseljke brief van Pau' LEO XII, tegen
de Yri'j metselaars , en in het a lgemeen tegen
alle geheime en verborgengenootschappen,
van den 13den Maart 1826 .
LEO ,

Bisschop , enz ;

Hoe grooter de onheilen zijn, die do kudde van HRISTUS,
onion God en Verlosser bedreigen, hoe moor dit de bezorgdheid
der Roomsche Opperhoofden moot wekken , aan welken, in
den persoon van den heiligen

PETRUS,

do mast en zorg is opiI

W, L ~
,gedr.igen , one haar Ic hoeden .

Zij zijn bet -,iazarINA , die .1 ars

beldeeders der hoogste magt in do Kerk, de valstrikken moctenn
outdekken, door do vijanden van HRISTUS- naam gespannen, oin
hristelijkc Kerk uit do geheele wereld to barmen (lets, dat
hen nooit gelukken zal) . Het komt hen niet alleen toe , om
aan de getrouwen doze valstrikken aan to wijzcn ., opdat zij ziel-t
do

voor dezelven wachten, maar ook ,

om die door hunne eigen

magt of to wenden en krachteloos to makers .
Do Roomsche Opperhooffien , onze voorgangers, hebben bee
grepen , dat zij belast waren met de uitvoering vann dozen , go-%vigtigen pligt ; daarom. waakten zij altijd als goede herders ,
en trachtten. , door midde.1 van vermaningen , onderwijs , besluiten , ja door zelfs hun levee veil to geven, voor bet welzija
hunner schapen ; do secten, die de Kerk met omen geheelen
ondergang bedreigden , to keer to gaan en to vernictigen .

Do

herinnering aaia doze Hoogepriesterlijkc bezorgdheid vindt men
niet alleen in do oude kerkerlijke jaarboeken ; men ziet dwrvan ook schitterende bcwijzen in do acten , door de Pausen van
onze dagen- en in die onzer vaderen gemaakt, em zich togen
de gehei.me seeten der vijauden van uwsTus to verzetten .
DIENS

LE-

XII , onze voorganger , gezien liebbende, dat do secte der

Vrijrnetselaren, en elke andere van dien card, iederen dag nicuwe krachten verkreeg , en met zekerheid vernomen hebbendc ,
dat deze secte in openbare vijandschap was net de Katholijke
Kerk , veroordeelde haar daaromm bij eene uitmuntende constitufie ,

beginneade

April 1758 .

in emminenti en gedagteekend den 928sten

(Hier volgt do inhoud dier Bul .)

Doze Bul scheen onzen voorganger
gedachtenis ,

BENEDI TUS

XIV , zaliger

niot voldoeq& to zija , omdat verschillende per-

sonen van oordeel waren , dat dezelve met den dood van
AIENS

LE-

XII had opgehoudcn to werken, en staande hielden, dat

de straf van excommunicatic vervallen was , omdat
dezelve niet had bevesti'gd .

BENEDI TUS

XIV

Zonder twijfel was bet ongerijmd ,

voor to wenden ,

dat do wetten der oude Pausen in oubraik

moesten, geraken ,

bijaldien zij niet bekrachtigd werden door

hunue opy0gers , en bet was bekend, dart

BENEDI TUS

XIV, &

RUIL,
Nil , door

LEMENS
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XII al,geliondig(I , bekrachfig(I had .

Evenwel

,om alle voorgewendp onzekerlieid der sectarissen ten dew to
,doers verdwijiien , vaardigde BENEDI TUS XIV
D
Di UW
But
nit , beginnende a1dus :

Providaiv w gedag-teckcnd den I Men

,dag der Kalendenn van April (18 Maart) 1751 . Deze bevestigde woordelijk en op de uitdrukkelijkste -wijze -die zijus voor4angers .

(flier volgt do Bul van

BENIEDI TUS

XIV .)

Gave God, dat degenen , -die de magt in handen hadden
deze bevelen zoo zeer naar waarde hadden weten to schatten
als dit het heil van Kerk en Staat vereischte.

Gave God, dat

zij overtaigd waren gewcest, dat de Pausen, do opvolgers van
,den H .

PETRUS,

niet alleen de Herders , en Opperhoofden der
rnaar oak , dat zij de hechtste steunsclg

Katholijke Kerk ziju ,

Aer Gouvernementen en de ijverigste wacliters, zijn, wn de gevaren to ontdekken , die hen bedreigen en om hen daarvann to
~nderrigten!

Gave God, dat zij litinne magt gebezigd had-

den , om de sccten, welker trouweloosheid de H . Stoel hen
,ontdekt bad , to bestrijden en to verbarmen! Aj zouden reeds
,Lang him Joel bereikt hebben ; maar ,

hclzij dat deze sek-ten

zoo behendig waren , Imne aanslagen to verbergen, bctzij men
nit strafbare achteloosheid of onvoorzigtigheid de Vorsten geraden
hebbe ,

die vereenigingen to dulden ,

genoeg is het , dat do

Vrijinctselaren hot aanwezen hebben -%evenn aan ncg gcvaarlij .~.- er
,en meer verwaten vereenigingen .
Aan hot boofd ,

moot men die der

arbotiari in ltaliW

plaatsen, die ze alle in haren boczem scheen to bevatten . Verdeeld in verschillende takken en onder v.crschillcDde namen, heeft
,zij durven beproeven ,

de Kathofijkc godsdienst to hestrijden en

oniver to werpen , en zich tegen de wettige magt to verzetten .
Hot was ow ItaW, en bijzojider ow de , Kerkelijke Staat to bevrijden van dozen geesel, door vreemdelingen ingevoerd, dat onze
voorganger Plus VII , zaliger gedachtonis , in de idea (6-15) van
September 021 eene But uitvaardigde , beginnende met de woorden : Eccleoiam a Jam hrivto, zij veroordeelt do secte der

'arhovari, onder welke benaming en in welk land zij ,rich
mogt vertoonen, tot de gestrengste stralren . (flier volgt (lie Bul .)

"0

But .
Weinig tljds , nadat deze Bul door rifts VII was uitgevaardigd,
werden wij , hoe zwak onze vermogens ook mogten zijn , geroepen , hem op den H . Stoel op to volgen . Wij legden or ons

onmiddelijk op toe, den staat, bet getal en de kracht der geheime genootschappen to onderzoeken , en wij hebben dadelijk onderronden, dat hunne stoutmoedigheid toegenomen was door nieuwe secten, welke or zich mede badden vereenigd ; die , welke
men met den naam van Universitaire, bestempelt , trok onze
meeste aandacht tot zich . Zij had zich aan verscheidene hoogescholen gevestigd , waar dan jonge lieden bedorven , in plaats
van onderwezen zijn geworden . Zij zijn ingewijd inschadeljke geheimen, en bet was vervolgens gemakkelijk, hen tot misdaden to vervoeren . Hieruit is dus voortgevloeid , dat de voor--

naamste Vorsten van Europa zonder nut hunne schitterende
overwinningen ,hebben behaald . De geheime vereenigingen heb-ben overal brandstichtende fakkels verspreid, en bet is vergeefs,
dat men gepoogd heeft , dezelve uit to blusschen . In plaatsen
zelfs, waar men oude stormen had weten to stillen, vreest men
weder, dat die secten nieuwe woelingen zullen ontsteken . Men
vreest zelfs, dat de leden dezer vereenigingen , met hunne gode
delooze ponjaarden, degenen zullen trefren, die zij in betgm
heim tot hunne slagtoffers hebben verkoren . Hoe vele gevaren
heeft de overheid niet gehad tegen to gaan , om do openbare
rust to handhaven !
Men moet aan doze genootschappen ook nog de groote rampen toeschrijven,

die do Kerk bedroeven , en die ons zoo le-

vendig en pijnlijk ter harte gaan .

Men valt met stoutmoedig--

heid hare heiligste leerstukken em voorschriften aan , men zoekt
hare magt to vernederen,

en de vrede,

op welker genot zij

refit had , is niet alleen verstoord, maar men zou kunnen zeggen, dat zij vernield is,
Men moot niet denken, dat wij al die ellenden, en nog an-dere, welko wij niet

aanduiden,

die geheime vereenigingen

aanwrijven, met hot doel om haar to belasteren . De werken
-welke zij durfden uit to geven over de godsdienst, den repo
hlikeiusclieu vorm

lien zij aannemeu ,

hunne verachting voor

de overheid , de haat , die zij voor de oppermagt der goddelijkheld van JEWS HRISTUS en hot bestaan van God aan den dag
leggen , zvelkc zij openlijk durven ontkennen , bet materialisnnus
(leer der stoflelijkheid) ,

dat zij belijden , hunne wetten en
statuten, die hunne ontwerpen en inzigten aan den dag leggen,
bewijzen duidelijk, hetgeen wij van hunne pogingen hebben medegedeeld, om de wettige vorsten van hunne troonen to stooten, en om de grondslagen der Kerk to schokken ; en dat bet
tevens even zeker is , dat deze verschillende vereenigingen , hoewel verschillende namen dragende , onderling verbonden zijn
door hunne schandelijke ontwerpen .
Na al dit voorgestelde oordeelen wij hot onze pligt , op nieuw
doze geheime vereenigingen to veroordeelen , en opdat geene dezer zouden kunnen voorwenden , dat zij niet begrepen zij in
onze Apostolische uitspraak , en zich van bet voorwendsel kunne bedienen , om ligtgeloovige mensehen to bedriegen , is bet,
dat wij , na den raad van onze cerwaardige Brooders, de
Kardinalen van de Heilige Roomsche Kerk gehoord to hebben, uit onze eigene beweging , en na stellige kennis bekomen
to hebben , en na rijpe overwegingen, voor altoos , en onder
straffe door onze voorgangers gesteld in de Bullen pier aan-.
gehaald, alle geheime genootschappen , zoowel die , welke tegenwoordig bestaan, als die , welke in hot vervoig mogten ontstaan , en die, welke met do Kerk en met de wettige Overheid, door hunne zoo even aangeduide ontwerpen, in openbaren strijd zijn , voor eeuwig verbieden .
Daarom verbieden wij aan elk hristen , van welken staat ,
rang, waardigheid of beroep, alle leeken of Priesters, wereldlijke
of geordende geestelijken, zonder dat hot noodzakelijk is , dezelve in hot bijzonder to noemen, en krachtens de heilige gehoorzaamheid, om zich, onder welk voorwendsel ook, ooit to veroorloven, in de gezegde genootschappen to treden, dezelve voort
to planten, ze to begunstigen, of to verbergen, in hunne woning
of ergens anders to ontvangen , zich in die genootschappen to
doen inwijden, in welken graad dit ook moge zijn, noch dulden , dat zij vergaderen , of dad men hen openlijk of bedekt ,

nniddellijk of onmiddellijk, raad of ondersteuning verleone, of
Wel, om anderen aan to raden,
to verleiden, op to dringen,
of to nopen , zich in de genoemde genootschappen to doen
inwijden, in welken graad dit ook moge zijn, of hare vereeni
gingen bij to wonen, to ondersteunen, of hen op eenige wijze
to begunstigen ; maar integendeel, dat zij zich zorgvuldig verwijderd houden van do genoemde genootschappen, broederschappen of vereenigingen, op straffe van excommunicatie, waartoe
degenen door do daad zelve zullen vervallen, van zich aan
deze misdaden schuldig to maken, van welke straffen zij nooit,
dan door ons , of ooze Qpvolgers , ontheven kunnen worden ,
ten ware in doodsgevaar .
Wij bevelen bovendien aan elk en eon iegelijk, op straffe van
voormelde excommunicatie, om alles aan den Bissehop en aan
de andere personen , wie hot aangaat , kenbaar to maken , zoodra zij kennis zullen bekomen bebben, dat iemand tot gezegde genootschappen behoort , of schuldig is aan cenige der ver nelde
znisdrijven .
Wij veroordeelen bovenal en verklaren nietig den goddeloozen
eed , door welken zij , die tot doze genootschappen toetreden ,
zich verbinden , om aan niemand to openharen , hetgeen deze
secten betreft , en de leden dozer vereenigingen met den dood
straffen, die ontdekkingeu daaromtrent am hoogerstaande goestelijken of leeken mogt doen . Zou hot mogelijk zijn , dat wen
zich , zonder schuldig to worden , door eenen eed , tot
cenen moord kon verbinden , en om do magt van hen to verachten, die met geestelijke of burgerlijke magt ziju bekleed,
en om alles na to jagen , wat hunne rust kon storen ? Is bet
niet schandelijk en ondeugend, om God tot getuige to nemen
van dergelijke misdaden ?
De Kerkvaders van hot oucilie van Latraan hebben met
veel wijsheid gezegd f v Non enim dicenda runt jz.ramenta,

$ed potius perjuria, qua contra utilitatem eccle8iasticam
et SS. moron& Patrum veniunt in, tituta ." (Inderdaad,
zij kunnen gecne eeden, maar veeleer meineeden genoemd wQrden, wclke teen let kerkclijk bolang en do verordeningen

der

ii . Vaders ingesteld zijn .) Kan men de stoutheid . of liever do
zinnelooslicid dezer menschen dulden ., die niet alleen in hat goheim , maar ook openlijk zeggen , dat er geen God is ; die hot
in hunne gesehriften openbaren , en die in zijnen naam cenen
eed durven vorderen van hen, welke zij in hunne secte opnemen ?
Jeze Bul beeft dan ten doel , om al do godslasterlijke en misdadige secten to veroordeelen en to vernictigen .
En nu , eerwaardige Katholijke Broeders ? Patriarch©n! Primaten ! Aartsbisschoppen en Bisschoppen ! wij vragen , of liever,
wkj - roe{pen uwe help in , besteedt al uwe zorg aan de kudde,
ivelke de H . Geest u heeft toevertrouwd , door u tot Bisselloppen van zijne Kerk to ben©emen . Verslindendc wolven zullen
zich op u storten, en zullen geenszins uwe schapen sparen .
Weest wonder vrees, en houdt u nict bezig met hetgene u persoonlijk betreft . Wcest overtuigd , dat hat heil der menschen,
aan uwe godsdienstige zorg toevertrouwd, vooral van u afhangt,
en weest volhardend ; want hoewel wij in hagclielijke tijden le-ven , en do gezonde leer nog niet door alle menschen wont
verdedigd, , beschouwen echter de meesten der getrouwcn bunne herders als dienaren van JEZUS HnISTUS en als verbrciders
zijner geheimen . Bedient u dan , ten opzigte uwer schapen ,
van de magt, welke God u door cane bijzondere genade over
hunne zielen heeft gegeven . I)celt hen de listen der sectaris
sen made , en de middelen . welke zij moeten bezigen, om zich
voor daze to bewaren . Boezenlt hen afschuw in voor degenen,
die cone valsche leer belijden , die do geheimen onzer godsdienst
en de zoo zuivere voorschriften van JEWS HRISTUS willen belagchelijk maken , en die de wettige overheid aanvallen . Eludelijk, om ons to bedienen van de woorden van onzen voorganger LEMENS XIII , in zijnen rondgaanden brief aan de Patriarchen, Primaten , Aartshisschoppen co aan al do Bisschoppen
der Kerk, van den 14 September 173& .
1,

Repleti eimus ob$ecro fortitudine spiritus Dominiju

dicio, et virtute, ne tanquam canes muti non volentes
lgtrare, greges nostros patiainur Jieri in rapinain, et
4,oeq rostra, in devorationem oinn .iuin hestiarut.u air•4 ,

7

BUL .

Neque non quidquam deterreat, quominus pro Dei g,.Ibrid, et salute animarum ad omnes dimicationes nos metipsos obj iciamue. Recogitemus eum qui talent sustinuit
a peccatoribus adversus semetipsum contradict i onena .
Quod si nequissintorum timeamus audaciam, acturn eat
• episcopatu rigore ; et de Ecclesiae qubernanda sublimi
; nee hristiani ultra asst durare,
ac divind Potentate
aut ease jam possumus, 8i ad hoe ventum eat, ut perditorum minus aut insidias pert imescamus ."
[Dat wij, vervuld met den wit en den bijstand vat des Heeren geest , volstandig blijven in den gebede , opdat wij niet dulden, dat de stomme honden door bun geblaf onze kudden tot
derzelver buit maken , of onze schapen door hen verslonden
worden . Dat ons niets afschrikke, om to strijden voor Gods
eer en het heil der zielen . Wij maken er hen ., die zulken
tegenstand van de zondaren moeten verduren , opmerkzaam op,
dat , aangezien wij, onderschraagd door de Bisschoppelijke magt,
en door de hooge regering, alsmede door het goddelijk vermogen, do stoutmoedigheid van niemand behoeven to vreezen , do
hristenen veel meer staande behooren to blijven onder beroeringen , om in Been geval de lagen der verleiders to vreezen . ]
Katholijke Vorsten ! ooze waarde Broeders in .JEzus HRISTus,
voor vie wij eene bijzondere genegenheid hebben, wij vragen
• erustig , ons ter hulp to komen. Wij berinneren u do woorden , welke LEO de Groote, onze voorganger , en wiens naarn
wij dragen, hoewel wij onwaardig zijn , bij hem vergeleken , to
worden, tot Keizer LEO zeide : }) Debee , incunetanter
regiam potestatem tibi non solum ad mundi regimen
adverit
,Red maxime ad ecclesia presidium ease collatam, ausus
nefarios cornprimendo, qucc sunt bona statua defendas,
et veram pacem his quoc aunt turba restituas ." (Men moet
• zonder verwijl order het oog brengen, dat u de Koninklijke

rnagt niet slechts is gegeven tot het beheer der wereldsehe zaken , maar voornamelijk als eerste van de Kerk , ten cinde do
goede instellirigen , door het onderdrukken der goddeloozen , to
verdcdigen, en do ware vrcde to hcrstellen waar die gestoord zij .)

Evenwel , do tegenwoordige omstandigheden zijn zeer verschillende van die , waarin men zich toen beyond ; want gij hebt
niet alleen do Katholijke Godsdienst to verdedigen, maar gij
moet ook waken , voor uwe eigene veiligheid en voor die uwer
onderdanen . De zaak der Godsdienst is heden onafseheidelijk
van die der maatschappij , dewijl degenen , die deel nemen aan
doze vereenigingen , evenzeer de vijanden zijn van uwe magt,
als van de godsdienst . Zij vallen beide aan, en wenschen, beide omver geworpen to zien . Weest verzekerd, dat zij op hetzelfde oogenblik, indien zij konden, de godsdienst en de koninklijke heerschappij zouden omver werpen .
Zoodanig is de trouweloosheid dezer arglistige menschen, dat,
wanneer zij geheime wenschen smeden , om uwe magi omver
to werpen , zij veinzen , dezelve to willen uitbreiden . Zij houden staande, en hebben reeds vele menschen diets gemaakt, dat
onze magt en die der Bisschoppen binnen enge palen beperkt moot
worden , en dat zij zelfs vernietigd moot worden door de we-reldlijke magt , aan welke zij de regten van den Heiligen Apostolischen Stool , die van do voornaamnste Kerken, en van- do
Bisschoppen, welke geroepen zijn, om in onze zorgen to dee- .
ien , zouden wenschen op to dragon . Hot is niet alleen do
baat tegen do godsdienst, die hunnen ijver bezielt, maar do
hoop , dat, wanneer do paler, die JEZUS HRISTUS heeft geplant
om de magt der Kerk to handhaven, zullen zijn omver geworpen , bet alsdan gemakkelijk zal zijn, den vorm des Gouvernements to veranderen of to vernielen .
Ook tot u, beminde zoncn ! die do Katholij'ke godsdienst belijdt , rigten wij ons in bet bijzonder . Vermijdt zorgvuldig
degenen, die bet licht met de duisternis , en do duisternis met
bet licht vermengen . En waarlijk, welk voordeel zou bet u
aanbrengen , door menschen uw vertrouwen to schenken , die
aan God en aan de Vorsten hunne magt willen betwisten ? die
trachten door geheime lagen verdeeldheid tusschen de magteu
to doen heerschen ; en die overal bevestigen , dat zij alleen bet
-velziju der Kerk en van do maatschappij beoogen, terwiji hun-

ne daden bewi jzen , dat zij overal verwarring to weeg willen
brengen? Deze menschen zijn gelijk aan degenen,, van welke
JOHANNES zegt :
Dat men hen niet moet huisveaten, noel,
$roeten, 2 Jon . vs . 10 . Het zijn dezelfden, welke -ooze 1Kerk
vaders de eerstgeborenen des duivels noemden . Wacht u dus
voor hunne verleiding en voor de vleijende gesprekken, welke
zij zullen bezigen, om u tot hunne vereenigingen over to halen .
Weest overtuigd, dat niemand aan hen verbonden kan zijn ,
yonder zich aan grove misslagen
,oor voor de woorden dergenen, die
lokken , en zeggen , dat men er
bedrijft , en dat hunne , daden en

schuldig to maken . Sluit bet
u in hunne vergaderingen willen

Wets tegen rede of godsdienst
gesprekken door de eer en do
regtvaardigheid ingegeven worden . Men begrijpt ligtelijk , dat
mew bet kwaad, dht bier bedreven wordt niet zegt aan dege-

nen die niet in de hooge graden zijn ingewijd ; maar hot is
integendeel bewezen, dat de magt en de stautmoedigheid dezer
secten aangroeijen, naar mate van bet getal der deelhebbers ,
zoodat de minderen in rang beschouwd moetcu worden als me
depligtigen van degenen, die hen geleiden . Men kan hen de
wvoorden toevoegen van den Apostel PAULUS, in zijnen Brief aan
do Romeinen, fit. I :32 . Die zulke dingen doen, zijn den
flood waardig , en niet alleen, die deoelve doen, maar
ook een welgevallen hebben in degenen, die ze doen .

Eindelijk rigten wij ons met genegenheid tot degenen ; die,
niettegenstaande bet onderrigt, dat zij ontvangen hebben, en
hoewel zij deel hebben aan de hemelsche gaven, bet ongeluk gehad
hebben, zich to laten verleiden, en in deze genootschappen zijn getreden, hetzij in gewone, hetzij in hooge ranger of graden . Door on.ze pligten gedrougen , verzoeken en Jezweren wij hen , ow , tot
God terug to keeren . Wij spreken niet meer tot hen , als tot
regtvaardigen , maar als tot zondaars ; wij willen den herder navol:gen , die zijne kudde verlaat, om hot verloren schaap op to
zoeken . Zonder twijfel hebben zij eon groot kwaad hedreven ,
evenwel moeten zij niet wanhopen aan barmhart igheid ; en de
u~kmoeedi, .hcid van God en van zijn' Zoon JEZUS LIJIISTUS gave,

dat zij terugkeeren tot des Iteeren wegen ; Hij zal ze niet verstooten, maar hen , gelijk de vader van den verloren zoon,
zijue armen openers, om hen met teederheid to ontvangen .
Om alles to doen , vat in onze magt is , en om- hen den weg
der boete gemakkelijker to maken , heffen wij , gedurende een
jaar na de publicatie van dezen tegenwoordigen Apostolischen
brief , in het land , dat zij bewonen , de verpligting op , om
hunne broeders aan to klagen , en de nitwerking van den kerkelijken ban , welken zij verdiend hebben, door in die vergaderingen to komen ; en wij verklaren , dat zij zelfs , zonder hunne deelgenooten bekend to maken , van die- kerktucht ontheven
kunnen worden door de Biechtvaders, welke in de plants, door
lien bewoond , erkend ziju door de gewone geestelijke magten .
Wij gebruiken dezelfde toegevendheid met degenen, die to Rome
woven . Indien iemand, door den Vader der barmhartigheden
teruggestooten zijnde, verhard genoeg was, om doze secten in
den door ons voorschreven tijd niet to verlaten , dan zal hij gehouden zijn, zijne deelgenooten aan to klagen , en zal hij, na
lien tijd tot inkeer komende , onder hot gewigt van den kerkelijken
ban moeten bukken, en zal hij geene absolutie kunnen bekomen , dan na hot aanklagen zijner deelgenooten, of ten minste
na hot doen van eenen cod, om dozen in de toekomst aan to
klagen . Doze absolutie zal niet gegeven kunnen worden , dan
door ons, onze opvolgers . of door degenen, welke van den H .
Stool volmagt hebben verkregen, om den kerkelijken ban op to
hefl'en .
Wij willen, dat de gedrukte exemplaren van doze ApostoliL
sche Breve, na geteekend to zijn door eenen publieken lYotaris , of voorzien to zijn van hot kerkelijk zegel van con' Dig nitaris der Kerk , dezelfde waarde zullen bekomen , als hot oor
spronkelijkc . Dat niemand zich dienvolgens veroorlove, stout moedig to handelen in strijd met onze tegenwoordige verklaring, veroordeeling , bevel , verbod en ban . Indien zich nogtans iemand dit veroorloofde, dat doze wete, dat hij zich daardoor de gramsehap van God Almagtig en die der heilige Apostelen

PETRVs

IA PAULUS

op den hals laadt .
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BUJB .

AB.

Gegeven in Rome, to St . Pieter, in bet jaar van de menschwording van onzen Heer 1826, den Sden van de iden (15) van Maart ,
en van onze Pauselijke regering het derde jaar . (Zie verder .)
Plus
.
.Kardinaal
Prodatarius
.
B
F . APPA INI, Substituut ..
Voor Monseigneur den
D . TESTA ,
F . LAVIZZAIIIUS.
ardinaai ALBAIN .
Gezien van wege do Baadkamer , voorzien met hot looden zegel .
Geregistreerd aan de Pauselijke Secretarie der Breven .
BIJBEL (De) is bet eerste en gewigtigste der drie groote lichten,
volgens hot oud-Engelsch systema . Deze moet bet geloof des
Vrijmetselaars rigten en leiden . Op dozen legt de Kandidaat in
sommige landen zijne gelofte af . Hier to lande geschiedt dit op
to onstitutie.
BIJLEVEED, ( . G . VAN) Medelid van bet Staatsbewind, werd
in 1798 tot Grootmeester der Vereenigde Nederlanden verkozen, en bekleedde die waardigheid tot 1804, zijnde do vijfde
Grootmeester Nationaal der Vereenigde Nederlanden .

.

ABBALA . Wij moeten, alvorens tot de eigenlijke verklaring
ever to gaan, de dwaling uit den weg ruimen, welke vrij algemeen verspreid, en zelfs door cenige beroemde geleerden aangenomen is , dat, namelijk , de abbala een deel zou uitmaken van hetgeen de Joden do overlevering of do mondelinge
wet noemen . Het zal voldoende zijn hiertegen aan to merken,
dat de abbala talrijke voorstanders gevonden heeft onder de
secte der KKarazten , die do overlevering verwerpen , en zij ,
aan den anderen kant , de vermaardste rabbijnen der spaansche
scholen , met name de beroemde IIAIDIONLVES , tot tegenstanders

had . let woord abbala, of liever Kabbalah, is werkelijk
afgeleid van het werkwoord Kibbel, hetwelk beteekent b y
overleverin- ontvangen ; doch hot zal geenszins bevreerndina
verwekken, dat do joodsche mystieken den naam van overleve
ring geschonken hebben aan cone leer , welke zij , 't mogt
dan uit ligtgeloovigheid of uit kwakzalverij wezen, tot ABRAHAM
en zelfs tot ADAM deden opklimmen , die , zeggen zij , den engel RAZIEL tot leermeester had . Van de zijde der hristenen is

do

abbala hot voorwerp geweest nu van dweepende hulde ,

omdat men er de grond-leeren van de Kerk en de onfeilbare
middelen tot bekeering der Joden, in meende to vinden ; dam
van spotternij en besehimping, daar zij slechts hot uitvloeisel
van do onbekookte droomerijen en do buitensporige verbeelding
der rabbijnen zoude zijn . Indien de Joden hunne mystieke godsdienstige wijshegeerte aan do geheimenissen der Egyptische priesters ontleend hadden , zouden do boeken van MOZES en do Profeten er de kenmerken van dragon ; doch, wel verre hiervan,
druischen doze boeken zelve tegen do
abbalistische leeringen
aan . De laatste boeken slechts van het Oude Verbond , inzonderheid die van EZE HIEL on DANIEL , vertoonen eenige sporen van vreemde leeringen, die op de godsdienst der Hebreeuwem
Gedurende de babylonische ballingsehap, vergrent zijn .
mengden do Joden bij hun monotheisme (begrip van eon God)

de leer der twee beginselen . Van hier moot Men den oorsprong opsporen van hot stellige gedeelte der abbala, do
fantastische engelen- en duivelenleer, welke tot zoo veel bijgeloovigheid en ongerijmdheden heeft aanleiding gegeven . Wei is
waar , kende de overlevering der oude Hebreeuwen engelen ,
doch zij spreekt er slechts zeer duister over, zij * geeft hun geene bijzondere namen nosh kent hun zekere verrigtingen toe ;
de leer der engelen is niet in hot minste in hot godsdienststelsel van aiozES opgesloten .
Hot beschouwende gedeelte

der

abbala, welks grondslag de leer der emanatie

uit-

vioeijing van bijzondere krachten uit hot Hoogste Wezen is , word
eerst door de joodsche alexandrijnsche wijsgeeren ontwikkeld .
De scholen van 4lexandrie ? waarin de leeringen van PYTIIAGO •

lnet (le oostersche stelscls Ivan 't veelgodeicloni
,
vereenigd werden gaven, der beschouwende abbala, mitsgaders aan do Gnosis en bet nieuw Platonismus bet leven . Do
oudste boeken , die over do abbala geschreven zijn , zijn van
Been oudere dagteckening dan van de Xle . eeuw der christelijke
jaartclling , bet bock Yetz.ira is waarschijnlijk door rabbi AIIBA vervaardigd . Do Zohar, aan zijnen leerling rabbi s1MEON
BEN JO ILtI toegekend , kwam den rabbijnen eerst omstreeks bet
nas en van

PLATO

einde der XIIIe . eeuw ter handen, hetgeen deszelfs echtheid
zecr dubbelzinnig maakt . Dit zijn do twee voorname bronnen ,
w aaruit men do leeringen van de abbala kan putten . Men
bespeurt derhalve al ras , dat de voorgewende aloudheid dezer
leer niet den minsten toots kan doorstaan . Wij hebben , met
vlugge trekken , er den meest waarschijnlijken oorsprong van
aangetoond . Wij zullen ons thans bezig houden de leer der
abbala beknoptelijk na to gaan, zoodanig als die in de oorspronkelijke geschriften der rabbijnen wordt aangetroffen .
Men splitst gemeenlijk de abbala in beschouwende (titeoreti:c/ze) ,111'rp, en beoefenende (practiscIte,
) ;"'1'VTVD . De eerste
bevat do mystieke vijsbegeerte en godsdienst, zij ontwikkelt do
leer der uitvloeijing , do versehillende namen van God, handelt
over engelen en duivelen, en derzelver invloed op de ondermaansche wereld ; eindelijk , onderwijst zij eene soort van mystieke schrift-verklaring, ten einde hare Iceringen in de Heilige
Schrift to doen wedervinden . Do tweede behelst eene gewaande geheime wetenschap , to weten de zoo genaamde kunst om,
in zekere gevallen, do hoogere magten op de beneden-wereld to
doen werden, en daardoor bovennatuurlijke uitkomsten, of wonderen , to weeg to brengen . Door zekere woorden der Heilige
Sehrift , welke toespelingen bevatten op de verschillende namen
der magten, die men in working wil brengen, of door doze
woorden op amuletten (Kameoth) to schrijven, slaagt men er
in doze magten aan zich to onderwerpen ; en daardoor zou men
zieken kunnen genezen , brand blussehen en allerlei soorten
van mirakelen verrigten . Doze hersenschimmige wetenschap,
weike cen treurig schouwspel v an. de afdoolingen vain doll we-u-

§chelijken geest aanbiedt 3 is w•a arschijnlijk uit de dnistere tijdert
der Eabylonische gevangenschap voortgesproten ; de Apocryph6
boeken van het Oude Verbond , do Evangelien, de Ifandelingen
der Apostelen en de Talmoed bevatten daarvan sporen .
Vele der cabbalistische boeken zijn met deze bijgeloovige leeringen vervuld , en de vijanden der Joden hebben dezelve menigwerf voorgesteld als deel uitmakende van bet plot f der hedendaagsche Joden j ofschoon die boeken oek zelfs door de meest'
ingewijden in de abba la verworpen werden . Rabbi JOSEF
GIKATILIA beschouwt ze , in zijn werk : n de Poorten des Lichts"

(Sjagnareh Orah) , -als beguichelingen (my8ti/icatien) .

» Dit

zijn," zegt hij, u strikke$ , welke der zwakke- en ligtgeloovige
,) zielen gespannen zijn, om ze in een' afgrond neder to storten ."
MAIMVIONIDES . wien de hedendaagsche- Joden bijkans als hirn wet-gever aanmerken , heeft inderdaad geen der deelen van de abbala aangenomen . De leer der zielsverhuizing, door bet over=
groot gedeelte der abbalisten aangenomen, werd met kraeht
1}

bestreden door den beroemden SA6r'NADIAS, rabbijn der Xe . eeuw ;
door YEDAYA-BEDRA HI, door LEVI-hen- HABIEB en door terscliei=
den andere rabbijnen . ' De wereld .Mzilah , (Uitvloeijing) stelt
de werkende eigenschappen van .,edam-=Kadmon voor ; dit zijn
vermogens of gaven des geestes, uit hem voortgesproten, en die
to gelijker tijd Zijne wezenlijke hoedanigheden en de werktuigen
waarmede hij zijne verrigtingen volvoert , nitmaken . Deze eigenschappen worden tot tien gebragt, en vormen bet heilig tientat
der Sephiroth, De tfleidirig van dit woord is onzeker ; indien men
bet als een Hebreeuwsch woord aantherkt, beteekent bet telling,
getal i doch bet is waarschijnlijkeer dat bet uit bet Grieksch af-

Spheer ; hetwelk uit twee heilige getallen, drie en
bestaat , want de drie eerste Sephiroth worden geeetelthe genoemd , terwijl de zeven andere slechts attributen zijn .
Men stelt ze somwijlen voor in tien cirkels , die in elkander loopen, en waarvan de En-=:oph bet gemeenschappelijk midslamt ,

m paiea

zeven ,

delpunt is . Men herkent gereedelijk in de Sephiroth de magten (ovj,sc)
Sge Van PHILO en de Eons van de Gnostieken . Wan-

6

Deer men de drie eerste Sephiroth voor eene enkele rekent ,
gelijk verscheiden leeraars der abbala doen , heeft men joist
de acht Eons . Uit deze eerste ontvloeide , gee7naneerde wereld , vloeide op hare beurt de wereld Beriah -(Schepping) voort
bier is bet begin der schepping ; bet daarin begrepene is van
geheel geestelijken aard, doch daar bet niet onmiddellijk uit de

En-soph is voortgevloeid, staat hetzelve beneden de Sephiroth .
Uit hetgeen hierin begrepen was onstond de wereld Jetzirah
(Vorming) , welke de engelen bevat , zijnde onstoffelijke , maar
individuele wezens , met een' lichtstroom omgeven . Eindelijk ,
de wereld Gnazi ah (zamenstelling) ; de laatste uitvloeijing : di t
is do stof. Deze wereld bevat dingen , welke aan gedurige veranderingen zijn blootgesteld , welke geboren worden en sterven ,
zich verdeelen en afscheiden . Al het stoffelijke behoort daartoe ;
het is 't laatste oversehot de draf der ontvloeijing , daar berust bet Kwaad . De mensch heeft , door zijne geaardheid, deel
aan de drie geschapen werelden , en hierom wordt hij Micro-

cosmus (Gnolam Katan), Kleine wereld, geheeten , want
al wat de Adam Kadmon, of do Macrocosmzus , werkelijk
bezit , bevat de mensch in wezenlijkheid . Door de ziel , als
levens-beginsel, behoort hij aan de wereld Gnaziah , door den
geest aan de wereld Jetsirah , en door de verstandelijke ziel
aan de wereld Beriah ; die laatste is eon deel der Godheid , zij heeft vooraf bestaan. Do mensch is uit twee beginselen , eon goed en een kwaad , zamengesteld ; bet staat aan
hem om bet eon over bet ander to doen zegevieren, en na zijn'
dood wordt hij beloond naar zijne werken, want de nesej amah
is onsterfelijk . Door dit stelsel vermeenden do abbalisten dat
zij alles konden ophelderen ; doch do zwarigheden zijn, in plaats
van weggenomen , slechts ter zijde gelaten .
De Gnostieken ,
eveneens als de hedendaagsche duitsche wijsgeereu, die de leersteilingen in philosophemata hebben willen veranderen, zijn
in hot veelgodendom vervallen .
Onder do Joden bloeide do abbalas bovenal in de twee eerste eeuwcn der Kerk ; do voornaamste abbaliston van dien tijd

.
AB

zijn :

ft .

MEON

hen

A

die onder Keizer tlADRIAN1s leefde, en R . si ,
die , naar men verzekert , dertien jaren fang
in een onderaardsch hol doorbragt , om to ontsnappen aan do
wreede vervolgingen des keizers, waarvan zijn leermeester GNAGNAII13A,

YO HA! ,

het slagtoffer was geworden . Het schijnt dat na zijnen dood
de beoefening van de abbala aan het kwijnen geraakte . Men
hoort er genoegzaam niet vroeger dan in de Xe, eeuw weder
van spreken ; vermoedelijk hadden middelerwijl de talmoediRIBA

sche studien de aandacht der rabbijnen geheel geboeid gehouden . De Talmoed nu behelst, wel is waar, talrijke plaatsen ,
welke met de symbolische en dogmatische abbala in verband
staan ; doch de bespiegeleride abbala heeft daarin maar zeer
luttel sporen achter gelaten. In de Xe . eeuw deed R . SAGNADIAS
GAON van Fayoum de
abbala herleven ; men is hem eene verklaring op het boek Yeteirah verschuldigd . Toen de rabbijnsche scholen in Span j e overgebragt waren, bloeide de abbalistische wijsbegeerte naast die van ARISTOTELES , doch zij vond
evenzeer magtige tegenstanders . Na MOZES ben NA HMAN , die in
de XIIIe. eeuw bloeide , zien wij een groot aantal abbalisten
opdagen, zoowel in het Oosten als in Spanj e. Wij bepalen
ons bij het noemen van ISAA LURIA (in 572 overl .) en ABRAHAM oHEN IRA (of liever ERERA, in 1651 overl .) . Hunne werken heb
ben aan de hedendaagsche abbalisten onder de hristenen ten
grondslag gestrekt . Sedert de XVe . eeuw, namelijk , hadden
hristen geleerden begonnen de - abbala to beoefenen ; de beroemde PI DE MIRANDOLE (in 1494 overt .) heeft de philosophemata van PLATO en ARISTOTELES daarmede vermengd ; hij
geloofde zelfs dat de grieksche wijsbegeerte uit de boeken der
Joden was geput . JAN REU HLIN (in 1'522 overt .) volgde zijn
voetspoor en bragt: veel tot verspreiding van de kennis der
abbala bij, door zijne werken -De Verbo mirifico en De

ante abbalistica (over het wonderbaarlijk woord en over
de kunst der abbala) . Ongelukkigerwijs waren deze heide
schrijvers minder bij het wijsgeer igr gedeelte , dan wet bij het
symbolische blijven stil Stan ; om de hristelijke leerstellingen
in het Oude Testament weder to vinden , bedienden zij zich
64

vooral van de verwisseling en de zamenvoeging der letters '- z%I
droegen hierdoor tot de verspreiding van verkeerde denkbeelden
over de ware strekking van de abbala bij ; en, ten gevolge
van de dwaasheden, welke ORNELIUS AGRIPPA in zijn boek de
Occults philo:ophia (over de verborgene geheimzinnige wijs-

hegeerte) opdischte, werd welhaast het woord abbala als gelijk in beteekenis met Ifagie en tooverij (heksen- of zwarr
tekunet) aangemerkt . Zij verscheen andermaal en nu in een
veel gunstiger licht in de geschriften van den geleerden Engelschman HENDRIK MORE of MORUS (inr 16.87 overt .) . Zijn tijdgen00t
HR . HNORR V . ROSENROTH heeft, in zijne Kabbala denudata (ontsluijerde abbala), 2 deelen in V° ., eene belangrijke
handleiding tot de beste cabbalistische werken gegeven . Betreurenswaardig is het inmiddels, dat deze geleerde geen menigvuldiger gebruik van de Zohar gemaakt, en dat hij zich to
zeer aan de werken der lateren gehouden heeft , waarin , zoo
als b . v. in de Porta oelorum van ERRERA , de abbalistische wijsbegeerte in een' peripatetischen nevel gehuld is .
ABBALISTIS HE GRADEN . Nadat ten jare 1745 to Lyon de
graad van Kadoseih was zamengesteld, die, zoo het heette,
tegen alle dwingelandij was gerigt, en waaruit de verschillende
Ponjaardgraden gesproten zijn, sloegen al die leerstellingen,
welke het daglicht vreesden, haar gestoelte in de Loges op, en
men leerde daar de
abbala, de geestenbezwering, de waarzegkunde, het goud-maken, de theosophie en honderd andore
niet minder ter kwader faam staande wetenschappen . Schaamtelooze kwakzalvers trokken hun voordeel uit de nieuwsgierigheid en ligtgeloovigheid der Metzelaars ; hot zoo eenvoudige en
tevens zoo verhevene karakter der Vrijmetselarij wend, bedorven ;
baar zoo grootsch en edel doel geraakte in vergetelheid ; de gelijkheid en broederschap, die Karen grondslag uitmaken, de
eendragt, toegenegenheid en zelfverloochening, die er van Zelf
nit voortvloeijen, werden met voeten getreden, en het MacQnniek genootschap vertoonde niets anders , dam een zamenvoegsel
van bedriegers en bedrogeneu , van guiten en zwakhoofden , onder welke enkele regtschapene en eerlijke lieden vermengd va-
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yen , die vruchtelooze pogingen deden , oni den voorigang van
bet kwaad to stuiten .
Die menigte van grader, welker ritualen men zonder walsing niet kan lezen, werden op onderscheidene wijzen tot stelsels
bijeengevoegd , en nu ontstonden de reeksen van inwijdingen,
in grader afgedecld , waaraan men den naam van ritus geeft .
Deze waren gebragt onder verschillende afdeelingen van graden,
-en elke afdeeling word bestuurd door een afzonderlijk ligchaam,
under den naam van Kapittel , ollegie , Raad of onsistorie.
Hct eerste middelpunt van beheer der hoogere graden werd
gevestigd to Afrras , in 1747 , door KAREL EDUARD STUART zelven, die aan de Advokaten LAGNEAU, ROBESPIERRE en andere
broeders de instellingsbul van een Jacobitisch Schotsch kapittel gaf, tit dankbaarhcid voor de weldaden, die hij van hen
had ontvangen . Bet tweede Kapittel werd in 1751 , door
een' Schotschen reiziger to Marsei lle , opgerigt .
ADET . Zie GASSf OURT.
AGLIOSTRO, to Part's en elders onder then naam bekend,
heette eigenlijk JOSEF BELSAaIo, geboren uit geringe ouders op
Sici lie , in het jaar 1784 . In zijne jeugd zich aan cen ongeregeld leven schuldig gemaakt hebbende , bedreef hij vervolgens
vole schelmerijen, en vlugtte uit Palermo naar hot vaste land,
waar hij allerici rollen speelde en zeer vole menschen bedroog .
Nadat hij een aantal laaden van Europa en een deel van .4zie
had door gezworven , kwarn hij to Napele terug, met aanbevelingsbrieven van den Grootmeester van Ma ltha . Van daar betaf hij zich naar Rome, en trouwde er met de door hem ver
bide schoone LORENZA FELI IANI , welke hij vervolgens met geweld tot overspel noodzaakte , om alzoo to woekeren met hare
bekoorlijkheden . Met haar ondernam hij verscheidene reizen
naar Italic, Spanj e , Portugal, Duitschland, F,ngeland,
1l usland , Polen, Rolland, Zwitser •land en Frankrijk .
NYu eens zag men hem in bet pelgrimskleed, dan weder in
krijgsmansdos, den grooten beer spelende, gevolgd door cone
menigte lakkeijen, dienstboden van allerlei aard, in de pracli tigste livereijen . Te Par ys bewoonde hij con weidsch hotel ;

86

AG .
zijne zal en stonden open voor de aanzienlijkste en smaakvolste
lieden , die elkander bij hem verdrongen ; hij gaf voor , in bet

bezit to zijn van bovennatuurlijke geheimen ; dat hij do wetenschap verstond , om hot leven to verlengen , , door middel van
den philosophischen steen ; dat hij getallenparingen kende, om
onfeilbaar in de loterij to winnen , on een watertje en eene
pommade vervaardigde , die do kracht bezaten , om ieder spoor
des ouderdoms uit to wisschen . Zijue recepten, welke hij zich
duur liet betalen , vonden tallooze koopers, en wanneer deze zich beklaagden , dat zij hot beloofde gevolg niet' gezien
badden, wist bij hen to overreden , dat doze sleclite uitslag to
zoeken was in hunno zonden , of in hun gemor , of in hun to
weinig vertrouwen op zijn woorden. Kortom, hij vist hen
to verblinden en hunne nieuwsgierigheid voedsel to geven . Aan
cenigen vertelde hij , en zij geloofden het ook , dat hij ten
tijde van den zondvloed was geboren en dat hij JEZUS HRISTUS
had gezien ; aan anderen , dat hij do zoon was van den Groot-f
ineestcr van Naltha en de Prinses van Trehisonde, of dat hij
afstamde van KAREL MARTEL , de eerste van het Karl ovingischc
iruis. Dan weder hield hij hot diepste stilzwijgen omtrent zijnon stand en zijne afkomst in acht, en antwoordde aan dezulken die hem op dit punt ondervraagden : » ik ben degene
die is ," of wel teekende , hij ziju naamcijfer , hetwelk eon slang
voorstelde , die met cone pijl doorboord was en eenen appel in
den bek hield . Hij legde zoo veel talent aan den dag , dat
men hem weldra als een' Profeet, als eeu beeld der Godheid
begon to beschouwen . Hij werd omringd door menschen van allerlei
rang, en zag zich overladen met bewijzen van den diepsten eerbied ,
met de teekens van de meest slaafsche onderwerping . Men zag
allerwege zijn portret en dat zijuer trouw op snuifdoozen ,
waaijers, en op ringen ; de vrouwen droegen hot aan Karen hats,
in den vorm van een medailjon . Zijn borstbeeld prijkte in de
paleizen der grootste heeren, met dit opschrift : de goddelij Ire
€AOLIQSTRO .
Zijne woorden waren even zoo vole godspraken . in
/Var%schau zette hij eeneu Poolschcu Prins cone groote sqm
gelds of : hem belaveude, dad

liij den duivel aau diem wit zou .

do onderwerpen . T e Straatshurg oefende hij een onbepaald
$ezag over den -Kardinaal DE ROHM, waartoe zijne vrouw
hem behulpzaam was .
Door zijne betrekking tot dezen
Kerkvoogd werd hij later in de beruchte zaak van bet halssieraad gewikkeld, in do pastille geworpen, door bet Parlement,
bij gebreke van bewijzen, vrijgesproken, en op bevel van
WIJx XVI nit Frankrijk gezonden .
AGLIOSTRO
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was in Duit .ch land Vrijmetselaar geworden, en

had zich tot al de nnysterien, die in de Loges van dat land ge
leerd werden , laten inwijden . lij is de vinder of voortplanter
van eene nieuwe Metselarij , Egyptische Ritus geheeten, door
hem tea jare 1782, to Parijs opgerigt, tot welke hij hot
denkbeeld ontleende uit eenige handschriften , die bij toevallig
to Londen kocht, en die zekeren GEORGE OFTON, welken hij
diet kende , hadden toebehoord .
In lateren tijd verzekerde hij
zeif , dat hij niets anders gedaan had , dan do tooverkunstige
en bijgeloovige praktijken , welke hij in dien Ri t us had gevonden , hier en daar wat in to korten en to besnoeijen .
Do groot-Kopte (dus noemde hij zich), beloofde aan zijne
volgelingen, hen tot de volmaaktheid to voeren , door middol
van de natuurlijke en de zedelijke wedergeboorte. Door de
natuurlijke wedergeboorte moesten zij de eerste stof of den stehzi
acacia,
tier wijzen vinden, als ook de
die den mensch in de
kracht der jeugd houdt en hem onsterfelijk maakt . Door do
zedelijke wedergehoorte verschafte hij den ingewijden een penta-

goon of maagdelijk blad, waarop do engelen hun naamcijfer en
zegel hadden gedrukt , en dat do kracht zou hebben , den
inensch terug to voeren tot den staat der onschuld , die hij
door de eerste zonden heeft verloren .
Bij de proeven, welke ten doel .hadden , den Kandidaat to
doen deel krijgen aan de zedelijke wedergeboorte, sloot men zich
zelven op in eene tent, op den top van eenen berg geplaatst, en
hield zich aldaar een' bepaalden tijd lang met allerlei geheimzinnige oefeningen bezig . IN,, . afloop daarvan kreeg men do
geschiktheid , om zigtbaar met de zeven oorspronkelijke engelen
.m to pan ; men word begaafd met - cen-cu .gee , vol heilig ,

goddelijk vuur , met eon onbegrensd doorzigt , met een allergrootst vermogen ; men bezat den penta ,, oon (vijfhoek) . Wat
de ligehamelijke wedergeboorte betreft, door welke men een
ligehaana kreeg, zoo zuiver , als dat van het onschuldigste kind,
en waardoor men tot do spiritualiteit kon geraken , of zijn gezond en rustig levee kon voortzetten, tot dat bet God behaagde , eerie oproeping to doen , die wedergeboorte word door
middel van het volgeud reeept verkregen . Men moest elke vijftig jaar , in do voile maan van Mei, met eenen vriend near
hot land gaan , en er eenen strengen leefregel in acht nemen .
Men bleef in cone alkove ; men gebruikte dag lijks slechts eene
soap met wat versche gFoenten, daarbij vooral niets drinkende ,
dart gefiltreerd- of regenwater . Elk maal moest men met vloeidaar voedsel beginners en met vaste spijs eindigen . Op den
xeventienden dag liet men zich eene kleine aderlating doer . Men
gebruikte zes droppels witte tinctuur bij bet opstaan on evenveel
bij hot naar -bed gaan , elken dag twee droppels meer nemende , tot aan den twee en dertigsten, Dan liet men zich, juist
bij zonsopgang, anderrnaal aderlaten, waarna men zich in
de dekeus rolde , en het bed hield tot aan hot erode der behandeling . Was men op doze hoogte der operatie gekomen ,
dan sobilcte men den cersten korrel van do eerste stof van die,
welke God schiep , om den mensch onsterfelijk to waken , en
waarvan doze de kennis door do eerste zonde had verloren .
Onder die kuur verloor wen wel eenige urea lang bewustheid
yen spraak, waar dan kwamen er vrij sterke stuiptrekkingeu wet
overvloedig zweet , waarna men tot zich zelven kwam . INa
doze krjsis ging men in een auder bad en gebruikte een kraohhig vleeschnat . Als men de acht volgende dagen op dergelijke
wwijze voortging, dan was Men, na verloop der veertig dagen ,
gezoud on frisch, in een woord, gelieel verjongd en weder
boren .
$ommige menselien waren gek genoeg, om zich to onderwerpen aan deze voQrschriften , ten einde de natuurlijke wedergeboorto deelachtig to worden ; maar men kan ligt deuken
Oat weinigen ze tog eiude, toe kouden volgm .,
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In 1779 ziet men AGLTOSTRO voor do eerste maal, en wel
in Koerland, gebruik makers van zijne Metselaars-Ritualen .
Aldaar opende hij eene Adoptie-Loge , en nam er verscheidene
dames op, bijzonder Mevrouw do BE KE, wier invloed hij hoopte
aan to wenden, om do Keizerin ATHARINA to naderen . Deze
dame word eene pool misleid door de verbazende toeren van
don Siciliaanschen goochelaar, en gaf hem huisvesting in
barer wooing ; doch ten laatste de zedeloosheid - en laaghartigheid
van dozen bedrieger bespeurende, maakte zij bet zich ten pligt ,
hem voor bet publiek ten Loon to stellen .
Doze teleurstelling belette AGLIOSTRO niet, nog in hetzelfde jaar naar Straatehitrg to gaan , en er eene Loge,
volgens zijnen Egyptischen Ritus, op to rigten . In de maand
1V1ei van bet volgende jaar stelde hij eene andere to Xarschau
in . Daar hood hij zijne volgelingen aan, om in hunne tegenwoordigheid bet groote werlc (hot Vinden van den steen der
wijzen) to volbrengen . Men stond hem, tot dat einde , bet
gebruik van eon buitengoed af. Eene menigte misleiden woonden zijne proefnemingen bij, en volgden met angstige oplettendheid al hare verschijnselen . Na vijf en twintig dagen arbeids
kondigde hij hen aan , dat hij den volgenden dag bet philosophisch ei openbreken , en hen den uitslag der stofverandering
toonen zou . Die groote dag verseheen, en nu vernam men
met verbazing en schaamte, dat AGLIOSTRO verdwenen was, en
dat hij hunne diamanten van waarde, met eene aanzienlijkc
som gelds, had medegenomen.
Na dozen schurkenstreek droeg hij geene zorg moor, om zich
to verbergen . Hij kwam in 1782 to Lyon, en rigtte er eene
Moeder-Loge van den Egyptischen Ritus op, onder den titel
van la Sage-tee triomphante ; vervolgens vestigde hij in betzelfde jaar to Par Js eene Moeder-Loge van .Adoptie dyer
hooge .Egyptisehe Meteelarij . Hij maakte talrijke en aanzienlijke proselieten, en wist zelfs in 1784 den Prins VAN MoNwrITOREN Y-LuxEmIsuRG over to halen , om de waardigheid van beschermend Grootmeester van zijnen Ritus aan to nemen .
In 1786 uit Pare gedreven zijnde, nam hij do wijk naar
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Londen , vroeger het tooneel zijner tooverkunsten . Daar poogde
hij zich weder bij zijne vorige leerlingen aan to sluiten , en
waarschijnlijk zou AGLIOSTRO van de ligtgeloovigheid der Engelschen even goed partij getrokken hebben , als bij bet van die
der Franschen gedaan had , indien hij tot zijn ongeluk dit diet
zeif had belet door zijne vreemde stellingen . Zijn rijk aldaar

gees opgang makende, stak hij over naar het vaste land , doorreisde ,Zwit :erlancl , waar hij geen bestaanmiddelen kon vinden, begaf zich naar. de states van den Koning van Sardinie,
die hem liet aanzeggen , onverwijld zijn gebied to verlaten ,
trachtte zich toen in Ooatenrij k met de empirische geneeskunst
of to geven, maar de regering belette hem dit aldra . Eindelijk,
niet sneer wetende waarheen zich to wenden, besloot hij naar Rome
to gaan , alwaar hij aankwam met aanbevelingsbrieven van den
Bisschop van Trente, wien hij had weten diets to maken, dat
hij berouw had over zijne vorige afdwalingen , en van voorneraen was , in den schoot der Kerk terug to keeren .
T o Rome leefde hij met groote omzigtigheid . Daar hij zich
niet met Vrijmetselarij durfde afgeven , zocht hij bestaanmiddelen in do geneeskunst to vinden ; doch de patienten verergerden onder zijne behandeling , en weldra had hij alle vertrouwen verloren . Ten einde raad , schreef hij aan zijne buitenlandsche leerlingen om onderstand, maar kreeg geen antwoord .
Kort na zijne aankomst had hij zich met de Vrijmetselaars to
Rome verbonden ; hij was echter zorgvuldig uit hunne bijeenkomsten gebleven . Dan door geldgebrek gedwongen , deed hij
aan twee personen, welke hij meende tot de Vrijmetselarij to behooren , bet voorstel , ben do magische geheimen van zijneu
Egyptischen Ritus mede to deelen .
Die gewaande Vrijmetselaars onderwierpen zich aan bet core
Ynonieel der inwijding ; m.aar toen bet aankwam op betaling van
vijftig lomeinsche kroonen , den bepaalden prijs voor de receptie , kwamen zij Wet meet opdagen .

De beide manners wares

spionnen der politie . Gebruik makende van do verworvene inlichtingen , bragten zij bij de Inquisitie zoowel bet bestaan der
Vrijmetselaars- to Bono, als do praktijken van cA GLIosvj:o aan .

Den 27sten December 1789 overrompelden de bedienden van
hot Heilig Officie een huis, alwaar do Loge der Opregte yrien-

den bijeen kwam .

De Brooders vonden eon middel , om to
maar do archieven, de correspondentie en al de
gereedschappen der Loge vielen in hunne hande,n . Op hetzelfdo
ontsnappen ;

oogenblik werd AGLIOSTRO gegrepen en in de gevangenis van hat
kasteel St . .,4ngelo gesloten . Hij bleef er bijna twee jaren ,
ear hij gevonnisd werd . Eindelijk , den 7den April 1791 ,
sprak de Inquisitie zijn vonnis uit . Van verschillende misdaden
beschuldigd en overtuigd, inzonderheid van zich do kerkelijke
tucht en straf, uitgesproken tegen de eigenlijke ketters, val- ,
sche leeraars , scheurmakers ; meesters en leerlingen van bijgeloovige tooverkunst , enz. op den hall gehaald , en bij gevolg
den dood verdiend to hebben , werd hij echter, uit bijzondere
genade , enkel veroordeeld tot cane levenslange gevangenschap .,
tot afzwering van zijne ketterijen en tot boetedoeningen .
Zijn boek, .figyptisehe Metselurij geheeten, word, als
bevattende oproerige, bijgeloovige , lasterlijke , goddelooze en
kettersche ritualen en stellingen, gedoemd, om openlijk door
beulshanden verbrand to worden . Dit vonnis werd uitgevoerd .
Weinig tijds daarna verzocht AGLIOSTRO boete to mogen doen
voor al zijne fouten, en verlangde eenen biechtvader, om eene
volledige bekentenis van dezelve of to leggen . Men zond hem
can' Kapucijner . Toen hij zijue biecht had geeindigd, bad hij
den Monnik, hem terstond met zijne gordelkoord eene geeseling
toe to dienen, en deze liet zich dit geen tweemaal zeggen .
1VIaar naauwelijks was do eerwaarde Vader met dit vrome werk
begonnen, of do boeteling greep de koord, vial op den Kapucijner aan en trachtte hem to worgen . Zijn plan was, zich
zelven in diens monnikskleed to hullen en onder daze vermomru ng to ontsnappen . Doch hij had met cone stevig gespierde
partij to doen ; de Kapucijner worstelde met voordeel tegen AGLIOSTRO ; hij schreeuwde om hulp ; de waehters schoten toe,
en sedert dat oogenblik werd do gevangene naauw bewaakt .
hit is do laatste maal, dat er melding van AGLIOSTRO gemaakt
wordt,
eu ii ccut dat JLij kort daarna iu zijueu kerker stierf.
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AHOS, (De eerste en tweede verzwegen) is do 49c . en SOc.
graad van het Mitzraimitisch systema .
AITHNESS . (Graaf VAN) Zie RoSLIN.
ALENDER . Zie ALMANAK .
AMBA ERES, (J . J . REGIS VAN) ward geborei to Montpellier, den 1 Eden October 1756, nit eene familie van aanzienlijke Regtsgeleerden, en werd tot lid in het Parlement van
Toulouse benoemd .
Toen de Fransche revolutie uitbarstte,
was AMBA ERES Raadsheer in het Hof van belastingen te Mont-

pellier .

Weldra werd de revolutie voor hem voordeelig . Nadat hij zich, bij den aanvang der omwenteling, met de behandeling van verscheidene staatszaken belast had, werd hij 'in
1.792 tot afgevaardigde in de conventie verkozen . Hij arbeidde veel in verschillende afdeelingen , doch hield zich inzonderheid met het regterlijke vak bezig . In Wintermaand des genoemden jaars droeg men hem den last op, om
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lie vragen, van welke regtsgeleerden hij zich wilde bedlenen,
en bewerkte, dat de gekozenen eenen vi-ijen toegang tot den
Koning verwierven . In Louwmaand 1 795 verklaarde hij then
Vorst voor schuldig ; maar betwistte aan de conventie het refit,
om hem to vonnissen ; hij stemde echter voor eene gevangenis,
en, ingeval van vijandelijken inval, voor den dood . In dezelfde
maand werd hij tot Secretaris benoemd, en later tot lid van bet ommitte van algemeen welzijn . In Oogst- en Wijnmaand

daaraanvolgende, leverde hij zijn eerste ontwerp tot een burgerlijk wetboek in , waarin de demokratische denkbeelden van
den toenmaligen tijd doorstraalden : Naderhand werd hij beschuldigd, de herstelling van het Koningschap to wenschen ;
doch hij wederlegde dit gevoelen bij eene openlijke redevoering ;
welke de vergadering liet drukken . Ondertusschen kon hij niet
verhinderen, dat het goede gevoelen , hetwelk men van he n
als republikein koesterde, hierdoor verzwakt , en hij geweerd
werd nit het Directoire , waartoe hij bestemd was . Hij werd
nu lid van den raad van 500 , waarin hij een nieuw plan van
burgerlijk wetboek overlegde ; doch welken hij in Bloeimaand
1797 verlict . Ecu jaar daarna was hij onder de Kiczm van

AN .

9"T

en , na de omwenteling van den t 9den van Zomer-maand 1799, werd hij tot Minister van Justitie verheven,
waarop hij in Wintermaand den post van tweeden onsul aanvaardde , blijvende echter de nieuwe inrigting van bet regtswezen
Farijs,

zijne hoofdbezigheid. Toen NAPOLEON den troon beklom , werd hi} tot
Rijkskanselier , en vervolgens tot Groot-Officier van het legioen van
eer benoemd . In 1808 werd hij door den . Franschen Keizer tot Hertog van Parma verheven, en na diens terugkomst van Elba op
nieuw in den post van Minister gesteld , blijvende de betrekking van Rijkskanselier behouden tot aan de terugkomst der
Bourbons in 1814 . Bij de groote verandering in 1816 echter,
werd hij op de lijst der,. gebannenen gebragt, en moest hij
Hij begaf zich naar de Nederlanden,
bewoonde meestal Amsterdam, en stierf in den nacht tussehen
den 24 en 25sten November 1818 .
Over zijne daden, als kind van het groote huisgezim,,
Al de
zullen wij ons niet to lang bezig houden .
Mac. •. systema's, toen in Frankrl k beoefend, al de
Frankryk ruimen .

verschillende vereenigingen . die er toen bestonden, schenen zich to beijveren, om hem tot hunnen beschermer of
Grootmeester to hebben . Hij werd den 13den van Wintermaand
1803, door bet G . • . 0 .- . van Frankrijk, geinstalleerd m do
waardigheid, van eersten Adjunct-Grootmeester . De Prins jozEr (brooder des Keizers) benoemde hem zelfs tot Grootmeester
der Vrijmetselarij in Frankri,j k.
AMBA ERES zat bijna altijd
voor in de zittingen van den Mac.- . Senaat. Kort daarna, werd hij geinstalleerd als achtb . • . Meester van Eer

arolina, in bet 0. • . van Pavan de Loge St.
rjjs . Den 13den Augustus 1806 erkende de 4upr
oneeil van den 55sten graad. hem als Groot-Kommandeur .
Den 25sten October van hetzelfde jaar benoemde de Groote Pro- .
vinciale Loge van Herodom, in Frankrij k, hem tot do waardigheid van Grootmeester van Eer, en werd . hij geinstalleerd in
bet Kapittel van de Vrai--Xle, in het dal van Parjs. Den
4den Maart 1807 benoemde de Moeder-Loge van het philoso
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phiscb Schotsch systems hem tot Grootmeester , en deed ter
zijner eer eene heerlijke medaille vervaardigen .
Deze medaille verbeeldt het borstbeeld des Prinsen van de
regterzijde ; hij draagt zijn ~ band als Grootm . • . ; daaronder
vindt men eon vlammenden degen ; op den klieg zijn cen passer
en winkelhaak door elkander gewerkt , omvattende eene vlammende ster, die bet volgende, om bet hoofd staande opschrift in
tweeen scheidt : J . J. REGIS AMBA ERES, 1lertog van Parma,
,darts-Kanae li er dee RiO B.
De keerzijde draagt tusschen twee Acaciatakken bet opschrift

De eerwaardi'e Sehotsche Moeder-Loge van Frankritjk,
onder den -vereenigden titel van St . Alexander van Schotland, en het JWaatschappeqk, Verdrag, in het G . van
Parijs . aan Karen Gro©trneeater . Den 30sten dag d . • .
ale . • . m .- . d.- . w .- . L ., . . 5807 .
In 1808 benoemde hem bet Directorium van .Bourgondie,
zitting houdende to Besanpon (Regime rectifce), tot de waardigheid van Grootmeester der orde van weldadige Ridders der
heilige stad .
In hetzelfde jaar, op den 8sten Maart ; benoemde de Rite
AMBA ERES nam die betrekking aan .

primitif hem tot beschermer, , en

In Maart 4 800 benoemde bet Directorium van 4uveryne
(Regime rectiJe', zitting houdende to Lyon, hem tot GrootYneester Nationaal . Twee maanden daarna werd dit voorbeeld

gevolgd door bet Directoire de Septimanie, zitting houdende
to Montpellier.
Geen Br .- . heeft zich ooit in zulk cene schoone stelling bevonden, ©m in al de toen in Frankrlj k beoefend wordendo
systema's ingewijd to worden . Vraagt men echter , heeft AMdaar gewerkt, , zoo veel in zijn vermogen was, zoo
veel als bet vertrouwen eischte van alien, die hem het Grootmeesterschap van elk der systema's hadden opgedragen ? Dan moet
men antwoorden : iveen ! Het is jammer voor onze orde , het is
jammer, zeggen wij, dat hij van zijue magt geen gebruik heeft
BA ERES
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gemaakt , om ale oorzaken van misverstan1 weg to ruinnen,
em alles tot eon geheel to vereenigen, en om alien onder &Ane
vaan to scharen , om +den systema aan to nemen , dat in zijne leerstellingen de bijzonderheden van ieder bevatte .
Zoo lets to doen ware eene dienst geweest aan de orde be-wezen ; en zoude . AMBA ERES veel versehillen in onze vrije vereeniging tusschen de onderscheiden systema's voorkomen hob
,
rnaar hij deed niet , wat hij kon verrigt hebben , hoewel peen
geenszins de moeijelijkheden kan ontkennen, die hij op .zijnen
Nveg heeft ontmoet .
AMPBELL . (JOHANN) Zie LONDON.
ANADA . Reeds in 4 721 was de Vrijmetselarij naar anada
overgebragt . Zij vestigde zich to .Louisburg - en to Kaap Pre-

ton, in 1743 . In de Vereenigde Staten werd ten jars 1750,
do eerste Loge gevestigd in Georgic, en de Broeder
LA EY werd er tot Provinciaal Grootmeester aangesteld .

Ro

Bet
aantal der werkplaatsen had zich in dozen staat vermenigvuldigd, toen de Provinciale Grootmeester SAMUEL ELBERT, den I Gds,
December 1 786 , al hare afgevaardigden to Savannah verzamelde, en in hunne handen de rnagt nederlegde, welkee hj
tins verre int naam der Groote Loge van Engeland had uit coefend . Van dit oogenblik of werd er eene onafhankelijke Groote
Loge geconstitueerd voor den Staat van Georgic. Zij stelde hare
statuten
Brooder

op, benoemde hare Ofcieren, en handhaafde den
ELBERT in hot Grootmeesterschap .
Zij telt thans 4 9
Logos onder haar bestuur en heeft haren zetel in Milled

geville .
ANDIDAAT .
.rie HANDIDAAT.
APELLIS. (EQUES AB TP IBUS)
APITE-GALEATO . (EQUES AB)
APITTEL . Zie . KAPITTEL .

Zie
Zie

MuRttsI.
HEF DE BIN .

APPA INI , (Monseigneur) is de naam van eenen ltaliaanschen
Prelaat , on later lNuncius in Nederland.
Hij kwam to
Brussel op den Men October 1 828 , om hot oncordant to
regelen . Hij woonde daar bij den Br. - . MAZZ
eon V. • .
J'I . ' . en Italiaansch gevlugt

arbonari,

die verbannen , en
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vroeger in Span a tot de pijnbank veroordeeld wag .
Dew
Prelaat, de laatsle Bul van Pius VII tegen de Vrijmetselaars
uitgevaardigd en geteekend hebbende , veroorzaakte zijn verblijf
in dat hiis argwaan , en gaf aanleiding tot vele redeneringen ,
zoodat er waren, die zeiden, dat hij zelf V . • . M . • . was .
APRI ORNO . (EQUES AB) Zie SE HENDORF .
APRIMULGO . (EQUES AB) Zie MLRUSI1
ARBONARI . Deze seete , welke omwentelingsgezinde bedoelingen had, en eene republiek in Italie wilde vormen , ontstond
het allereerst gedurende de Fransche overheersching van dat
land, en was oorspronkelijk tegen do vreemde overweldigers gef
rigt .

de

Toen do Franschen het land verlaten hadden, bleven

arbonari nogtans voort bestaan, en arbeidden nu met

hetzelfde doel tegen de Italiaansche gouvernementen, terwijl zij
ook later hunne vertakkingen in Fr•a nkr yk hadden, en aldaai
tegen den oudsten tak der Bourbons werkzaam waren, ja zelfs€
menig staatsman , daar to lande thans op het kussen, onder
de leden der arbonari-Yenta'* (aldus werden hunne vergaderingen genoemd), telderi .
Zij hadden eene staatsregeling opgesteld , bestaande in 38 artikelen , en in welke de, tegenstrijdigste stelsels elkander kruisden .
Geheel Jtalie werd daarbij in 21 provincien verdeeld, welke elk een afgevaardigde , benoemd voor 21 jaren, zouden zenden naar eene algemeene vergadering, die de natie zou vertegenwoordigen, en uit welke elk jaar een lid zon aftreden . Elke provincie zoude eene gewwestelijke vergadering hebben, en
verdeeld zijn in departementen van ongeveer 300,000 zielen .
De departementen moesten verdeeld worden in distrikten van
100,000 zielen , in kantons van 10,000 zielen, en in gemeenten, zoo als zij bestonden . De burgers waren alle gelijk voor
de wet . Alle burgerlijke posten zouden verkiesbaar en tijdelijk
zijn . Tot denzelfden post kon niemand herkozen worden, voor
dat er een tusscbentijd verloopen ware, gelijk aan dien, gedurende welken men de post had , vervuld . De gemeente- , kantons-,
distrikts-, departements,, en gewestelijke vergaderingen hadden een
voeraf bepaald gedeelte der posten en bedieningen to benoemen .
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1-Iet uitvoererid bewind= zou opgedrageti worden aan twee ko ,
ningen , door de algemeene vergadering voor 21 jaren benoemd .
Ien dezer beide vorsten zou Koning der zee en do andero

Koning

deb

lands heeten, on ieder van hen zou dat gedeelto

moeten besturen, dat door zijn' naam aangeduid werd . Zij
zouden elkander hunne besluiten moeten mededeelen, voor wet-'
ke beider overeenstemming noodig was, om kracht to hebben .
In geval van verschil moesten zij hier van kennis geven aan de
opperste vergadering, welke dan uit hare leden cen tl delij k ko-

ning van het volk zou kiezen, die de zaak zonder beroep
zou beslissen .
Het kollegie van 1ardinalen zou alleen gedurende het levee
van den als dan regerenden Paus betaald en erkend worden .
Zij moesten 1 talie" verlaten, en werd na des Pausen dood eeu
ander gekozen, dan moest ook deze buiten Italii blijven . A1,4
belasting zouden de amen 1 , en de rijksten 3 van hun
inkomen betalen, De doodstraf bleef alleen bestaan op cooed
willige doodslag, Voor alle andere misdaden zou zij vervangen
worden door de verbanning naar eenig eiland, waar de misdadigers goed bewaakt , raar ongebocid zouden blijvcn . Zij zouden daar tot den laudbouw en andere nuttige bedrijven gebezigd
worden . Er zoude eene strenge afscheiding tusschen de verschillende cathegorien van misdadigers plaats hebben, Zij, die
tot korte verbanning veroordeeld waren, zouden, wanneer die
verbanning langer dan drie raanden moest duren, naar een
eiland gebragt worden, dat naderbij lag , dan dat, waarop do
zwaarder gestraften gebragt worden . Duurde de verbanning
korter dan drie maanden, dan zouden zij in stedelijke verbeterhuizen verblijven . Hot zelfde stelsel van straffen zoude ook op
de vrouwen toegepast worden, behalve dat zij afgescheiden van
de mannen zouden bewaard, en niet naar een eiland vervoerd
worden , dan alleen op haar eigen verzoek en om de wettige
vrouwen to w orders der voor eeuwig verbannenen . De bedelor den zouden in stand gehouden worden, dock bleven de leden
,flier orden , alsdan de kloosters bewonende , vrij , um binnen
cen jaar na de afkondiging der grondwet , van stand to verau-r
7

deren, en weder in de maatschappij to komen . In de toekomst zou niemand in die orden en derzelver kloosters mogen
treden, dan na zijne verpligting jegens het vaderland voldaan , en den staat gedurende zeven jaren gediend, of zich to
hebben doen vervangen door een' . krijgsman, boven de 23 jaren . Eerst na den ouderdom van 43 jaren konden zij hunne
gelofte doen , en bleven altijd vrij , om in de kloosters , of bij
hunne verwanten to wonen . Deze vrijheid ontsloeg hen nogtans
niet van de pligten hunner orde, en van de gehoorzaamheid
aan hunne opperhoofden .
De andere monnikenorden zouden evenzeer in stand blijven ;
dat gedeelte nogtans van derzelver eigendommen, wat het inkomen van 300 piasters voor -elken monnik to boven ging, zoude
aan den staat vervallen . De vrouwenkloosters zouden onder dezelfde voorwaarden in stand blijven . Geene ongehuwden zouden
voortaan vroeger , dan op den ouderdom van dertig jaren in
de orde mogen treden, en hare gelofte afleggen, voor zij veertig jaren bereikt hadden . Voor weduwen zonder kinderen was
do vereischte ouderdom voor beide tijdperken vijf jaren vroeger
gesteld . Zij mogten , na het doen der gelofte, naar verkiezing
in de kloosters, of bij hunne familien blijven wonen , volgens het
nog heerschend gebruik in Italie , waar de geestelijke zusters
dikwerf belast zijn met het bestuur van het huishouden . De
grafteekens der groote manners en weldoeners van hun vaderland zouden op lands kosten , op eene eenvoudige, maar in het
oog loopende wijze, langs de groote wegen opgerigt worden, en
toepasselijke opschriften zouden hunne daden vermelden . De
grondwet zoude alle 21 jaren herzien worden .
Het stelsel was in drie graden verdeeld , en wel in die van
(1) Leerling, (2) Meester en (3) opper-uitverkoren Grootmeester .
De ordewoorden van den eersten graad waren Geloof, hoop
en liefde. De leden waren met driekleurige banden versierd . De
drie kicuren waren rood (zinspelende op het geloof) , hemelshlaauw (duidende op de hoop), en zwart (moetende de liefde
to kennen geven) . De woorden van den tweeden graad waren
cer, deuSd, eerli khezd.

tam toegelaten to worden tot den derden graad , Nvelke nooit
anders , dan met de grootste omzigtigheid , en na voorafgegaan
nadrukkelijk en ernstig onderzoek naar des Kandidaats beleid ,
mood, ijver en gehechtheid aan de orde , werd medegedeeld ,
moest men drie en dertig jaren bereikt hebben . Do Kandidaat was geweerd,

wanneer zich drie zwarte balletjes in . do

stembus bevonden .
Kleeding. l e . Graad alleen de halsband. Bij feestelijke gelegenheden korte brook , opperkleed tot aan de knien , met
eon kap aan hetzelve, rooden doek om het hoofd geknoopt, met
welke kleur
de punt achter afhangende ; hemelsblaauw buis,
ook de brook heeft, -- naakte beenen, blaauwe sandalen of brozen .
9, ze van ontvangst in den derden

arhonarigraad. De

yenta word gehouden in eene grot, in welke zich een driehoe-

kig vertrek met afgeknotte punten beyond . In den oostelijken
hoek was de troon geplaatst ; in de beide overige hoeken zijn de plaatsen der helpers, welke zon en maan, of eerste en tweede
l ichten, genaamd worden . In den muur, tegenover den troon
'in hot westen) , was de toegang naar het binnenste der grot ,
welke alleen voor beproefde Opper-Uitverkorenen geopend
word ; ter wederzijde van dien toegang stonden twee gewaDe Opper-Uitverkorependen . Do zaal word verlicht .
nen stonden rondom voor hunne plaatsen, gekleed in zwarte
slepende tabbaarden met kappen . Na de opening der ventawerd de verdeelde en onderdrukte toestand van Italie afgemaald , en de beschikkingen , ingeval van het uitbreken en
gelukken van den opstand, voorgelezen . Hierna hernamen do
aanwezigen hunne plaatsen . Nu word de Kandidaat aangemeld,
en nadat daartoe hot bevel gegeven was, word hij gedeeltelijk
ontkleed, daarna, geboeid en geblinddoekt, en in then toestand
binnengeleid . Intusschen is in do yenta of vendita alles gereed gemaakt . Men heeft or twee versche lijken aangebragt, en
die met ketens beladen . Twee leden worden uitgekozen , om
achter de lijken to blijven en in hunne plaats to antwoorden .
Men geeft den Kandidaat, zoowel als de beide leden, die voor
de lijken mocten antwoordcn , elk eon groot kruis to dragon .

7I

De Kandidaat wiens oogen bedckt zijn , weet niet dat lii) door
twee andere personen gevolgd wordt, voordat hunne doodvonnissen door den voorzitter der vergadering of Groot-Uitverkoreno uitgesproken zijrr.
De lijken hebben dezelfde kleeding, ats de Opper-Uitverkorenen , met uitzondering , dat derzelver borst en armen ontbloot
zijn, terwijl om den hals der beide lijken, zoowel als om then
des Kandidaats, cone keten geslagen is, welker eene einde door
elk der Brie wachters in do hand wordt gehouden . Do lijken r
en zij die voor dezelven moeten antwoorden, worden zoodanig
geplaatst , dat do Kandidaat in bet midden en op eene lijir met
dezen staat . Achter do , drie wachters stonden negen Opper-Uitverkorenen , in drie groepen verdeeld, welke belast waren, de bevelen van den Groot-Uitverkorene ten nitvoer to brengenWanneer alles in die orde geplaatst was, zeide de GrootUitverkorene met vaste en heldere stem : » Achtbare goede • noven ! Upper-Uitverkorenen ! men heeft de beide ellendelingenr
voor u gebragt, die, de orde der arbonari verraden hebben,
en wier geheime aanwijzingen , welke zij aan onze vijandeii
gedaan hebben, ons bestaan bedreigd zouden hebben, en ons
dwingen , hot tijdstip to vervroegen , van bet ten uitvoer brengen onzer ontwerpen, welke zij ontdekt hebben . Wij moeten
deze schelmen de straf doen ondergaan, welke zij verdiend hebben . Men brenge den eersten tot voor den troop."
Twee wachters vatten nu het kruis aan , dat zich op den
schouder van den persoon ter regterzijde bevindt, en planten
dat vast in de aarde, terwijl anderen diens plaatsvervanger voor
den troon brengen en doen knielen .
Nadat de Groot-Uitverkorene denzeIven bet verachtelijke van
den meineed, a an welken hij zich zou hebben schuldig gemaakt,,
heeft voorgehonden , zegt hij helm zijn doodvonnis aan, en voegt
er bij , dat hidj eerst gekruNgd, vervolgens vaneengereten , dat
zijn hart en ingewanden verbrand , do overblijfselen op vaalten
geworpen zullen worden en onbegraven blijven , en dat eon
eeuwigdurende vloek op zijaen naam zal rusten . Eii digeide
bij met de woorden : » In naam van den Bouwmeester van bet
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!c!al , verklaar A u vervallen en onwaardig , em duel uit to
anaken van de eerwaardige arbonari. En gij,, uitvoerders
van de vonnissen der Opper-Uitverkorenen van do verhevene
orde der arbonari ! maak t u van dat gedrogt meester , .en
nagelt hem dadelijk aan het kruishout, aan hetwelk hij sterven
moot ."
Do plaatsvervanger egt nu op klagenden toon : A heb miju
lot verdiend ; ik zal mijn vonnis met mood ondergaan ; dat
God mij mijne misdaad vergeve ,!"
Men leidt hem aaar hot kFuis en nagelt onmiddell jk het
cerste Iijk aan een der kruisen .
Hierna wordt hetzelfde tooneel herhaald met den anderen,
loch degene, die in de plaats van hot lijk spreekt, geeft antwoorden, welke een geheel .anderen geest ademen ; deze duet
.zich voor ., als gevoelde hij niet , dat hij kwaad had gedaan ,
net zijn' eed to verbreken . » Ik zal ," zegt hij , » ik zal miju
wonnis zonder morren ondergaan ; ik zal zelfs tevreden sterven ,
omdat ik do zekerheid heb, .flat de vreemdelingen ., welke ik
ler dienst heb willen zijn, tot den laatsten - arbonari zullen
.uitroeijen . Beeft! want weet, dat ik uwon afschuwelijken schuilhock ontdekt hob aan hot hoofd der legers die doze streken
.zullen bezetten . En zoo al uwe zendelingen, met behulp van
bet doer -hen opgeruide yolk , eenig voordeel behalen , zoo zult
,gij desniettemin binnen weinige oogenblikken in de magt vallen
van hen, welko gjj de slaven dar dwingelandij durft noemen .
.Dat men mij nu ter flood brenge !" Ook deze wordt, gelijk
4e geblinddoekte Kandidaat meent , gekruisigd ; deze beguicheling wordt nog vermeerdord door de hamerslagen, gelijk ook
door hot gekerm van hem,, die voor den eenen spreekt ., en de
verwenschingen van den anderen . iNu rigtte de Groot-Uitverko zone hot woord tot den Kandidaat , en zeide hem,.- » Waardige
pede neef ! uw aanhoudende arbeid en uwe ijver , ten be.hoeve van de orde der , arbonar°i, hebben deze wijze vendita
doen besluiten, om u tot -de verlichte ingewijden der orde toe
to later . Gij hebt uwe proeven met mood doorgestaan, ca
geval wgij in uw voornemen blijft volhardeu, -dan zal ik, b

weerwil van het verschrikkelijke voorbeeld , dat - wij zoo even
hebben gegeven met de twee verraders , welke hunne misdaden aan het kruis boeten, uwen eed ontvangen . Gij zult vervolgens aan hot kruis gebonden worden, en de heilige merkteekens ontvangen, door welke do Opper-Uitverkorenen van all@
vendita's elkander herkennen, waarna u het gezigt zal herge ven worden . Alsdan zult gij , aan het kruis gehecht, den ced
herhalen , waarop gij ontbonden , en met het ordegewaad zult
gekleed worden . Blijft gij volharden ?"
Op het bevestigend antwoord wordt (nadat inmiddels do handen en voeten der eersten met bloed besmeerd zijn, en zij,
die do rol der veroordeelden spelen , door het zwakker wordenn
der klagten van den een , en het zwakke en afgebrokene der
klagten en verwenschingen van den ander, to kennen hebbenn
gegeven , dat doze stervende zijn) , het formulier van den Iangen
verschrikkelijken eed nog cens voorgelezen, waarop do Kandidaat antwoordt : » Ik zweer het . Men vatte nu den nieuweling aan,
strekte hem uit op het kruis , en bond hen er stevig aan vast
door banden, die al zijne leden do beweging beletteden, zonder
hem to kwetsen . Hij ontving vervolgens do merkteekens , en
wel drie op den regter- en zeven op den linker arm, benevens
drie onder de linker borst, Het kruis werd opgerigt in hot
Yniddelpunt der vendita, tegenover den Groot-Uitverkorene.
Op cen teeken, door den Groot-Uitverkorene gegeven, omringen do aanwezigen in dreigende houding het kruis , dat den
nieuweling draagt . Diens blinddoek viel op dat oogenblik, en
hij zag nu aller wapens op hem gerigt , terwijl hij ook de go kruisigde lijken bemerkte . Yen lette naauwkeurig of hij ook
blijken van vrees gaf, en in dit geval deed men hem verwijtingen . De Groot-Uitverkorene begon hem nu het doel en do
plannen der vereeniging mede to deelen . To midden echter van
die mededeeling, en van het uitdrukken der hoop op hot
spoedig welgelukken der planners , riep do verharde verrader ,
of eigenlijk de persoon die diens rol op zich had genomen ,
cal) cenen brullenden toon uit : » Weldra zult gij alien vergaan !''
Naauwelijks was doze voorzeagi rig gedaan, of con verschrikkelijk
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gedruisch deed zich buiten de grot hooren ; men onderscheidde
duidelijk 'bet wapengekietter. Een der wachters stoof naar binnen, onder den uitroep : » dat do deuren ingeslagen waren !"
en onmiddellijk daarop stormden de aanvallers naar binnen . De
Groot-Uitverkorene, de waardigheidsbekleeders en de arbonari
der beide zijden ontblootten hunne wapens, en verzamelden zich
ijlings achter hot kruis, waar het gewaande gevecht, dat door
den nieuweling niet gezien kon worden , eenigen tijd aanhield .
De personen, die binnengestormd waren, droegen Oostenrijksche
uniformen, en spraken geen Italiaansch, Eensklaps kwamen de
Groot-Uitverkorenen, benevens cen dertigtal arbonari, voor
hot kruis en het gezigt van den aannemeling, voor den gewaanden vijand wijkende. Naauwelijks voor het kruis gekomen,
verzonken de wijkende arbonari, to midden der vlammen ,
door eene opening van den grond . Er verschenen nu een aantal der gemelde krijgslieden , welke geheel met blood en stof
bedekt waren, en zich verwonderden over de spoedige verdwij-ning der arbonari . Zij schenen verbaasd , in hot hol nieinand , dan de drie Rekruisigden, to vinden . Geheel besluiteloos schijnende , hielden zij raad . Eindelijk riep de bevelhebber, in slecht Italiaansch uit : » Kameraden ! deze ellendelingen
schijnen nog to leven, en hetzij deze schuldig of onschuldig
zijn , moeten wij hen afmaken !" De soldaten rigtten hunne
geweren naar de drie gekruisigden . De aanvoerder beval vuur
to geven . . . . doch op hetzelfde oogenblik floten een aantal
kogels door de grot, waarop de aanvoerder en zijne soldaten
op den grond vielen , onder den uitroep van : u wij zijn doodelijk gekwetst !" uit alle hoeken en door geheirne openingen der
vendita of verzamelgrot kwamen, onder hot verkondigen der

victorie, cone menigte arbonari voor den dag. Dadelijk werden de gewaande gesneuvelde soldaten en de beide gekruisigde
lijken weggeruimd . Alleen bet kruis met den nieuweling bleef
over, en als hij door de verschillende op elkander gevolgde aandoeningen buiten kennis was geraakt, bragt men hem, zoodra hij van hot
kruis afgelaten was, weder bij, kleedde hem in het ordegewaad,
wapende, en omhelsdc hem, waarna de iondita gesloton word.
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Na al bet bovenstaando is het we] noodcloos hicrLij tc voegen, dat het .Carbonarisme in doel en strekking hemelsbreed
verschilde van de Vrijmetselarij, en dat deze vereeniging aannam en leerde, wat door de V.·. M.· uit haar midden gehannen wordt, [a, dat het slechts eenige uiterlijke formaliteiten
van deze Iaatste aannam , om deszelfs plannen des te beter te verbergen. De ijsseIljkheid van de proeven bij de aannemingen
leeren ODS ook, wat den Kandidaat te wachten stond, wanneer
bij, bij kennis gebleven , een enkel teeken gar, de geheimen
der Carhonari te willen openbaren, Men moet de personen
beklagen, welke zoodanige reeks van doodsangsten moesten doorstaan, bij hunne aanneming en inwijding in eene vereeniging ,
welke als eerste middel, om haar doel te bereiken , het hloedvergieten moest tellen. Eindelijk heeft men reden verwonderd te staan, dat hun geheim , na zoodanige proeven , welke
hen van alle Kandidaten zeker had moeten doen zijn, nogtans
uitgelekt zij.
CATECHISMUS. Een nit vragen en antwoorden hestaand onderwijs, hetwelk men gewoon is hij de Instructie-Loges voor elken
graad, alsmede hij het openen en sluiten eenerLoge, te gebruiken.
CEREMONIEMEESTER. (De) Eon der Officieren, wiens betrekking daarin bestaat, de bezoekende Broeders in den voorhof te
ontvaugen , te onderzoeken, en hen, na overhandiging hunner
certificaten , in de Loge te leiden , en hen hunne plaatsen aan
te wijzen.
CEREMONIEN. Een werk getiteld . Oeremonies et coutumes
religiouaea de tOUN lee peuple« du monde , met platen,
van B. PICART , Fol., Amateraa1n , 1725---1745, bevat niet slechts de juiste afbeelding en beschrijving van alle
oude mysterien en kerkeIijke gebruiken van de toen hekende
.godsdiensten , maar ook eenige andere afbeeldingen, m~t den
Franschen Ritus der V.·. M.·. in verhand staande.
CHAPELLE, (VINCENT DE LA) presideerde eene der eerste wettig geevestigde Loges in Holland, welke hijopden50sten November t 754,
nuder den titel van r Union Royale, in '" Rage oprigtte,
In deze vergadering -wcrd de Graaf VAN WASSENAAll tot Grool11

IIA .
meester der (laar bestaande Orde gc kozen .
Loge den titel van Groote Loge aan .
HAPLAIN . Zie KAPELLAAN.
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HARTER VAN KEULEN. Dit zoo belangrijke stuk, waarvan
hot oorspronkelijke in bet Latijn op een groot vel perkament,
en met letters , overeenkomstig het MaGonniek karakterschrift
(zijnde hot geheel getrouwelijk afgebeeld in de inn . • . Map. •. ,
IV . Deel), geschreven is in middeleeuwsch Latijn, werd daaruit
dadelijk na do ontdekking overgebragt in goed Latijn . De
stijl, do punctuatie en verkortingen dragen geheel en al het
kenmerk van den ouden tijd . De gelegenheid bij welke en
de BB . • . door wien het stuk in het Nederduitsch vertaald is ,
zullen wij lager opgeven .
Dit stuk , zoo belangrijk voor do geschiedenis der V . • . M . • . ,
is een van de drie oudste Maconnieke oorkonden (zijnde do
beide andere die van do oude Straatsburger Orde der Steenhouwers van 1459 , en van de latere Steenhouwers van 1565),
doch overtreft de beide andere in belangrijkheid .
Bij gemeld
harter bevinden zich ook nog eenige uittreksels
uit de Notulen der L.- . Frederik* Vreedendal (zie dat
Art .), to 's Rage, van 1657 en 1658 .
Dit register (namelijk do extracten nit de gezegde notulen) schijnt zeer dik to zijn geweest ; de weinige bladen,
welke men bezit, bewijzen , dat zij een klein gedeelte
hebben uitgemaakt . Hot schijnt , dat zij door bet vuur
beschadigd zijn , want de sporen daarvan zijn er duidelijk
in overgebleven . Uitstekende geleerden en oudheidkundigen ,
hebben hot papier onderzocht , en bewezen , dat dit hetzelfde was , waarvan men zich in het begin van de zeventiende ceuw in Ro lland bediende . Zij hebben ook op eene
zekere wijze herkend , dat do manuscriptletters van deze fragmenten van hetzelfde tijdstip waren . Dit fragment heeft, gedurende eenen geruimen tijd , onder de papieren van de familie
van WASSENAAR berust ; men weet , dat de Heer vAN WASSENAAR
OBDAM
zELAAR ,

die tusschen 1780 en 1790 gaf aan den Heer

toen G . • . M . • . Nat . • . , als ook hot

BOET-

harter van 155 3,
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Bet is waarschijnl ijk , dat Br . ' . OBDA M , overgrootvader van hem,
dien wij genoemd hebben , dezelfde is, die under FREDERIK HENDRIH lid van de L . • .
van 's Bage was , waarvan bet register
spreekt ; dat hij die stukken zonder doel heeft bewaard , toen
omstreeks den dood van FREDERIK HENDRIX , in 1647 , cue L . ' .
Frederik& Preedendal in vergetelheid of v-erval geraakte, sedert
wanneer deze papieren in bet geslacht van WASSENAAR bleven . Toen
Br, , BOETZELAAR gedurende de omwenteling , de stad 's Hage verliet , stelde hij de stukken in handen van eenen Br . ' . , van
'wien hij ze echter voor zijnen dood terug vorderde . Na zijnen
dood werden zij in handen gesteld van eenen persoon , welke
zich door cone plegtige gelofte verbond , die stukken aan den
tijdclijken G . ' . M . ' . in handen to stellen, dat later geschiedde bij
een' brief, blijkbaar door cone vrouw geschreven en geteekend . V .
T . (VAN TEILINGEN ?) aan den H . ' . E . ' . G . ' . M . ' . Nat . ' . , en welke
stukken zich toen nog bevonden in hetzelfde kistje van notenboomen
pout met koper beslag, in betwelk zij lagen, toen doze aan den Broe ,
der BOETZELAAR ter hand gesteld werden , blijkens een stuk , geteekend door Br . ' . D . VELDHUIZEN , van den 1 step Maart 16 i 7 ,
en met meer andere belangrijke stukken, to vinden in de Ann .
.M'aconn . Tome Ill , en in hot work, getiteld : Feeetviering
der L . - . la Bien Aimee, ter gedachtenis van het driebonderdjarig Jubile van het
harter van Keulen, bl .
10 8 en volg .
Na de vermelding van bet gelukkige toeval, waardoor bet
kwam in handers van Z . H . Eerw . Prins FREDERIH der iVederlanden, zullen wij overgaan tot de mededeeling van den geheelen inhoud .
TER GROOTMAKING VAN DEN NAAM DES ALMAGTIGEN GODS .

Wij, uitverkorene Meesters der eerwaardige Broederschap van

St. JAN, ofte Leden van de Orde der Vrije Metselaren , Be- •
stuurders der Loges of Werkplaatsen, gevestigd to Londen ,
.Edimburg, Weenen, Amsterdam, Parijs, Lions, Frankfort, Hamburg, .,4ntwerpen, Rotterdam, Madrid, renetie , Gendt . Koningsbergen, .hrussel, Dantzig, Mid-

delhurg, l reren en- Keulen . en wel in dezelve stad Keu
len gezamenlijk vergaderd , ten jare, maande en dage, hieronder vermeld ; onder voorzitting van den zeer geleerden, voorzig
tegen en waakzamen Meester des Tempels, in deze stad gevestigd, onzen eerwaarden Broeder, door ons met eenparige stemmen tot deze voorzitting gekozen ; verklaren, door deze aan alle voornoemde Werkplaatsen gerigte brieven, aan alle zoo tegen
woordige als toekomende Leden
lNademaal het ons, achtgevende op zoodanige oogmerken,.
meeningen, ' en zoo geheime als openbare aanslagen, welke in
doze ongelukkige, door burgerlijke geschillen en tweedragt beroerde dagen, aan gemelde ooze Broederschap en aan alle Broeders Vrije Metselaren, of in de Orde van St. JAN opgenomen,
aangetijgd worden , en welke echter even vreemd zijn aan ons ,
als hoogst strijdig met den geest , de bedoelingen en voorschriften dezer Broederschap , nog boven dat alles gebleken is : dat
do Leden onzer Orde , ten einde met to meerdere zekerheid
door menschen , die buiten ons en niet ingewijd zijn , veracht
en aan de algemeene vervloeking prijs gegeven to worden , wel
bijzonderlijk betigt worden met de misdaad der wederoprigting
van do Orde der Tempelieren , ep wel omdat wij door onoplosbare geheimen en overeenkomsten vastgesnoerd zijn, die ons
verbinden en door alien heiliglijk geeerbiedigd worden ; en dat
wij doorgaans bij hot publiek worden afgeschilderd , alsof wij
bijzonderlijk met dat oogmerk verbonden en zaamgezworen
waren , om , als leden dier Orde, de goederen en eigendommen to herkrijgen van hem , die derzelver laatste hoofd geweest
is ; dat wij den moord diens Grootmeesters zouden willen wreken op de nakomelingen der Koningen en Vorsten , die , met
dit misdrijf beschuldigd , de bewerkers van den ondergang der
gezegde Orde geweest zijn ; dat wij to then einde scheuringen
in de Kerk en wanorde en oproer in de wereldlijke Staten
en regeringen zouden verwekken ; dat wij zouden branden van
haat en vijandschap tegen den Paus als Opperpriester , tegen
den Keizer en alto Koningen , zonder to gehoorzamen aan eenig
auder gczag van mcnschcn buiten ons, maar atlcenlijk aan do
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hoefden en uitverkorene Meesters van onze over den ganschen
aardbodem verspreide Broederschap ; en dat wij derzelver geheime bevelen en oogmerken door bedekte briefwisseling en zendelingen zouden uitvoeren ; eindelijk, dat wij aan niemand anders den toegang tot onze geheimen zouden verleenen, dan die ,
.na door ligchaamsfolteringen op de proef gesteld en door en
door getoetst i zijn, zich, met eenen ijsselijken eed, aan ooze
geslotene Loges verbonden en geheiligd zouden hebben : Zoo is
bet ons, na dat alles rijpelijk overwogen to hebben, hoogst
nuttig en noodzakelijk voorgekomen, den waren oorsprong en
toestand onzer Orde, en do strekking barer weldadige instelling,
zoo als zulks in alle opzigten door do voornaamste, in onze
kunst ervarene en met do echte kennis verlichte Meesters , be
vonden en bevestigd geworden is , to ontvouwen, en hetzelve,
alzoo ontvouwd , in een afzonderiijk, door ons onderteekend
vn verzegeld, geschrift to stellen, en aan elke Loge onzer Broederschap to doen toekomen , ten einde zij zkh ter eeuwige gedaehtenisse deter zaak, wegens do hernieuwing van ons verbond
-en do onbesprokene zuiverheid onzer bedoelingen, stellig zouden
mogen verzekeren, en to gelijk , wanneer eenmaal onze Broederschap door do gestadig toenemende overhelling van burgerstaten en volken tot haat, nijd, onverdraagzaamheid en oorlog,
in bet vervolg wederom moor n meer mogt benadeeld worden,
zoodanig , dat zij haar bestaan en hare zelfstandigheid to minder behouden, zich alzoo in sommige gewesten minder versprei,den, en zich zelve, bij verloop van tijd, min zuiver, ongesehonden en onbesmet mogt bewaren, deze oorkonden, zoo niet
allen, ten minste Eene of meerdere derzelven, bij gunstiger oogenblik en tijdsgelegenheid, zullen mogen overblijven, om do Orde,
bijaldien zij al mogt wankelen , wederom op to rigten , ofte inthen zij geschonden, of van doel en oogmerk vervreemd mogt
zijn , overeenkomstig derzelver rigtsnoer geheellijk to herstellen .
Bet is uit dezen haofde, dat wij , uitverkorene Meesters,
door den ijver voor bet ware licht gedreven , bij deze algemeeoorkonde , vervaardigd naar den inhoud der oudste archi ven
en besehciden onzer aloude en geheimzinnige Orde, zoo als die

amtrent hare bedoclingen, plegtigheden en gebruiken , thans
nog voor handen zijn , alle ooze Medearbeiders, aan welkcn deZebve , nu of in . het vervolg , onder het oog komen zal, op onze heiligste gelofte bezw eren , dat zij zich nimmer van dit gedenkstuk
der waarheid verwijderen . Eindelijk , verkondigen en verklaren
wij , ten behOeve zoowel der gewijde als ongewijde wergild,
welker beider welstand ons ter harte gaat en krachtiglij k
aanspoort
A.
Dat de Broederschap ofte Orde der vrije Metselaren, =n
St . JAN geheiligd en op zich zelve afgezonderd , noch van do
bidders Tempelieren , noch van eenige andere , hetzij kerkelijke
of wereldlijke Ridderorde , op zich zelven of met meerderv in
verband , haren oorsprong ontleent , noch met dezelve , hetIIJ
regtstreeks , of door tusschenkomst van eenige verbindtenis ,
zelfs de minste gemeensehap heeft ; maar dat zij veel ouder is,
lan alle deze Ridderorden , als hebbende zoowel in Pale:ting
-en Griekenland, als in deze en gene gedeelten des R .orminschen gebieds, reeds lang bestaan voor de kruistogten en, vow
die tijden, waarin voornoemde Ridders naar Palestina getogen
zijn ; en dat het ons uit onderscheidenc echte godenkstnkk
der oudheid met volkomene zekerheid gebleken is , dat -deze
onze Broederschap, reeds van dien ttjd af, haar aanzijn ontvangen
heeft , toen sommige ingewijden, door en door onderrigt in do
gezonde zedeleer en gegronde uitlegging der geheimenissen , nit
hoofde van verschillende secten des hristendoms, zich van den
grooten hoop moesten afzonderen . immers, van dien tijd a ,
hebben cenige wijze en verlichte mannen, zijnde echte hristenen , geenszins met de dwalingen des Heidendoms bezoedeld ,
zoodra zij begrepen , dat de scheuringen, bij de schennis van
de godsdienst , noch vrede , noch verdraagzaamheid en liefdc ,
xnaar sohandelijke oorlogen verkondigden , zich met den heil sten ced verbonden , om de zedelijke beginselen van deze g-oddsdienst , als in het inenschelijk gemoed ingeplant , beter en on geschonden to bewaren en zich aan dezelve to heiligen , ten
cinde bet ware licht uit de duisternis meer en meer opd en ,,
en door de beoefening van alle menschclijke dcuden gunstig

mnedewerkei zoude om het bijgeloof to bestrijden , en vrede
en geluk onder het menschdom to beves tigers
Dat alzoo de Meesters dezer Broederschap , onder zoodanige
gelukkigen voorbedoelingen , St . Jans-Broeders geheeten zijn ,
daar zij het spoor drukten en het voorbeeld volgdnn van JOArtTIES den Dooper , den voorganger van het licht, dat opgaan
zoude, en eersten martelaar onder do verlichters : Dat voorts
de leeraars en schrijvers , volgens de gew oonte dier tijden
Meesters genoemd , uit do bekwaamsten en braafsten hunner
Leerlingen, Medearbeiders verzameld en verkozen hebben, waaruit de naam van Medgezel ontstaan is ; terwijl de overige zamenvergaderden, dock niet verkozen, naar den steil der Hebreeuwsche, Grieksche en Romeinsche wijsgeeren, met den naam van
Leerlingen zouden betiteld worden .
B . Dat ooze Broederschap , even als voorheen , zoo ook
tegenwoordig, bestaat uit deze drie graden van Leerling, Medgezel en Meester , de laatste echter ook uit uitverkorene Meesters
en uitverkorene Grootmeesters : maar dat alle andere zoogonoemde vereenigingen of Broederschappen , welke meerdere of
andere benamingen en onderafdeelingen toelaten , of zich eenen
anderen oorsprong toeeigenen , zich mengende in burgerlijke of
kerkelijke zaken, een ieder haat en nijd bezwerende , en onder
den naam van Vrije Metselaren, of aangenomene St . Jans-Broeders, ofte onder welke andere titels ook , belijdenissen of betuigingen doende, tot ooze Orde niet behooren, maar, als scheurmakers , uit dezelve geweerd en gebannen worden .
r . Dat onder die leeraars en Meesters dezer Orde , die de
meetkunde , sterrekunde en andere wetenschappen beoefenden ,
na derzelver verspreiding over den ganschen aardbodem , eene
onderlinge gemeenschap van kennis en licht stand gegrepen heeft,
waaruit ontstaan is , dat men begonnen heeft , uit dezelve uitverkorene Meesters bovenal eenen to verkiezen, als uitmuntende
boven de overigen, die als uitverkoren Grootmeester of Opperhoofd geeerbiedigd, en alleen aan de uitverkorene Meesters bekend , tegelijk als het zigtbare en onzigtbare Opperhoofd van
one gansche Broederschap zoude erkcnd worden ; gelijk dan

ook , ten huidigen dage , de Grootmeester en het Opperhoofd ,
ofschoon slechts aan zeer weinigen bekend , inderdaad op die
wijze bestaat .
Na deze voorafgaande aanmerkingen, uit eene menigte der
oudste handschriften van onze Orde en hare Archieven, op last
van ons Opperhoofd, bijeen gebragt, met de heilige gedenkstukken vergeleken, en voor de toekomst aan de goede trouw des
Voorzitters en zijne Opvolgers toevertrouwd wordende, bepalen
en gebieden wij, als voorzien met het gezag van dat zeer door
luchtig Opperhoofd.
A . Het bestuur , de vorm en wijze , hoe de stralen van
het helderste licht op de • verlichte Broeders , en tevens op do
onverlichte wereld, afdalen en zich verspreiden zullen, berusten
bij de uitverkorene Grootmeesters . Zij behooren to waken en
toe to zien , dat geene leden , van welken staat of rang , icts
tegen de echte beginselen onzer Orde ondernemen . Op dezelfdo
Bestuurders der Orde berust ook de handhaving der Broederschap , en do bewaring en bescherming harer zuiverheid . Zij
behooren haar , bij voorkomend ongeval , met opoffering van
good en blood, zoo dil\verf en waar het noodig zij , tegen alle
belagers onzer Orde to verdedigen .
E . Het is ons nimmer gebleken , dat deze Broederschap ,
voor hot jaar 1440 na HRISTUS geboorte , onder eenen anderen
naam , dan van St . Jan :-Broeders bekend geweest is ; maar
dat alstoen, zoo als aan ons gebleken is, de Broederschap, voor
bet eerst, met den naam van Vrije Metselaren is begonnen genoemd to worden, en dat wel bijzonderlijk to Va lenciennes
in Vlaanderen , als wanneer , door den rijkdom en bijstand
dier Broederen, in sommige streken van Henel ; ouwen, voor hot
eerst gasthuizen opgerigt zijn geworden , ter genezing van behoeftigen , die door het zoogenoemde St . 4nthonies vuur aangetast waren .
z . Boezeer wij in do beoeferiing van weldadigheid, noch
godsdienst, noch vaderland in aanmerking nemen, oordeelen wij
het echter voor als nog noodzakelijk en voorzigtig , om geene
anderen in onze- Orde aan to nemen, dan die, in de bijeenkom-
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sten der ongewijden en cluisterlingen bet hristendom belitdei .
Bij hot onderzoek en de beproevingen van hun , die zich ter
inwijding tot den eersten graad, then van leerling, aanbieden,
behooren geene ligchaamsfolteringen , maar alleenlijk zoodanige
proefnemingen gebezigd to worden, welke dienen kunnen om
hot verstand, de geneigdheden en de geaardheid der aankome-lingen to doen kennen .
H . Onder de pligten, die bevolen en met plegtigen cede
bezworen worden, behooren de getrouwheid en gehoorzaamheid
aan de wereldlijke en wettiglijk over ons gestelde overheden .

e.

De beginselen onzer daden en de strekking van alle onze bedoelingen zijn in twee voorschriften begrepen : Bemin alle
menschen en heb hen lief als broeders en uwe naasten : Geef
Gode, dat Godes, en den Keizer, dat des Keizers is .
I. De geheimenissen en verborgenbeden , waarin onze bedoelinden verscholen liggen, dienen alleenlijk om zonder uiterlijke
vertooning wel to doen, en door ongestoord to volharden, ons
doel ten voile to treffen .
K . Jaarlijks vieren wij do gedachtenis van St. JAN, als den
voorganger van HRISTUS en den Patroon onzer Orde .
A . Deze plegtigheden onzer instellinge, en de overige daarmede overeenstemmende , welke in do Broederlijke bijeenkomsten ,
of door teekenen, of door woorden, ofte op andere wijzen verrigt
worden, zijn echter ten eenenmale van kerkgebruiken verwijderd .
M . lIij alleen wordt als St . Jans-Broeder , of" VrijmEetselaar erkend , die op cene wettige wijze, met behulp en onder
toezigt van eenen uitverkorenen Meester , in hot bijzijn van ten
minste zeven Brooders, in onze geheimenissen ingewijd en in
staat is , zijne aanneming met de 'teekenen en woorden to bewijzen, die bij de overige Broeders in zwang zijn . Onder weike teekenen en woorden echter ook die begrepen worden . welke in do Loge of werkpl aats to Ed inburg en derzelver aanhoorige, voorts to Hamburg, Rotterdam, Middelburg en
ook bij die to Fenetie is opgerigt , in gebruik zijn ; terwijl
derzelver verrigtingen en bedrijven, ofsehoon naar den Schotcchen vorm geordend , in datgene, ti-at den oorsprong, de bc-
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dueling en ins telling bet reft , geenszins van die versehillen, welke bij ons gebruikt worden .
N . Daar, nu, orize Broederschap slechts door Ma en algemeen Hoofd , maar de verschjllende Meesterschappen, waaruit
,ij bestaat , door onderscheidene Grootmcesters, naar de wijze
en behoeften der verschillende Gewesten en Rijken, bestuurd wor=
den, is er niets noodzakelijker , dan de gelijkvormigheid van
alien , over den ganschen aardbodem verspreid , als leden van
Mn zainengesteld ligehaain, gelijk mede de getneensehap door
middel van boden en brieven , zoo als voor Were plaats erf
leerwijze bet beste voegt : waarom dan ook deze tegenwoordigd
Oorkonde ; als kenmerkende den card en geest onzer Broederschap , aan alle en ieder than afzonderlijk bestaande Loges zaP
gezonden worden .
Om b©vengemelde redenen, zijn van deze alzoo bijzonderlijk
ingerigte Oorkonde, negentien eensluidende afschriften, van denkclfden volkomen gelijken inhoud, met onze namen en onderteekeningeri bekrachtigd en bevestigd, afgegeven to Keulen aari
den Rjn ; in bet jaar een duizcnd vijf honderd vijf en dertig,
den 24sten dag der maand Junij , volgens de hristelijke jaartelling .
f.
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Dadelijk na bet ontvangen van dat hoogst belangrijke stuk ,
droeg de Gr . • . M : • . Nat . - . den Br . • . G root-Seeretaris

VAN TREE=

hetzelve in to leveren aan de destijds- toevallig zit ,
tang houdende gecombineerdc vergadering van do Loges to 's HaDENBUR H Op,
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hae en Delft, opdat deze die slukken zoude ionderzoeken ,
hetgeen ook geschiedde . Hierna droeg do Gr. • . M .- . Nat .
het ontcijferen en vertalen van het hartet op aan eene kom-missie, bestaande tit do BB . - . J . IKONIJNENBURG, M . . VAN
HALL en R . H . ARNTZENIUS, welke die taak in September 1818
ten einde bragten . .Kort daarop werd er, op last van den G r . • .
M .- . Nat . - . ; een fac-8imile van dat stuk vervaardigd en aan
elke Loge toegezonden .
De Loge la .Ben 4imee, to 4msterdant, kennis hebbende gegeven , voornemens to zijn , bet derde eeuwfeest van de
uitvaardiging des harters to vieren , benoemde do Groote Loge
van Bestuur van 5853 , op voorstel van den Br . • . F . A . VAN RAPeene kommissie van vijf leden , bestaande uit de BB .- .

PARD 3
At .

. VAN HALL, G . W . VERWEY MEJAN, P . WENTHOLT, F . A . VAN

en L . VAN HETEREN GEVERS, met last tot bet verzamelen
en uitgeven van alle bescheiden, inlichtingen en daadzaken , beIIAPPARD

trekkelijk deze oorkonde.
Deze kommissie vaardigde in 5857 cene circulaire nit , om
de Loges to verzoeken , alle stukken , daartoe betrekkelijk , bij
haar in to zenden . Dit had echter weinig gevolg, zoodat zij
in bet volgende jaar een tweede dergelijk stuk uitvaardlgde , en
daarbij voegde de opgave van hetgeen er toen hoofdzakelijk voor en
tegen de echtheid van dat stuk was geschreven, op welk stuk
van de zijde der kommissie tot heden niets is gevolgd .
De bekendmaking van die oorkonde gaf aanleiding tot verschillende
schriften, zoo voor als tegen . Do eerste bestrijders stonden in Nederland op, omdat de Gr . • . M . • . Nat . • . , kort na bet vinden van dat
stuk, bet voorstel had gedaan tot bet daarstellen van twee nieuwe
graden (zie MEESTERGRAAD) . De bezitters der zoogenaamde oude hooge
graden verwarden nu bet harter met de voorgestelde nieuwe graden,
welke zij als cene en dezelfde zaak beschouwden , en trokken
nict slechts tegen de nieuwe afdeelingen van den Meestergraad ,
maar ook tegen bet harter to veid . De vreemdelingen werden daardoor vooringenomen, en in hunne rneening gestijfd, door
dat er eon geheel gebrekkig en onjuist vertaald afschrift naar
bet buitenland was gekomen (zie bet lager vcrmneld werk van
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tt;7csenn~t' , bl . 15) ,

war{op men ilti de eg~i werpingen begon
to bouwen .
Do hoofdtegettwerpingeit der bestrijders bestonden in de volt
gende drie punten
4 o . Dat men er tot nu -toe slechts een exemplaar van had
gevonden .
2' . Dat er in de brieven van MELANeWtON joist in dat tijdsgewricht eene gaping bestaat, waardoor men zijne aanwezigheid
to Keulen niet kon staven , en
5° . Dat bet cijferschrift eerst van veel later dagteekening is .
De voorstanders voerden daartegen aan :
lo . Dat, om een stuk van valschheid to kunnen verdenken ,

eenig voordeel aan die vervalsching moest - verbonden zijn ,
dat in bet onderhavige geval niet denkbaar is .
go . Dat , zoo er van sommige werken , welke bij honderden gedrukt
of afgeschreven werden , thans slechts zeer enkele exemplaren gevondon worden , dit des to cerder kon plants hebben
met stukken , van welke er oorspronkelijk slechts 19 bestonden ; dat er eensdeels leer wel 4 8 kunnen zijn verloren
gegaan , en anderdeels , door de zorg, om - die to verbergen , nog 'vel meerdere afschi iften in sommige €amilie- en
andere archieven kunnen verborgen liggeil .
5o, Dat de gaping in de brieven van nIEtAN ITON , welke tot
heden niet kan aangevuld worden, integendeel voor de echtheid spreekt , nademaal een vervalseher zoodanige oinstan
digheid niet kon voorzien , en deze gaping eon bewijs is,
dat MELAN HTON zijne Keulsche reize bedekt beeft villen
houden , en
40 . Dat bet cryptographisch (geheim- of cijrerschrift) reeds bij

de Hebreeuwen bekend, en dus van ouder dagteekening is,
dan bet harter, en dat dit sehrift in de tijden, toen de leeskunst
niet algemeen was , zoer goed konde dienen, om oningewijden, welke eon afschrift mogten to zien krijgen , door do
inoeite, aan de ontcijfering verbonden, daarvan a€ to schrikken .
Men heeft ook tegen bet bestaan, bet aariwezen to .Keulen ,
cu zelfs de spelling der -namen vau sominige onderteekenaara
8

its
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loch tot heden heeft meni geen deugdelijk bewijs ;
voor die bestrijdende meeningen kunnen opdelven .
Aangeziea het twistpunt heden ten dage nog niet geheel afgedaan is , zullen wij een overzigt geven van de werken, zoowel die cr voor als tegen schrijven .
gesproken ,

F . HELDMANN, Die drei altesten geschichtlichen Denkmalen der Teutschen Frei-Maurer Briiderschaft, 1819 .
lets, wegens den inhoud en de waardij van het V . • . M . • .
harter to Keulen, gegeven den 24sten Junij 1555y, in den
V .- . M .- . Almanak van 5821 , door Br .' . F, A, VAN RAPPARD,
bl . 49 75 .
HERMES,

kritisches Jahrbuch der Literatur, Jahrgang

4820, S. 55 . i.

Jenasche L.iteraturzeitung, 1820 , N. 29 and 30 .
P
~~
(Ergiingungsbliitter dazu)
1Y. 21 . i. 1820 .
Svn ouTZ, won altdeutscher Baukunst . Leipz. 1820,
S. 225'. ff.
Literarisches
onveraationsblatt, NN . 110 and 119.
A 0 . 1821 . ;
KRAUSE, Die drei altesten Kunsturkunden der Freimaurer Brlderschaft, Dresden, 1821, 2e . 4ufl. 2cr . Band,
le. Abth . S. 262 . „f.
Gegen die .,4ng rife des professor STEPFENS' aufdie Freimaurerei ; von vier Briidern . Leipz . 1821, S. 111 . if.
Kreisschreiben der .loge zur Bescheidenheit in Zurich,
4822 ..
HOTTINGERS, Antwort auf drey Fragen der Helvetia .
Brief van de Loge Wilhelm zum si lbernen Kreutz in
1Yarel, met een Aanhangsel van TBELLUNG VON PURTLARY,
aan de kommissie (niet gedrukt) .

Die Freimaurerei in ihrem Zusammenhange mit den Religionen der alten .,4egypter,, der Juden
and der hristen . Leipz . 1855, Band III . Seite 98 . ,f.
A ERELLOS,

Brief aan de gecombineerde Vergadering der Haagsche en Delftsche -Loges, 1855 (niet gedrukt) .
POSELGER,

lIETS 'INEIDER,

orpus reformatorurn .

Feestviering der L .- . la Bien d imee , ter gedachtenis van
harter van .Keulen, en
'bet driehonderdjarig AM " van het
.Tubile
der
stichting
van
de L. - . de la Paix,
het honderdjarig
la Bi en Aimee, in hot 0 .- . van Amsterdam, 183$.

Dr.

BRETS HNEIDER,

.4llgemeine Kirchenzeitung, N . 41,

12 j.Marz 1836 .

Dr. WILKE, in derselben Zeitung, N . 114 tend 115, vom
21 and 23 Juli 1.836.
Dr. BERKIAUS, in derselben Zeitung, N .185, vom Jahre 1836.
Dr. FORSTEMANN, Neue Mitthei lungen des Thuringisch
Sachischen Vereins., ii. s . w . III . .H. -2e. Stiick, and
Preuss. Staatsz . , N . 55, worn Jahre 1840 .
Professor BELLERMAN, N . 157 der Berliner Nachrichten,
8 Juli 1837 .
FETS HERIN, Ueber die colner Urkunde, ein historischei
Versuch , Bern 1838 .
Dr . BOBRI K, Gescitichte, Grundidee and Verfassung
sder Freimaurerei, Zicrich 1858, S. 198 .
Dr . KLOSS, In der A1tenhurger neuen Zeitschrift f~r
Freimaurerei, Jahrgang, 183°9 ; Ves Heft .
Dr. BOBRI K, Text, tlbersetzung and Beleuchtung der
colner Urkunde. Zurich 1840.
Urtheil gegen die Aechtheit der maurerischen Urkunde
zuc oin abgefasst, worn Br . • . GIESELER in Gottingen, nebst
Votum des Mutterbundes, vom Br . •. Dr. SIE5IERS in Hamburg, and Gegenbeinerkungen vom Br. • . Dr. BELLERMAN in Berlin
(geautographieerd stuk in fol . , genummerd
XVI1,
Des Hamburger Mutterbundes and Gottingen
No. V11), zijude het tegenschrift getiteid : Bemerkungen des
Br.-. Dr. .. J. BELLERMANN, fiber die Urtheile der Briider
GIESELER, Dr . SIEMERS . KRAUSE, BOBRI K, FETS HERIN and HELDolner
M ANN . so wie des Dr . FURSTEMANN, in betreff der
Freimaurer-Urkunde.
Behalve nog eenige opstellen in de stukken van versehillende
..E!igbtLnde, als van
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STRA KERJAN en v4N UAW g1tx,
HELREN ,
GUNTHER ,

.Band T'arel, N . VI .
Gottingen, N . VI,
)) Dresden, XXXIV .

en .Band Hamburg, N . X VIII, X IX, geli}k ook minder
beduidende overzigten

Paris

in bet Fransche Tijdschrift

le Globe.,

1839-1841. .

HARTRES . (Hertog van)

In het jaar

1771, p . ' . s.-, werd

genoemden Hertog hot Grootmeesterschap der Orde van VV .- .
MM .- . aangeboden, hetwelk hij ook op raad van den Hertz}g

van Luxemburg

aannam, en hetwelk op den 24sten Julij des-

zelfden jaars, door een proces-verbaal , aan al do LL . • . van

Parijs en der overige Provincien werd bekend gemaakt, waar,
door aan dit G . •. 0 . ' . eene nieuwe constitutie en nieuwe wet-

ten

werden gegeven ,

tiers

waren .

eieren
to

die echter zeer tegen den zin der Broe

Er werd eene deputatie van vier Broederen Of-n

benoemd,

om hem

nieuwe en andere

stukken voor

leggen , doch hi) weigerde dezelve to ontvangen . Sedert

lien tijd ontstonden er twee partijen onder de Broederen .
Do Groote Loge was de eenige regelmatige en wetlige instelling
des rijks . Hot Groot-Oosten was dus gevormd door eene oproerige scheuring, beschermd door den Ilertog van
door de hovelingen van

en

LODEWIJK

hartres

XVI ; deze vormden hot

orps Officieren van Eer, en behielden het evenwigt als scheurmakers, tegen do overige Brooders . Eene reis door den Hertog
en de Hertogin van

hartres,

door de zuidelijke Provincien des

rijks in 1776 gedaan, was van grooten invloed voor hot GrootOosten, De Loges beijverden zich, om ter hunner eer prachtige feesten to geven, die de vorstelijke personen behaagden .
Na den dood van den torn regerenden Grootm .' .

ALEXANDER

had do Hertog van

hartres

LOUIS

RQETTIERS

DE

MONTALEAU ,

zich in hot Groot-Oosten, op den 13 den lViei 1795, niet
yerkiesbaar gesteld voor den titei van Grootmeester en gedeputeerd

rootmeester, , en Jeerde hi) tot de Orde als gewoont

iroeder terug .
T Kit TWAAI STAMMEN . (Do verlichte) De I l e . graad

Van den

aa4 van Kei&rs van Qosten et Weslen to ,Pai' sk
u
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HEF VAN DEN TABERNAKEL . (De) De 25e . graad van bet
uit Amerika naar Frankrijk ingevoerde oud-Engelsehe systema .
HINA, In hina hebben sedert langen tijd onderscheidene vereenigingen bestaan , welke reeds vroeger ziclh in geheime genootschappen vervormd hebben, sinds de Keizerlijke regering elke
vereeniging van vijf medeleden voor onwettig verklaard en de lcden met doodstraf bcdreigd lieeft. Deze Broedersebappen dragen
verschillende namen, van welke eenige zijn : 1" . Bet 'roote

opstrevende Genootschap .
rende Genootschap.
3

92 Het g lorierj ke en schitteBet Genootschap der Triade,

der Ma;, ten des Hemels, der Aarde en der Menschen.
4" . De Witrokken .
Zwaarden,

5 ° . De Roodba, arden,

7° . De witte Xaterlelie .

Landgenootschap .

6 , ) . De korte

8 Q . Bet Zee- en

9 ° . Bet zich in deszelfs refit verhef-

fende Genootschap, enz .

Bet derde genoemde dozer Genootschappen, welks leden ,
zoo vecl men weet , alle tot cenen scam behooren , is bet uitgebreidste in anton, en bijna bet eenigste , hetwelk zich over
Malakka en de cilanden van den Indischen 4rchipel uit-

breidt .

Hetzelve verdeelt zich somwijlen in twee takken , lien
van anton en lien van Fokien, tot welke provincie de meeste hinesche emigranten behooren, ofschoon do meeste van
anton komen . Er zijn nog andere Kongsi, dat zijn gezelschappen, welker doel is, de ondersteuning van derzelver armere medeleden, doch komen zij grootendeels overeen met bet
derde der opgenoemden .
Het schijnt, dat bet enootsehap van deszelfs oorsprong of aan
een politiek doel had, en wij vinden, dat men van de ingewijden verlangde, dat zij in bet behandelen van alle wapenen geoefend moesten zijn , en dat ook bun moed beproefd werd . Het
getal der Leden nam spoedig toe , en zij bevrijdden toenmaals
den 1eizer van eenen gevaarlijken opstand . De Keizer over
laadde in den aanvang de Broederschap met ecr en gunstbewijzen , doch later verontrustte hem bun toenemend getal en invloed ; hij greep hen aan , deed , na eenen hevigen tegenstand ,
bet grootsto gedeelte der Leden sneuvelen en verstrooide de

overigen . 'Het Genootschap bestond in bet geheim voort , en
do tegenwoordige talrijke Broederschap stand van hen af. In
den jare 1817 was zij in anton zoer algemeen . hoewel do
Onderkoriing YUEN-TADS HIN hen met groote gestreugheid vervolgde.
Hot is zeer natuurlijk , dat de hinesche kolouisten van

Malakka, Java, Borneo en andere deelen van den Indischen
4rohipel', spoedig na hunne landverhi izing bevonden, dat bet
ben voordeelig was, ter hunner wederzijdsche verdediging en
besahutting in een vreemd land , zich onderling to verbinden ,
to meer , daar buiten twijfel velen van hen reeds in hun vaderland tot zulke verbindingen behoord hadden . Daarvandaan
komen die talrijke Kongsi of Flubs , waartoe zij , bijna zonder
uitzondering , vooral in de volkplantingen inbet -d
land en in de bergwerks-distrikten behooren . Hoe bet ecliter
daarmede oak gelegen moge wezen , zoo veel is zeker , dat do
Broederschap der Triade in do laatste jaren groote voortgangen
heeft gemaakt . Volgens berekening van een hineesch medelid van dezelve, bestaat deze in do Engolsche volkplanfingen , in de zeeengte van Jllalakka , uit nict minder dan
zevenduizend leden . Onder de Hollandsche regering waa
dezelve bijna geheel onderdrukt geworden , verhief echter haar
hoQfd onder de Engelsche administratie op nieuws, en trok door
inoorden en onrustigheden spoedig, na de bezitneming van
,lllalakka , derzelver oprnerkzaamheid tot zich .
In 1826 veroorzaakte zij eenige onlusten op Malakka . Do
Broederschap bestond toen aldaar uit tienduizend medeleden ,
deels in de stad Ma lakka , deels in do volkplantingen en tinbgrgwerken in bet binnenland . Do leden waren alien uit anon of Macao, want zij veroorloofden geene uit Fokien geboortigen de intrede, naardien men in die provincie een
tinder dialect spreekt .
Ilunne bijeenkomsten werden zon
felieirn gehouden , dat de regering jaren lang Wet in staat
was , eel spoor to ontdokken , dat tot gevaugenueming der
Aagv rders leaden ken, van welko zij or viji hadden,
msto 1AW was t c

bet eau, WO IwQ w4

(4 S&{
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em zich moed in to hoezernen , eons do gal van eenen vermoorde, met wijn gemengd, dronk . Hij woonde gewoonlijlk
bij do tinbergwerken van Lukut , en kwarn somwijlen in hot
geheim in de stad .
De finautien van dezen tak der Verbroedering leden zeer veel
bij den aanval , welke do Maleijers op do hinezen in de tinbergwerken van Sungie-Uj on,, in hot jaar 182128 , ondernamen , waarbij die Brocderschap derzelver geheele schat en vele
nienschen verloor .
Ten govolge van dit ongeluk konden do
Broeders hot groote huis in Ma lakka , in hetwelk zij derzelver
bijeenkomsten plagten to hebben, niet in bezit houden . In
September 1834 wreekten ~ zij zich op de Maleijers, dewijl zij
in eenen regenachtigen nacht de inwoners van Lukut overvielen , derzelver huizen in brand staken , en manners , vrouwen,
(en kinderen plunderden en vermoordden ; TWANGKA-BUSU, do cigenaar der bergwerken, in welke de hinezen arbeidden, en
die een nabestaande was van den tegenwoordigen Koning van Sangalore , viel bij doze gelegenheid . Zijne geheele bezitting ,
welke over do twintigduizend piasters in goudstof en geld bedroeg , zoo als ook eene massa van edelgesteenten, goud en
zilverwerk , word door de hinezen naar Malakka vervoerd,
alwaar zij door do Engelsche regtbanken niet konden gestraft
worden, dewijl de misdaad aan gone zijde der Engelsche gren-zen gepleegd was .
Men zegt , dat een groot gedeelte dezer rijkdommen in de
gemeenschappelijke kas der Broederschap gestort werd , en een
gedeelte daarvan diende tot den aankoop van twee groote huizei4
voor hunne bijeenkomsten .
Ten dage , waarop hot berigt van hot gevoig van dozen rooversstreek in .Malakka aankwam, kon men aan de illuminatie
der huizen van eon groot gedeelte der Brocderschap zien, dat
hetzelve algemeene vreugde verwekt had,
Op Java , en op vole andere Hollandsche volkplantingen ,
hebben zij van tijd tot tijd gevaarlijke zamenzweringen tegen do
regering gemaakt . In de En.gelsche kolonic Penang hebben de
Ptoedersvbajpen z4ch ton jar~ 17)9 ecnigd
verd en de regeriug
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wederstAnd geboden, en zija alleenlijk door de krachtigsto maatregelcia tot onderwerping gebragt geworden . Bij bet onderzoek
kwam het aan den dag , dat zij zich door de plegtigste ceden
verbonden hadden , om de Britsche beersebappij of to werpen ,
eon onafhankelijk gouvernement op to rigten en elkander gotrouwelijk bij to staan . Naar do getuigenis van den Majoor
Lou behoorden do hinezen, op cone genoemde suikerplantaadje , bijna alien tot cone klub of Konpi , en waren tot
fiet jaar 18929 zeer onrustig , zoodat zij bij vele gelegenheden ,
op eon scin door hot blazon op eenen buffelhoren, zich tegen
de burgerlijke overheid verzetteden .
Tegenwoordig zijn Aj, bij vergelijking, rustig . Wanneer echter to Penang eon hinces, uit hoofde eener misdaad, hoe
;root dezelve ook zijn mogt, gevat wordt, wendt bet geheele
gezelschap, waartoe hij behoort , alles aan , om hem vrij to
waken . Zij betalen eenen Advokaat door inschrij*vingen , koopen de getuigen om , ten einde die to verwijderen , of o m
hen tot valsehe getuigenissen to bewegen, bodreigen do meer
vreesachtigen met eene vreesselijke wraak , belpen den aangeklaagde, om hem uit de gevangenis to redden , enz .
wanner de eene Kongsi aan eene andere, door de aanklagt eons medelids, tegenover gesteld is, zoo gaan doze onwettige bedrijven alle maat to boven .
Doze combination hebben dikwijls de uitoefening der justitie
verhinderd , en men beschuldigt dezelve van vole rooverijen en
moorden, bijzonder in Singapoer, alwaar cone menigte
van hen zich in hot gebergte en in do bosschen van hot binnenland ter woon nedergezet heeft . Doze lieden bestaan hoofdzakelijk uit emigran-ten van anton, welker klub gewoonlijk met
die der emigranten van Fokien , welke kortelings opgerigt 'is,
in twist leeft . In Siam waren zij, cenigen tijd geleden, magfig genoeg, om de afpersingen der regering to wederstaan, dock
naar do getuigenis van GUZLAFF , zija zij , sinds eenige jaren
gedeeltelijk aldaar uitgeroeid geworden .
De hinezen in hina zelve, . voeden cenen grooten afschuw
voor doze Broederschappen , gelijk hot volgende document

Zcgt ,

betwelk in do

hinese Repository verschenen, en uit bet
hineesch vertaald is : ))De emigranten, welke uit den Archipel terugkomen, geven cene treurige beschrijving van den toestand der hineschc kolonisten aldaar . In al de kolonien zija
geheime gozelschappen ontstaan , die alle takken van bet
gezelschap der Triade zijn . Zij hebben geheime teekenen en
onverstaanbare spreekwijzen, die bewijzen , dat zij tot dit gehate
gezelschap behooren . Kortelings hebben zich doze verbondenen
zeer verrneerderd , en bestaan4 uit talrijke medeledeu , die
tegelijk magtig en hartstogtelijk zijn . Zij noemen zich het

Land- en Zeegezelschap . en het zich in geregtigheid
verhefende gezelschap, Doze beide verbroederingen zijn over
den ganschen 4rehipel verbroid, en al de medeleden gehoorzamen blindelings hunne hefs, die den titel van groote Broeder voeren . Do verbinding vertakt zich in elke kolonie ins
vier, acht of twaalf takken, en uit elke derzelve ontspruiten wader talrijke zijtakken ; elke van deze heeft zijn
welke do oudere Broeder genoemd wordt ."

hef,

Zoodra een emigrant uit hina aankomt, zendt de Broederschap gemagtigden aan denzelvcn , om hem over to halen, aan die
veroeniging deal to nemen, en wanneer hij hot weigert, wordt hij
dadelijk vervolgd . Voor bet overige zijn do beido genoemde
gezelschappen dikwijls onder elkander in twist, en wie slechts
tot een en niet tot beiden behoort , is eveuzeer aan vervolging
blootgesteld .
hinezen, welke uit Bengalen komen, na zich aldaar
cen vermogen verworven to hebben , worden door deze bandieten in hot gebergte tot lustpartijen uitgeuoodigd , en , wanneer
men hen aan eene eenzame plaats gelokt heeft , vermoord en
uitgeplunderd. De cone helft van den bait behoort aan bet
gezelschap , do andere aau do moordenaars . De plaatselijke
overheden hebben somwijlen berigten daarvan bekomen en do
moordenaars vastgezet , doch do gebruikeu in de Europesche
kolonleu zijn gebrekkig, dewiji er getuigen noodig zijn ear men
or cone veroordeeling uitspreekt, en goon dwangmiddel aangewend
was worden , Xoodat do renter , wanueer hij eon of twee go ,

tuigen op de Gene en honderd op de andere zijde vindt , den besehuldigde vrijspreken moet . Wanneer derhalve de landgenooten des
vreemdelings de moordenaars ook aanklagen , zoo staan honderden en welligt duizenden van getuigen tegen cenen man op,
en de geheele Broederschap stelt ich tot borg voor den aangeklaagde,
De overheden zijn op deze wijze dikwijls verblind geworden ,
en de getuigen van den vermoorde moeten de kolonie spoedig
verlaten , om de wraak der verbondenen to ontgaan.
Men heeft van eenen der ingewijden in Ma lakka bet volgende berigt bekomen over de ceremonies der aanneming cons
Broeders en over de cedaflegging .
Do statuten der Triade zijn in een boek aangeteekend, dat
de
hef van bet Genootschap, die den titel Tai-ko (de
eudere Brooder) voert, under zich behoudt . Iij heeft twee
ondergeschikten, welke d e t weede en de derda broeder heeten, en die hem in de waarneming der Ordesaangelegenheden
bijstaan, en den Kandidaat ter oppeming tot hem brengen . Do

Tai-ko

leidt dan den nieuweling des nachts voor het beeld van
den schutsgeest der verbroedering, dat in do vergaderzaal
staat ; bet book der statuten wordt geopend en voor hot afgodsbeeld gelegd, aan welks regter- en linkerzijde vier mannen
met blanke zwaarden staan , welke zij in eenen boog boven
den nieuweling houden . Hot boek ligt naast eenen beker,
welke eene vermenging van brandewijn, enz . bevat, op eene
tafel ; bet wordt dan den nieuweling, die onder de zwaarden
staat, gebragt . Do Tai-ko zit, met eenen dolk gewapend,
op eene soort van troon , en vraagt den Kandidaat, wat hij
begeert . Deze antwoordt , dat hij onder de medeleden van bet
g mootschap wenscht oangenomeu to worden . Do Tai-ko vraagt
,)Hoe kunt gij daarin treden , daar gij u aan zoo vele beproevingen onderwerpen moot ?" Do Kandidaat antwoordt : » Dat
Bij een vreemdeling is, zonder ouders, brooders of zusters , en
derhalve verzoekt, dat de Tai-ko voortaau derzelver plaats
De Tai-loo vraagt dan driemaal, of dit gezegdo
war is , en roept, na driemuaal herhaald autwoord, met plegvervulle ."
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nit : » Wanner gij in waarheid aan onze Broederschap wilt deel nemen , zoo is het noodig , vooreerst drie
plegtige eeden aan het genootsch9p to doen ."
Men roert nu trommen en legt geel papier op het vuur neder,
waarna de twee jongere Broeders hem opheffen . De Tai ke
klimt van den troop , reikt hem den beker en den dour, en
verklaart hem , dat hij zijn bloed met den inhoud des bekers
tige stemme

moet vermengen, en legt hem de volgende geloften voor
r.

Gij zult de statuten nakomen .

2 . Gij zult u niet op uwe sterkte verlaten en eenen zwakken Broeder
mishandelen .
3. Gij zult, wanneer de Brneders, welke door de melk ewer moeder
gevoed zijn, met de Broeders van het gezelschap twisten, de laatsten bijstaan •
4 . Gij zult , wanneer een Broeder in uw huis komt , en gij rijstwaterhebt , hem dat geven ; wanneer gij rijst heM, hem ri st geven ; gij zult
hem naar vermogen onthalen .
5 . Gij. zult, wanneer gij in het huis eens Broeders komt, en hij n alleen r~stwater kan aanbieden , daarvan genieten ; wanneer hij r jst heeft,
daarvan eten , en wanneer gij u over zi n slecht onthaal beklaagt, moot
gij onthoofd worden .
6 . Gij zult, wanneer een Broeder in nood is, hem lrelpen ; wanneer
hem een ongeluk overkomt , hem ondersteunen .
7 . Gij zult, wanneer een Broeder speelt, niet aan dezelfde plants spelen .
8 . Gij zult niet o i. er de aangelegenheden der Broederschap spreken , of
de geheimen derzelve verraden .

9 . De plaats van den negenden eed is in liet exemplaar van het r" atische Gezelschap (waaruit deze eeden zijn ocergeeet) in blanco gelaten.
1o. Wanneer uwe oude moeder eenen gordel nalaat, zoo zult gg denzelven niet nit hebzucht verkoopen .
ii . Gij zult, wanneer een Broeder arm is, hem helpen .
I2. Gij zult een kind uws Broeders bij u opnemen .
z3. Gij zult u niet tegen uws Broeders vrouw vergrgpen .
i 4. Gij znlt eenen Broeder, die op rein taken to verrigten heeft , d'aarin bijstaan .
15. Gij zult , wanneer een Broeder ziek is, en u orn bulp verzoekt , ze
hem bewijzen .
16 . Gij zult, wanneer een Broeder gestorven is, en gij verzocht wordt,
ter begrafenis gaan .
17 . Gij zult, wanneer een Broeder rich aan den drank heeft overgegeven, en aan het hoofd des gezelscbaps niet gehoorzaamt, hem den rand
des oors afsnijden.
z8 . Gij suit, wanneer een Broeder met opium handel drgft, en bet
Opperhoofd zulks gewaar wordt , hem de beide ooren afsnijden.
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19. Gij milt, Wanneer-een Broeder aan het woord eens anderen t*'i felt, hem zo8 stokslagen geven .
20. Gij zult, wanneer een Broeder in den nood tot u komt , met hem
eten en drinker.
25 . Gij zult, wanneer een Broeder in een vreemd land sterft, en niet
genoeg tot zijne begrafenis nalaat, daartoe bijdragen .
22 . Gij zult, wanneer een Broeder zi ne moeder niet behoorlijk behandelt, hem 36 slagen met eeu bamboesriet geven .
23. Gij zult hem, die met eens Broeders vrouw overspel bedr~ ft, met
een zwaard doorstooten .
24 . Gij zult, wanneer Broeders niet in eendragt leven , maar met
elkander twisten, deze g6 stokslagen geven.
25. Gij zult, wanneer een Broeder slecht handelt, en aan eens anders
woord Been geloof slaat, hem i o8 slagen met bet roode bout geven .
26 . Gij zult, wanneer een Broeder geld naar hina afzenden wil, en
daartoe van u leenen wil, hem leenen.
27 . Gij zult, wanneer een Broeder zich op reis sleeht gedraagt, en aan
de statuten niet gehoorzaam is, hem 32 slagen met bet roode bout geven .
28. Gij zult, wanneer een Broeder, in w eerwil van alle onderrigtingen
en vermaningen, ongehoorzaam is, hem 96 stokslagen geven .
29. Gij zult, wanneer gij tijd heht, de bruiloft eens Broeders bijwonen .
3o. Gij zult, wanneer een Broeder eenen brief aan zijne familie door u
doet bezorgen , denzelven bestellen .
3c . Gij zult, wanneer een Broeder hongerig is, hem spijzigen, en wan- .
veer gij lets to eten hebt , bet met hem deelen .
32. Gij zult, wanneer gij overnacht in eene herberg, welke een Broe
der houdt, hem twee koperen geldstukken betalen.
33 . Wanneer gij een schip hebt, en een Broeder naar een ander land
gnat , zoo zult gij hem, eene plaats daarop als passagier geven .
34 . Wanneer een Broeder bet gebruik zjjner handen en voeten verliest,
zoo cult g J uwe beurs t rekken en hem aan brood helpen .
35 . Gij zult, wanneer een Broeder sterft , en geen geld genoeg ter
oprigting van eenen grafsteen nalaat, daartoe b~dragen .
36. Vti ie deze 36 eeden der Broederschap openbaar maakt, zal 216 slagen met bet roode bout bekomen .

Hierop volgen 36 geboden , welke over het algemeen dezeltdo
tanbevelingen behelzen als de eeden, en die wij voorbij, pan .
Wanneer do ceden en de geboden den Kandidaat zijn voorge
lezen , dan zegt hij : » Mogen mijne dagen verkort worden ,
wanneer ik de regels , welke in dit bock bevat zijn , schende t" Hierna snijdt hij met den dolk in den vinger, en
laat 4rie bloeddroppels in den kelk vallen ; de drie chefs doen
hetzelfde , vermengen den brandc«ijn met het blood , en alien

drinken staande, een gedeelte van den inhoud des kelks, waarrmede de ceremonie geeindigd is .
De Broeders bebben vele geheime teekens ; aan welke zij elkander herkennen, en waaronder de volgende eenige der hoofdzakelijkste zijn .
Wanneer zij in een huffs treden, alwaar zij herkend vcillen
worden, vatten zij hunnen haarbos met de regterhand, en draaijen dezelve van de linker- naar de regterzijde ; zij hebben cane
bijzondere manier, om hun regenscherm op to zetten, hunne
kleederen aan to trekken , of cone schaal met rijst of arak,
die zij drinken willen , aan to vatten , hetwelk zij altijd met
drie vingers doen . De beer des huizes beantwoordt daze teekens door de vraag, of zij van bet Oosten komen, euu waumer
zij dit toestemmen, neemt hij hen broederlijk aan .
wanner vreemdelingen elkander op de straat ontmoeten,
en de eene wenscht to weten , of de andere een Brooder zij ,
zoo vraagt hij hem : van waar h y komt ? Is de andere ingewijd, zoo antwoordt hij : Ko-kay, dat beteekent : van des IJroe
dere familie, en vraagt dan op zijne beurt : hoe zwaar .z jn

last is, waarop hij tot antwoordt bekomt : twee ponden
d erti en oncen (hetwelk zich, volgens eenigen , op bet gewi,,
van een zwaard betrekt, hotwelk een vroegere Keizer eons aan
bet gezelschap zou geschonken hebben ; volgens anderen op h
gewigt van een vat met asch, hetwelk oorspronkelijk voor hunne afgoden stond) . Ben Broader kan zich ook doen herkenmen door de wijze , waarop hij zijn arm uit de cerste mouw
trekt , en denzelven in de borstopening van zijn vest steekt ,
onderwiji hij de eerste mouw onder den linker arm neemt,
of daardoor , dat hij zegt , dat hij zijn gebed op den Men ,
I Men of 2 step van elke maand verrigt .
Onder welke omstandigheden en in welk eon land ook eon
Broader aan daze teekenen herkend mag worden, zoo is hij terstond tot gastvriendschap , en alle bulp , welke hij benoodigd
is ; geregtigd .
Wanneer hij van eenen anderen geld wenscht to leenen, zoo
necznt bij, zoodra hij bet huis betreedt, bet thee- of arakkopj ,

hetwelk bijna in elk hinceseh huis altijd gereed staat , Tuft
hetzelve , en zet hot , zonder daarvan to drinken , op eenert
hook der tafel . Wil de huisbezitter hem geld leenen , zoo moot
zoo zet hij hetzelve, zonder er uit to drinken, op het midden der tafel .
Behalve de drie bovengenoemde hefs, heeft de Broederschap
eenen schatmeester, die echter niets anders to doen heeft , &a
hij hot kapje nemen en uitdrinken ,

zoo niet,

de kas onder hunne leiding to besturen , en welken geen4
invloed en geene stem in de leiding van de oangelegenheden der
Orde toegestaan wordt .
De

hefs bewaren het book der statuten en de papieren van het

gezelschap, beslissen alle oneenigheden, besturen de gemeenschappelijke gelden , verkiezen nieuwe medeleden, onderrigten hen
in hunne pligten en beeedigen dezelve ; zij zitten voor bij de vergaderingen en ceremonien , en kunnen de strafl'en , welke in
de statuten vervat zijn, aan de medeleden opleggen . In hunne boeken worden de namen der ingewijden , de ingekomene gelden
en de dagteekening derzelve zeer naauwkeurig opgeteekend . De
verschillende takken van hot genootschap van Malakka ; Lukut,

.Sunder aj ong,

staan

onder hoofdlieden, die besten lig
met de controleplaats in Malakka in verbinding staan . De
Orde bezit in Malakka drie huizen , van welke hot eene der=
zelver verzamelingzaal , hunne goden en den schat bevat .
Doze Iaatste wordt onderhouden door een intreegeld van twee
piasters van elk rnedelid, en dient tot reparatie der huizen, tot
betaling van de kosten der feesten en tot de verdere biervoren
opgegevene doeleinden . Zij houden in de negende maand van
bet hinesche jaar een groot feest, ter viering van den geboortedag hunnes schutshelds, waartoe ieder medelid cene song naar
believen, doch niet minder dan eene Javaansche ropij, bijdraagt .
Anders zijn er geene openbare bijeenkomsten, dan bij de
aanneming van een nieuw medelid , dat altijd bij nacht geschiedt . Elk medelid bekomt een exemplaar der statuten en
den afdruk eens zegels , dat op een stuk 'rood doek of zijde
afgedrukt is , en hetwelk zij , gelijk een diploma , bij zekere
Velegenheden rnoeten vertoonen .

liO .
Bet vcrzanmelingshuis
~cve1ks

MR .

in Ma lakka is een groot gebouw,,

onderste verdieping geene

woond is .
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vensters heeft ,

en onbe-

Een trap op gegaan zijnde, komt men op eene

groote zaal, die ook geene vensters heeft , maar zich aan do
eene zijde aan eene straat opent , van welke zij haar licht ontvangt . De muren zijn met lange strepen van veelkleurig papier
versierd, en met

hinesche opschriften bedekt . Op de zijde ,
tegenover bet terras , hangen drie beelden , voor welke offeranden gebragt worden ; voor dezelve staat, in eene glazenkast ,
cene brandende lamp , welke men nooit laat uitgaan .

Voor do

beelden staan verscheidene vazen, met wierook en asch versierd ;
aan de zoldering hangen lampen en eene fraaije glazen kroonluchter ,

en

aan

de wanden veelvuldige instrumenten,

als :

monsterachtige regenschermen, houten speren , zwaarden , slangen, enz . welke tot de nachtelijke ceremonien dienen .
HOISEUL .

(Hertog van)

De Supr . • .

ons . - . 33o . graad van

bet oud en aangenomen Schotsch systema in Frankrijk, vierdo
op den Aden Julij 1827 to

Pariys bet feest der Orde met groo-

ten luister , onder bet voorzitterschap van genoemden Hertog ,
die Groot-Kommandeur was .
HORIM . (De edelen)
hooge graden .

Een Hebr . woord van beteekenis in do

( S ch . R . 8e . gr .)

HRISTIAAN VIII.

Zie

DENEMARIZEN .

HRISTOPHORUS .

De naam van den Priester der vierde klasse
in de oude Egyptische geheimen .

- HRISTUS-ORDE .
noemd , to

In 1806 poogde een Portugees,

NUNEZ

ge-,

Parijs een Genootschap in to voeren, dat hij verb

zekerde do Orde van

HRISTUS

to zijn, welke in 1314 in Pot-

tuga l uit de overblijfsels van de Orde des Tempels was goo
vormd , en die hij ,

naar zijn voorgeven, last had , ook in

Frankriejk to vestigen .

Zijn stelsel was in verscheidene in""

dingsgraden verdeeld , welker vormen van de hoogere graden der
Tempel.-Maconnerie waren ontleend . Mien ontdekte aldra , dat
deze vreemdeling slechts cen intrigant was, en dat hij van zi jne
zoogenaamde Orde eene zuivere handelsspeculatie had gemaakt .
Door

sommigen van zijue menigvuldige

bedrogenen bij
9

do
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L

policie aangegeven zijndc, kreeg hij bevel, Frankrijk to verlaten .
Van genoemd, stelsel, bevinden zich to Rennes, Perpignan
en Orleans nog cenige Kapittels .
IVI is een woord in de hoogere graden .
LAREN E, (De Hertog van) sedert Koning van Engeland, onder den naam van WILLEM IV, word den 20sten
Januarij 188 met groote pracht plegtig geinstalleerd als
Grootmeester der Loge N° . 493 , to Londen, in de plaats
van zijnen Broader, den Hertog van York, die overleden was .
Meer dan 300 Engelsche Vrijmetselaren , bijna alien van hoogen rang, waren bij doze plegtigheid tegenwoordig en zetteden
hot feest luister bij.
LAVIS MURATORUM . Deze naar do vier zoogenaamde hoofdstoffen, (aarde, lucht, water en vuur) genoomde graden, maken de 31 37ste graden van hot MitzraI nitiscft systema uit .
LEMENS XII . Do Grootmeester der Orde van Maltha deed
in 1740 do Bul (zio dat Art .) Van LEMENS XII afkondigen, en
verbood de Maconnieke bijeenkomsten . Een groot getal inwoners en vale Ridders , die Vrijmetselaars waren , namen toen
hat besluit, het ciland to verlaten . Niettemin gingen do
vergaderingen der Loges voort . Do Inquisitie trad tusschen
boide , maar de Grootmeester matigde de strengheid van do
door haar uitgesproken vonnissen , en vergenoegde zich, met
zes Ridders, die op hooter daad als Vrijmetselaars betrapt waren , tot levenslange ballingschap to veroordeelen . In do andere
oorden van Italie hielden de Monniken doizinnige predikatieri
tegen de Orde , en hadden er talrijke gevangennemingen plaats .
Dan, al die geweldenarijen belemmerden den voortgang der
Vrijinetselarij in geenen deele , daar zij zich over de gansche
oppervlakte der aarde voortplantte, met cane snelheid, welke niets
scheen to kunnen stuiten . In hot jaar 1731 ward zij openlijk
in Toskanen, to Napels en in vela andere deelen van hat
Italiaansche Schiereiland uitgeoefend . Te Rome zelfs waren
Loges, en zij droegen weinig zorg,, om zich verborgen to houden .
Daze gesteldheid van zaken was eon steen des aanstoots voor
do meeste leden der gecstelijkho-id , en daar $ENEDI TUS XIV ,

L1 .
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die toen op den Pauselijkcn Stoel zat , -weiliig gewigt aan het
bestaztn der Vrijmetselarij scheen to hechten , word zijne onver
schilligheid hide gelaakt ; men beschuldigde hem. zelfs, zich alt
Vrijmetselaar to hebben doen aannemen . Om al die schreeua

wers het zwijgen op to leggen, meende hij een zonneklaar betvijs van zijne regtzinnigheid to moeten geven, en hij vernieuwde
alzoo, bij cene Bul (zie dat Art .) van den 15 den der Kalenden
van Junij , den banbliksem , door LEMENS XII tegen de Maconriieke Broederschap uitgeschoten .
Bij den val van NAPOLEON begon voor do Metselarij een nicuw
tijdperk van vervolgingen van allerlei aard . De verbondene Souvereinen vernieuwden hunne verbodsbeveleii, en Paus pits VII
hernieuwde den banvloek , door zijne voorgangers LEMENS XII
en BENEDI TUS XIV uitgesproken.
LERMONT . Na hot overlijden van den ilertog van .,~4ntin vercenigden de Meesters van Parijs zich, den 11 den December
4745, in cone algemeene vergadering ; zij verkozen tot Grootmeester den Graaf van lerrnont . De Prins van onti en do
Maarschalk van Saxen hadden in deze verkiezing ook vole
stemmen . De Vrijmetselarij was , gedurende do eerste jaren
van hot Grootmeesterschap des Graven van lermont, in eenen
gunstigen staat . Maar do Vorst nam er zelf Been zeer levendig
deel aan . De eerste daad zijner zorgeloosheid bestond in hot
verwijderen van al do BB . • . uit de Groote Loge, die zich
beijvcrd hadden, om onder zijn bestuur deze waardigheden to
bekleeden . Geen der Officieren namelijk der partij Lacorne s
word , bij de driejarige , - door de reglementen voorgeschreven©
verkiezingen, en welke den 22sten Junij 1765 plaats hadden,
herkozen . Op hot hoogst gebelgd over dezen uitslag, lien zij
als onwettig en vooraf bestoken aanzagen , kwamen zij tegen do
verkiezingen op , scheidden zich van de Groote Loge , en gaven
tegen dit ligchaam eene beleedigende en onteerende memorie in hot
1icht . Do wederpartij nam deze omstandigheid to baat , om
aan de uitdrijving der dissidenten den schijn van wettigheid to
geven . Bij een besluit van den 13den Mei 4 766 , verklaarde
zij dozen voor vervallen van hunne Maconnieke reaten , en gaf
90

hiervan kenns aan al do Loges van Parij: en in de pr-oviueien . De uitgeslotene Broeders antwoordden door nieuwe schotschriften op hot dekreet der Groote Loge ; en op den 4den
Februarij

toen dit ligchaam tot viering van het Orde -

1 767 ,

feest was bijeengekomen ,

kwamen ook zij in groot getal ter

vergadering, beleedigden de aanwezigen , en gingen zelfs jegens .
hen tot grove geweldadigheden over.

Des anderendaags deed

do Luitenant van Policie , na kenuis van het voorgevallene gekregen to hebben, de bijeenkomsten der Groote Loge verbieden .
De gedwongene werkeloosheid van dit ligchaam ; werkte de
plannen der uitgesloten Broeders in de hand . Zij hidden ge-

St. Antoine ,
Frankr-ij k , dat do Groote

heime vergaderingen in een lokaal der voorstad
en schreven aan al do Loges van
Loge ,

door de bevelen der regering genoodzaakt zijnde ; hare

Bijeenkomsten to schorsen , aan drie Broeders uit hun midden ,
de magt had toevertrouwd , om , tot
op beter tijden , met de wer kplaatsen van haar gebied to cor PENY ,

en

DURET

responderen ..

LEVEILLE ,

Under den aangematigden titel van Groote Loge

van Frankrijk , reikten zij eonstitutien uit aan Loges to Par s en daar buiten, zonden circulaires, en hieven schattingen .
Eenige dier Logos cchter , welke hunne mededeelingen ontvangen hadden, begonnen twijfel to koesteren aangaande de deugdelijkheid der ambtsbetrekkingen , die de onderteekenaars zich
toekenden , aangezien zij onder die namen ook dezulken vonden van Broeders, welker uitsluiting hen was berigt , en van
wier wederopneming hen nets bekend was . Zij schreven daarover aan B . • .
inen ,

HAILLON I)E JONYILLE, om van hem to verne-

wat gel©of zij

daaraan schenken mogten .

op dit schreven zond Broeder

In antwoord

HAILLON DE JONVILLE ,

den 8sten

October 1769 , cone circulaire aan al do Loges r waarbij hij de
aanmatiging der uitgeslotene Brooders logenstrafte, en andermaal
de

lijst

geven

hunner namen opgaf.

der

valsche

Dus gewapend tegen bet voor-

Groote Loge , staakten do werkplaatsen der

Provincien alle correspondentie met haar, en de nieuwe Maconnicke

vereenigingenn ,

constitueren ,

welke

van

dozen tijd of aan zich wilder

'weudden zich regtstreeks aan den Brooder

cuAiL-

Deze nederlaag ontmoedigde de uitgeslotene Broeders niet ; zij zetteden hnnne bijeenkomsten voort . Di t
baarde onrust bij de leden der Groote Loge ; zij verzochten den
LON

DE

TONVILLE .

Luitenant van Policie om volmagt, ter hervatting hunner werkzaamheden, en ondanks het weigerend antwoord dat zij kregen , riepen zij , tegen den 28sten Februarij 1770 , eene very
gadering bijeen :, doch alleen een klein getal Iedcn kwam op,
daar de meerderheid weigerde , die bij to woven , en werd
tr alzoo geenerlei beraadslaging gehouden . Terwijl dit alles
voorviel , stierf de Graaf van lermont, in Junij 1771 , en
deze gebeurtenis kwam de oogmerken der uitgeslotene Broeders
juist to stade. Zij bezorgden zich toegang bij den Hertog van
Luxernburr, en verzochten zijne tusschenkomst, om den Hertog van hartres, later Hertog van Orleans, to hewegen, tot
het aannemen van het Grootmeesterschap over de Fransche
Metselarij , dat zij hem wilden opdragen .
Hun verzoek vond
gehoor ; de Prins deed hen zijne geschrevene aanneming geworrc}en, en koos tot zijnen pi-aatsvervanger den Hertog van Luxemlmrg . Dit had plaats den 13 den Junij . Opgeblazen door
zulk eenen voorspoed , beschreven de uitgesloten Broeders tegen
t1en 24sten eene algemeene vergadering ., tot welke zij niet
Aechts de Leden hunner partij , maar ook die der Groote Loge
van Frankr h opriepen . Zij gaven daarbij kennis van bet
aannemen der waardigheid van Grootmeester door den Hertog
van ' hartres , en boden der Groote Loge aan, daft zij haar
Let verkregen voordeel wilde overlaten , mits zij het dekreet
hunner uitsluiting herriep , en al de handelingen, in hunne
afwezigheid en buiten hun medewerken voorgevallen , aan cene
herziening onderwierp . Deze voorwaarden werden aangenomen .
43LERMONTSOHE KAPITTEL .

In het jaar 1734 stichtte do
Bidder nE BONNEVILLE to Pans eon Kapittel der hoogere gra=den , onder den l itel van Kapittel van lermont, en installeerde het in een groot lokaal , dat hij daartoe opzettehjk had
laten bouwen in de voorstad van Parl s . genaamd Nouvelle
France . De graden van dit stelsel , die in de laatste tijden
yr J rnenigvuldig werden , bestonden aanvankelijk sleclits ui .t Brie ;
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de Ridder van den 4delaar of uitverkoren Meester,, do
doorluehtige Ridder o f Tempelier, en de verkeven door-luehtige .Kidder . Vier jaren later, in 1738, word er uit
de overblijfsels van bet Kapittel van
'lermont een nieuw
Iigchaam gevormd, dat zich noemde Raad der Keizers van
Oo :ten en l'Yesten, waarvan bet trapsgewijze onderrigt bestond
nit 23 graders,

(Zie Rituaal Van HEREDOM of van Volmaking .)
OMITE . (Een) Een tot eeu zeker oogmerk door eene Loge gekozene kommissie van een aantal Brooders, die bij hunne werkzaamheden de hen voorgeschrevene grenzen niet mogen overschrijden,
OMMANDEUR . (De Ridder) De 9de en hoogste graad van do
sectie der uitverkoren oons .
OMMANDEUR VAN DEN TEMPER (De Souverein) is de 27ste
graad van bet uit 4meri ka naar Frankrij k ingevoerde, zoogenaamde oud-EngeJsche systema .
OMMISSIE (Ecue) is een zeker door eene Loge gekozen aantal
Broederen, om in haren naam to handelen .
OMMISSIE (Ecue administrative) is zamengesteld uit de zeven
cerste Officieren cener Loge, en houdt zich met alles be4g, vat
der Loge belangrijk en voordeelig kan zijn .
OMPAGNONAGE . Zie GEZELLEN VEREENIGINGEN,
O1N ORDAAT . In het jaar 1767 sloten de beide Groote Loges
van Frankr~Uk en Engeland een oncordaat met elkander,
waarbij elke Groote Loge zich onderwierp , geene Maconnieko
onstitution in elkanders rijk to verleenen, eu in 1770 sloten do
Groote Loges van Holland en Enneland een dergelijk verdrag
met elkander . Eene dergelijke overeenkomst voud plaats in 1821,
in Frankriyk, over do vereeniging van bet Schotsch systema in
Fran kr Uk en Ameri ka, en over den algemeenen staat van den
Schotschen Ritus in Frankr jk, alsmede tusschen de beide Grooi
to Loges der Vrijmetselaren van Engeland, op den 17den
December 18 15 , onder het bestuur der beide Grootmeesterrs ,

den

Hey° tog VAN SUSSEX en VAN RENT .
ONFERENTIE-LOGES zijn die vereenigingen, waarin de Officio ren en do daartoe bevoeg de medeleden over de adlninistralio
' tI.UUcr Logo beraacislageu als wau,ieer geene bezoekencie Woo-

IJ
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ders toegelaten worden . In do systema's waarin bet bestuur
der blaauwe of fohannes-Loges een voorregt der hoogere graden
is, zijn de medeleden der mindere graden van de leiding en
administratie huimer eigene aangelegenheden geheel verstoken .
ONSISTORIE . (Het Opper-)
De 72e . graad van bet systema
van Mi tzraIm.
ONSTANTIJN de Groote stelde alle middelen in bet werk, om
de verwijtingen van zijn geweten tot bedaren to brengen en begeerde do inwijding van ELEUSIS, maar konde dezelve niet ver-krijgen . Bevlekt met bet blood van zijne echtgenoot, bood hij
zich bij de Heidensche Priesters aan , om zich van zijne misdaden to ontlasten , doch doze antwoordden hem, dat zij geene
vergeving hadden voor zoo vele misdaden, en dat geene godsdienst
cone hulp hood, die magtig genoeg was om den regtvaardigen toorn
van de Goden to ontwapenen, dien hij verdiend had . Een zijner
vleijers, die getuige was van zijne ontroering , leerde hem , dat
de hristenen magtiger reinigingen hadden , dan de Heidensehe
godsdienst , en dat zijne kwaal niet zonder geneesmiddel was .
ONSTANTIJN ,
bewogen door doze hoop , verklaarde zich tot
bescherrner der
hristenen , liet zich doopen door EUSEBIUS ,
Bisschop van Nicomedie, en voerde daarna altijd den titel van
Groot-Hoogepriester der Romeinen .

ONSTITUTIE (Eene) is de acte door cone Groote Loge, of een
Groot-Oosten verleend , welke het wettig bestaan van een
Kapittel , of van eene Loge bevestigt . Tot de oprigting van
de Groote Loge der nieuwe Vrijmetselaren van Engeland, was
eon aantal Broederen toereikend, om voor zich zelven Me Loge op to rigten , doch na dien tijd beschouwde men geene Loge voor wettig , bijaldien dezelve geene onstitutie bezat . Do
onstitutiebrieven der Loges van hot Nederlandsch Groot-Oosteu
worden veelal jaarlijks op bet St . Jansfeest voorgelezen .
ONSTITUTIE . (Yorksche) Do oorkonde der Yorksche onstitutie
bestaat uit drie deelen . Het eerste gelijkt naar het begin van een
gebed ; hot 2e . i s eene Forte ge$c/aiedenis der .Bouwkunde
van de oud$te mythische

tUden

tot

ATBBELSTAN,

Koning vary

Engeland, het 5e . zijn de eigendommelijke bijvoegsels, als :

do
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Grondwetten van la.et Bouwgeze use/ap, door deszelfs Groot-

meester,, Prins EDWIN , in eene algemeene vergadering, ten jare
926 bijeengeroepen, en bij welke zich de Gedeputeerden van al
de toeninaals bestaande Engelsche Loges voegden, voorgesteld .
Voorgestelde wetten aan de Broederen Metselaren
door Print? EDWIN .

r . De eerste pligt is, dat hij God opregt vereere en de wetten der
Noachiten opvolge, dewi l let goddelijke wetten zijn , die de geheele
wereld nioet nakomen . Van daar zal hij ook alle dwaalleeringen veruiijden, ten einde zich niet bij God to bezondigen .
2 . Uwen Koning zult gij getrouw zijn , zonder verraad, en de overlieid,
waar gij u ook bevinden zu1t, gehoorzaiiien zonder valschheid . Hoogverraad zij verre van u , en ontdekt gij zulks, dan zult gij den Koning
waarschuwen.
3. Jegens alle menschen zult gij dienstvaardig zijn , en zoo veel gij kunt
trouwe vriendschap met hen aanknoopen, en er u niet orn bekreunen,
wanneer z~ eene andere Godsdienst of nleening toegedaan zijn .
4. Bijzonder zult gij getrouw jegens elkander zijn, elkarider eerlijk onderwijzen en in de kunst b jstaan , elkander niet belasteren , maar onder
elkander doen, zoo als gij wilt, dat anderen u doen zullen . l ngeval een
Lroeder zich jegens iemand, of jegens eenen broeder mogt vergeten , zoo
moeten alien hem b jstaan , ten einde h j z jn misslag weder trachte goed
to waken, opdat hij verbeterd worde .
5 . Getrouw hebt gij u ook in de beraadslagingen en bij den arbeid der
zrnedeleden in elke Loge to houden , en voor een ieder die geen brooder
is moet gij de kenteekenen geheim houden .
6. leder zal zich van de ontrouwen onthouden, dewijl de Broederschap
iiiet zonder trouw en eerligkheid bestaaa kan , en een goede naam ecu
groot goed is. Ook zult gij steeds op het nut zien van den Heer of meester , wien gij dient , en hem hetzelve helpen bevorderen , en alt jd zjnen
arbeid eerlijk ten einde brengen .
7 . Eerli k zult gij ook alt jd betalen waar gij schuldig zit , en geene
schulden waken , waardoor de goede naam der Broederschap gevaar zoude kunnen loopen .
8. Ook zal geen Meester een werk ondernemen , wanneer hij zich daartoe niet geschikt rekent, want hij zoude der Broederschap en den Bouwnmeester tot schande zijn. Verder zal elk Meester bill jk loon vorderen ,
doch zoo, dat hg leven en zi ne gezellen betalen kan .
g. Verder zal nienand een ander verdringen , maar hem den gevondern
arbeid laten , tenzg , hij er ongeschikt voor ware .
:Lo. Verder zal Been Meester eenen leerling , dan na den t jd van zeven
jaten aannemen , en dan zal Jig hem eerst na raad en toegewkuiu
z'juer tetiebrvcders tot Metselaar ui4eu.
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i t . Verder zal Been Meester of medgezel iemand aannemen , era ot
Metselaar gemaakt to worden, dan die vrij geboren is , in eenen goeden
naarn staat , goede bekwaamheden bezit en gezonde leden heeft .
12 . Verder zal gees Medgezel den anderen berispen, wanneer hij het
niet beter weet to maken , dan degeen , dien hij besi raft .
6 . Verder zal elk Meester, wanneer hij door den Bouwmeester , en elk
Medgezel , wanneeer hij door den Meester vermaand wordt , on-1 zjnen arheid to verbeteren, zich daarnaar regelen .
t4 . Verder zullen alle Metselaars hunne overheden gehoorzaamheid bewizen , en gewillig doen , wat hen bevolen wordt.
15- Verder zal elk Metselaar de gezellen, die over land komen en hunne
teekens geven, ontvangen . Hij zal dan voor hen zorgen, zoo als hem geleerd is ; ook zal hij noodlijdende Broeders to hulp komen, wanneer hij
wetenschap van hunne behoefte bekomt, zoo als hem geleerd is , en zal 1
het ook tot op eene halve mil vvegs zijn .
t6 . Verder, geen Meester of Gezel zal een ander, die niet tot Metselaar
geniaakt is , in de Loge gedoogen , om de kunst van den vorm to zien,
of hem steenen to laten vormen ; ook hem geen winkelhaak of waterpas
inaken , of hem bet gebruik daarvan leeren .

ONSUMMATUM EST .
den na eene zekere

Een uitroep, die in eenige hoogere graeremonie volgt .

ONTRIBUTIE . Is de jaarlijksche betaling van eene zekere som
door de leden aan hunne Loge, of die elke Loge aan haar G . •. 0 . . .
moet voldoen : In dit geval wordt dit geld ook
ONVENT (Een) heeft plaats,

wanneer

support genoemd.

de Oedeputeerden van

cenige Loges zich vereenigen ter beraadslaging over eenige punten, betreffende de Orde in het algemeen, of een systema in
het bijzonder .

Onder zulke

onventen telt men bijzonder dat

van Kohlo in 1772, van Brunswia jh in 1775, van Lyon in 1778,
van TVilhelmsbad in 1782, van Pargs in 1785 en 1787 .
ONVENT VAN BRUNSW1JK . Voor de oprigting der Orde van
de Strike Observantie hadden vele Loges van Duitsehland,
met name cene werkplaats van Unwiirden en eene andere to
Dresden, het Tempeliers-Systema aangenomen , en de Ritus,
dien men verbeterde Orde regels van Dresden noemt, word
sedert 1766 in laatstgenoemde stad gevolgd . Daar de aanmatigingen van deze verschillende ligchamen aanleiding hadden gegeven tot oneenigheden , werd cr den 22sten Mei 1775 to

Br •u nsw jk colic algenmecue vergadering gehouden , om die
Lij to legged .
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(Gallisch) to Lyon . De Loge Theodorus van den
goeden Baad, die hot Illuminismus had opgenomen, was in
4 775 to Munchen gevestigd door de Moeder-Loge Royal .
York der vriendschap van Berlijn . Haar Reg . - . Meester
vas Professor BAADER . Weldra scheidde zij zich of van

ONVENT .

do authoriteit, die haar had daargesteld ; zij schaarde zich
bij de Loge der weldadige Bidders van Lyon , die het
Martinismus beleed , en nam insgelijks dit stelsel aan . De
Loge der weldadige Bidders had - - men wed niet
op teat grond -- een overwigt gekregen op de Duitsche Loges ; zij werd door do verschillende brokstukken der
Strikte Observantie als Moeder-Loge der Broederschap beschouwd , en was dit ook hot geval met die werkplaatsen ,
welke, hetzij geheel of ten deele, hot Tempeliers-Systema
volgden .
Die Loge had het plan beraamd , om den iertog FERDINAND

van Brunswijk , die in Duitechland reeds Grootmeester was
van de voornaamste takken der Tempeliers--Maconnerie, aan hot
hoofd van haren Ritus to plaatsen . Om tot dat doel to geraken , had zij to Lyon eene algemeene vergadering of convent
beschreven, onder voorwendsel, van de Vrijmetselarij to hervormen , eenige punten van duistere leerstellingen op to helderen, en de in zwang zijnde Ritualen to verbeteren . De vergadering word den 25sten November geopend , onder den titel
van Gallisch
onvent ; haar voorzitter was de Broeder DE
VILLERMOZ , een rijk Lyonneesch handelaar , een man van veel
geest en kunde ; zij duurde eene geheele maand , en van al do
zaken, die or behandeld zouden worden, kwam er slechts eene
ter sprake . Alles liep uit op hot verbeteren der Ritualen , en
de Tempeliersfabel werd er, ten minste oogenschijnlijk , uit
weggenomen , want men wil dat doze wegneming slechts voor
de lens , op bevel der policie, geschiedde . Er bestaat intusschen voor die onderstelling geenerlei deugdelijk bewijs , en
waarschijnlijk is hot, dat de verzaking der Tempelierbeginsels
zuiver gemeend was, en dat hot convent zich list leiden door
cone mooning ; die toenmaals den boventoon had in vole Loges
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buil,en de hoofdstad , en wel bepaaldelijk in die der Parfaite
Union to Rennes , met welke het Martinismus cenc geregelde
briefwisseling hield .
ONVENT VAN JENA . In 1765 meldde JoiINsor , eon Duitscher
van geboorte, maar die gaarne voor een' Engeischman doorging,
zich bij de Metselaars der Strike Observantie aan, voorgevende gezouden to zijn door het Kapittel der Tempelridders
van Oud-Aberdeen, ten einde de Duitschers de ware geheimen
der Vrijmetselarij to leeron .
Op den Eden November doet hij onder trompetgeschal en
krijgsmuzijk al de geschriften en rondgaande brieven verbranden, die door de Moeder-Loge der Brie T'ereldbollen, of
door ROSA, haren afgevaardigde, waren uitgegeven, als behelzende valsche en dwaalbegrippen .
In de maand December zendt hij het verslag van daze verrigting aan de door RosA
gevestigde Kapittels , en stel t hen voor , zijn stelsel aan to , nemen . Eenige nemen zijnen voorslag aan, en zenden hem do
doorgehaalde of verscheurde constitution , die zij van de Logo
de drie Wereldbollen ontvangen hadden . In het volgende
jaar, den 11 den Junij , roept hij to Jena eon onvent bijeen ,
waarop hij verklaart , dat hij-alleen het regt heeft Tempelridders to maken ; dat hij die magt ontleent van de onbekende
Overheden , in Schotland residorende ; dat daze Oppersten der
Orde do schatten der hoogere wetenschappen bezi tten , en dat
zij dezelve willen mededeelen , mits de Loges de regelen der
Strikte Ob$ervantie willen volgen . Hij voegt er bij , dat en
in Italic en in hat Oosten nog andere onbekende Opperhoofden zijn, die zich zullen vertoonen, zoodra het tijd is . De Baron
HUND (zie dat Art .) woonde daze algeineeno vergadering bij ;, hij
zag met verdriet, dat JOHNSON eenc belangrijke rol in de Loges zou
gaan spelen , en hij-zelf bijgevolg op den achtergrond zou geraken . Nu begon hij de afkomst van then man uit to vorschen ,
en alras ontdekte hij , dat zijn ware naam BE KER was ; dat hij
eertijds secretaris was geweest bij den Hertog van Jiernburt; ,
wicus vertrouwen bij had mishrwkt ; dat bij vervoigens, onder
VAN

den aangenomen naam van LEU HT , vole jaren achtcreen .Duit'chland had doorreisd en velen had opgeligt ; dat hij laatstelijk
aan de dienst van een' Koerlandsch beer was verbonden geweest , wiens papieren hij gestolen en daarmede nieuwe schurkerijen had gepleegd . De Baron VAN HUND maakte dit aloes openbaar , en nu werd

geregtelijk aangeklaagd , vervolgd en
aangehouden . Hij werd veroordeeld, als

JOHNSON

'aagdenburg
to
schuldig aan hot bestelen eener landskas en bet maken van
valsch geld . Opgesloten in hot kasteel van JJ'artenaburg,
stierf hij daar plotseling in Mei 1775 .
ONVENT VAN PARIJS . Verschiltende wijzigingen hadden den
An der symbolen en de strekking der Broederscll4p in eenige landen
nit bet oog doen verliezen . Men moest dat alles op nieuw tot
een voorwerp van studie maken, en or waren zoo yele dwalingen
voortgeplant , dat niemand zich meer in staat gevoelde, om zulk
con kluwen to ontwarren . Eenige onderzoeklievende manner,
besloten een beroep to doen op alle kundige Vrijmetsetaars, ten
einde op eene algemeene bijeenkomst alto verzamelde inlichtingen
kortelijk zamen to trekken .
Dit was de aanleiding tot bet
dat
in
1783
door de Broederschap der
onvent van Par f8 ,

Pit i la leten aldaar word bijeen geroepen .
Reeds in 1784 waren de beschrijvingsbrieven gezonden aan
alto aanzienlijke Vrijmetselaars van Frankrij k en bet buitenland, en zelfs aan alle personen, die, ofschoon niet tot bet
acouniek genootschap behoorende , echter do verborgen weten-schappen beoefenden , of zich aan nasporingen wijdden , die met
de hoogere graden in verband stonden . Onder deze laatsten behoorden de kaartlegger ETEILLA en de magnetiseur MESMEi . Bij
de convocatiebrieven ging eene reeks vraagstukken, waarin men
las : * Wat is do wezenlijke aard der Maconnieke wetenschap ?
Welken oorsprong moet men haar toekennen ? Welke genootschappen of bijzondere personen hebben die wetenschap oudtijds
bezeten en ze tot ons overgebragt ? Bij welke Broederschappen
of bijzondere personen is zij thans inderdaad berustende ? Staat
de Mar. • . wetenschap in verband met do verborgene wetenschap-

pen? Welke Ritus onder de thans bestaande , zou het meest
geschikt zijn, om in de ware Maconnieke wetenschap vorderingen to doen maken ?"
Hot onvent hield den 13 den November 1784 eene mleidende vergadering. Hot voorzitterschap van deze werd opgedragen aan den Brooder SAVALETTE DE LANGES ; tot Secretarissen
werden benoemd de Baron vON GLEI HEN en de Markies GIiEFDE$IEN, de eerste voor de IIoogduitsche- en de andere voor de
Fransche taal . Er werd voorlezing gedaan van de brieven van
Fries FERDINAND van Brunewij k, van den Markies DE SAINTTIN en van Doctor MESMER, waarbij deze hunne weigering to
kennen gaven,1 om deel to nemen aan de verrigtingen van hot
onvent . Later weigerde de Markies DE LARO HEFOUGAULD alnnede de vergadering bij to wonen, aangezien de Moeder-Loge van
den wijsgeerigen - Schotschen Ritus, waartoe hij behoorde, aan
alle op zich zelve staande Broeders barer leer, verboden bad,
cenige inlichting to geven omtrent de door haar gevolgde stellingen .
Den 19den Februarij 17 83 had de plegtige opening van hotonvent plaats. Do reglementen, volgens welke de beraadslagingen moesten behandeld worden, waren bet eerste, men kan
zelfs zeggen bet eenige onderwerp, waarmede men zich bezig
hield. Er werd besloten, dat AGLIOSTRO in de vergadering
zoude geroepen worden . Hij beloofde er to komen ; doch weinige dagen daarna gaf hij een manifest uit, waarbij hij vorderde, dat men v66r alles de archieven ten vure zoude doemen .
Ook ontving bet onvent in de maand April een schhijven van
;de Sagease Triomphante, Moeder-Loge van den Egyptischen
Ritus to Lyon, geteekend door den achtbaren Meester sAINTOSTART en de voornaamste Opzieners der Loge, waarbij zij er
op aandrongen, dat bet onvent, naar den wil van den GrootKopte AGLIOSTRO, den Egyptischen Ritus zoude aannemen en
zijne archieven vernietigen .
Het voorstel was netelig . Zich to laten inwijden in de mysterien van AGLIOSTRO, ging nog aan, maar archieven -to verbranden, die met zoo veel zorg, nasporing en tijd waxen
bijeenverzameld, daartoe konden do Philaleten in gemoede
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niet besluiten .

tene formele weigering zou hen berodi'd hebben van bet Iicht , dat zij hij de zittingen van hot onvent,
uit de mededeelingen van den Groot-Kopte , hoopten to opt-A.
vangen ; zij onthielden zich dus van deze, en sloegen een be
dekt zijpad in, waardoor alles had kunnen vereffend worden,
zoo niet AGLIOSTRO eene zwarigheid had opgeworpen, die hij
onoverkomelijk moest oordeelen, en welke hem ontsloeg van
tegenwoordig to zijn bij eene vergadering, waar men hem zoo
gemakkelijk had kunnen doorzien . Bet
onvent had aan do
Loge der Sages$e Triomphante geantwoord, dat haar schrijven, als ook bet manifest van AGLIOS'T'RO, wel konden gerigt
ziju aan eene eigenlijk gezegde Loge, maar niet aan eene bijeenkomst van
ten, wier
bijzonder
denking ,

Vrijmetselaars van verschillende landen en ordesregekortstondige vereeniging moest ophouden, zoodra haar
doel was bereikt ; dat bet onvent, volgens die be
do beide stukken had gezonden aan do Loge der

.lImis Reunis, bet middelpunt van den ordesregel der Philaleten, welke Loge alleen kennis van dezelve kon nemen en
daarover beslissen, indien daartoe aanleiding was ; dat niettemin
de Loge der Sagesse Triomphante word uitgenoodigd , om
afgevaardigden to benoemen tot bet bijwonen van de vergadering ,
en tot bet geven van alle inlichtingen , die niet in strijd waren met hare pligten, en die de waarheid openbaar konden maken .
AGLIOSTRO, die slechts een voorwendsel zocht ,
om zijn woord
to kunnen intrekken , vond bet in dit antwoord . Hij schteef
dus aau do vergadering, dat, aangezien zij een onderscheid zocht
daar to stellen tusschen bet onvent en den ordesregel der Phila leten ,

om aldus langs een' slinkschen weg de archieven van
do verlangde vernietiging to redden, en zij bij gevolg weigerde,
zich to onderwerpen aan de haar opgelegde voorwaarden, derhalve ook alle betrekkingen tusschen haar en hem , van dit
oogenblik of moesten ophouden .
Ofschoon do Leden van hot onvent bijna algemeen van ge .
voelen waren , dat AGLIOSTRO niets anders, dan eon kwakzalver
vas, had men echter niet geaarzeld , hem uit to noodigen, ten
einde in staat to zijn, indien dit gevoelen gegrond was , hem

to ontmaskeren, of, ingeval hij werkelijk de wetensehap bezat ,
waarop hij pochte , partij to trekken van de inlichtingen , die
hij kon geven . Om eene dergelijke rede besloot men ook ,
ondanks zijn laatsten brief, met hem in ruggespraak to treden,
en zelfs , zoo bet noodig en niet met de eere in strijd was ,
hem eenige inwilligingen to doen . Tot dat einde zond men
hem eenige Broeders . Hij ontving ze met onderscheiding, en
hood aan , om eenige Leden van bet onvent , die men hem
zou aanduiden, in do mysteries van zijn' Ritus in to wijden ,
ten einde zoo veel mogelijk hot doel, hetwelk do vergadering heoogde, to bereiken . Maar op bet eigen oogenblik , dat de vergadering zich gereed maakte , om de Metselaars to kiezen, die de
inwijding tot den Lgyptischen Ritus moesten ontvangen, bedacht
zich andermaal , schreef een nieuwen brief, waarin
hij zich beklaagde, dat men zijne woorden verkeerd had uitge
legd , en verklaarde, dat hij vast hield aan hetgeen hij had besloten, en alzoo do Egyptische inwijding noch aan de vergadering, noch aan een gedeelte barer leden zoude geven , dan
AGLIOSTRO

nadat de archieven , waarop men zoo veel prijs stelde, zouden verbrand ziju . Van toen of word alle onderhandeling afgebroken.
Dit voorval hield do zittingen van bet

onvent voor een good
deel bezig ; bet word den 26sten Mei gesloten en had , gelijk
wij reeds zeiden , geenerlei uitkomst .
Do Philaleten riepen in 1787 een tweede onvent bijeen .
Daar beredeneerde men eon hervormingsplan , door den Prins
van 1e88en-Darrn8tadt ingezonden, hetwelk, na vele debatten, word verworpen ; daar las men een verslag over cone
nachtwandelaarster , die in hare magnetische - crisis als eon doctor

geredeneerd had over bovennatuurkunde en theosophie .
onvent hield 29 zittingen , bijna even nietsbeteekenend
Het
als die, welker onderwerpen wij daar noemden . Van dag tot
dag verminderde bet getal der aanwezigen . Do Voorzitter, Brooder SAVALETTE DR RANGES , we! voorziende , dat doze vergadering , gelijk de vorige ., zou mislukken , sprak zelf de sluiting
uit . Alzoo was niet eon der vraagstukken , die aanleiding tot
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de bijeenkomst gegeven hadden, opgelost, en de oorsprong, de
aard en het doe! der Maconnerie werden er niet eens aangeraakt en nog veel minder bebandeld .
ONVENT WILHELMSBAD . Het
voorlooper van dat, hetwelk den
houden to TYilhelmsbad, onder
Hertog FERDINAND van Brunswyk.

onvent van Lyon was do
16den Julij 1782 werd ge
het voorzitterschap van den
Het doel der bijeenroeping,

reeds in September 1780 ontworpen , was, cene algeheele
hervorming iu de Vrijmetselarij daar to stellen . Onder de 10
voorgestelde vraagstukken waren deze de voornaamsten : » Is
de Vrijmetselarij een genootschap van nieuweren oorsprong ? Is
zij integendeel aan een ouder genootschap ontleend ? En indien
dit het geval is , van welk genootschap is zij dan de voortzetting ? Heeft de Vrijmetselarij algemeene Opperhoofden ? Welke
zija die? Wat is hunne taak ? Bestaat die in bevel to voeren
of in to onderwijzen ?" Dit programma word evenwel niet ter
sprake gebragt ; men verklaarde enkel , dat de Vrij metselaars
niet de opvolgers van de Tempeliers waren . Men stelde een'
nieuwen Ritus in, onder den naam van Orde der weldadige

Bidders van de heilige $tad, en men benoemde Hertog
FRRDINAND van 1 runswUk tot algemeen Grootmeester van het
verbeterd stelsel . Het Martinismus, waardoor dit onvent bedektelijk was uitgelokt , oefende er den meesten invloed uit
deszelfs leerstellingen dreven in de nieuwe Ritualen boven , en
de naam van de Moeder-Loge der Martinisten , de weldadige

Bidders , kwam zelfs in de benaming der hervorming voor ;
ook namen hunne Loges zonder uitzondering den verbeterden
Ordesregel aan , in de plaats der Metselarij van SAINT-MARTIN .
Hit stelsel werd vooral in Frankriejk, Zwitserland en Italie
verspreid , doch het maakte slechts luttel opgang in Duitsvhland, alwaar men nog lang de voorkeur gaf aan het tempelstelsel , in zijne verschillende onderverdeelingen .
Terwijl de algemeene vergadering van J'Vilhelmsbad bijeen
was, deed one Duitsche Loge, Frederik van den gouden

,Leeuw,, eene memorie voorlezen, verzeld door eenen brief
van Prins FREDERIN van Brunswij k ; zij beloofde nieuwe kun-
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tligheden aan bet licht to brengen , de namen der onbekende
overheden to openbaren , en het echte Ritual der hoogere
Maconnerie mede to deelen ; maar het onvent besliste, dat men
omtrent dit voorstel tot de orde van den dag zoude overgaan . Overigens waren reeds vooraf al de punten beklonken , en de drijvers der vergadering hadden besloten , langs
alle mogelijke wegen tot hun doel to geraken ; ook werden al
zulke personen , die , naar hunne meening, met andere of strijdige inzigten kwamen, zorgvuldig van de zamenkomst uitgesloten .
ONVO ATIE . Berigt , wanneer de gewone of buitengewone
vergaderingen gehouden zullen worden .
OPTHE of KOPTE . (De Groot-) De titel , die AGLIOSTRO zich
in de door hem daargestelde Vrijmetselarij gaf .
ORDONS . Deze wijzen den graad eens Broeders in de Vrijmeti
selarij aan , of de betrekking , die iemand als Officier bekleedt .
(Don LUIS) Een jong Spaansch Offcier , die met
FERDINAND
VII, ten gevolge van den opstand in 1820 , in

ORDOVA .

Frankrij k de wijk had genomen, had zich als Vrijmetselaar
to Parijs doers aannemen , en was in 1822, in de Loge la
lernente Amitie geafflieerd . In Spanje teruggekeerd zijnrle , word hij als Secretaris gevoegd bij het gezantschap van
den Hertog VAN VILLAHERMOSA, aan het hof der Tuileriin . Zijne
benoeming als zoodanig was officieel aangekondigd . en hij word
elk oogenblik to Part'* verwacht , toen een onbekende, versierd met het kruis van het Legioen van eer , zich als
Fransch oud-Offcier , aanmeldde bij Broeder DE MAR ONachtbare Meester van de lemente Amitie, en dezen
vertelde, dat Br .' . LUIS ORDOVA hem gelast had, zijn diploma to
ligten , daar hij de Loges op zijnen weg , vooral die van Bordeaux , wenschte to bezoeken . Er werd oogenblikkelijk gevolg
NAY,

gegeven aan dit verzoek ; het diploma had eene andere bestem .,
ming . Het werd naar Spanj e gezonden, en aan FERDINAND
vertoond , als het diploma van den ouderen Broeder van Don Lull,
den Graaf coRDOVA , die een' hoogen post aan het hof bekleed.
de , en bij den monarch in blakende gunst stond . Bij den
cersten blik op het diploma gloeide
veroutwaardiging ; liij liet den . Graaf

FERDINAND
ORDOVA

van toorn en
ontljedcn , en
4A
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verweet hem in de grievendste bevoordingen, dat hij, door eene
den duivel waardige verbindtenis , in eerie Broederschap was getreden . die in openbaren strijd was met goddelijke en menschelijke wetten . De Graaf , zich zonder redding verloren achtende , zocht zich net to verschoonen ; maar , ter prooije aan
de vreessclijkste wanhoop, was hij nog naauwelijks in zijn huis
teruggekeerd , of hij schoot zich voor bet hoofd .
Met dit nitwerksel was men nog niet voldaan . Het diploma
werd nu aan den Hertog VILLAHERMOSA gezonden, die niet minder een afschuw van de V . • . M . • . had As FERDINAND , en convoorloopig is zijn hotel gevangen zette en de vervolging begon . Eenige vrienden van den beschuldigde zeiden , dat bet
diploma welligt van een' anderen ORDOVA was , van welken
naam er onderseheiden Officieren bestonden . Van den anderen
kant maakte men Br . - . MAR ONNAY, Beg. • . M . • . van de lement*
DOVA

Amitie , met bet geval bekend , voor hij voldeed aan den last
van den Ambassadeur, om voor denzelven to verschijnen . Toen
bij bij den Hertog kwam , zorgde deze , dat er eon stuk huisraad tusschet hen beiden stond, om in geene aanraking met
eon V . • - M . • . to komen . De Hertog vraagde, of hij den persoon zoude herkennen , aan wien bet diploma afgegeven was .
Op bet toestemmend antwoord werd ORDOVA binnen gebragt . De
Hertog vraagde nu : » Gelooft gij aan bet Evangelie?" n Ja ." ))Wilt
gij dan daarop zweren, dat bet diploma niet aan then persoon is
afgegeven , en dat gij hem niet kept?" Waarop MAR ONNAY antwoordde : ~~ Ik zweer op dat boek, dat ik let diploma, niet aan den
mij voorgestelden persoon heb afgegeven ." ORDOVA werd daarop
in vrijheid gesteld , werd later gezant in Portugal, vervolgens
Generaal der

hristinos en bleef op bet slagveld,

ORYBANTEN . Zie PIIRYGI6.
OSMOPOLIET . (Wereldburger .) Die derde graad tier Afrikaanscle
Bouwheeren .
OTYTTEN . Zie

THRA Ie.

OURT DE GEBELIN . (ANTON) Uit de vermenging der leerstelliiigen van

SWEDENBORG

Amis Reunis to

en

PAS HALIS

Paryv, de

was in 1773, in de Loge tier

Ordearegel der Philaleten, -of

zoeker$ der waarhezd. Do uitvinders van dit, stelsel warm -do
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OLT .
Brooder

Burggraaf

sAVAtETTE
VAN

DR

LANGES ,

TAVANNES,

Koninkli jk Schatbe aarder ; do
D'IIERI OURT, de Prins vale

de President

Ressen ; de Broeders VAN SAINTE-JAMES en Brooder OURT DR
GEBELIN , schrij ver van l e Monde pt'i m i t i, f.
Do kundigheden
van hetzelve waren verdeeld in twaalf klassen , of kamers van
onderrigt . De zes eerste klassen werden aangeduid onder deii
naam van kieine Metselarij ; de zes laatste heetten hooge Metselarij . De klassen der eerste afdeeling waren die van Leerling ,
Gezel , Meester , Uitverkorene 3 Schot en Oostersche Bidder . Tot de tweede afdeeling behoorden de Rozenkruizen, do
Tempelridders, de onbekende Philosophen, de verheven Philosophen , de Ingewijden , en eindelijk de Philaleten of Meesters
in alle graden, die alleen de geheimen der Orde bezaten, cn
hare Opperhoofden en Beheersohers waren . Gelijk alle andere
Maconnieke hervormingen , strekte ook die der Philaleten,
om den mensch to volmaken , en hem zijnen goddelijken oorsprong nader bij to brengen . Overigens waren de leerstellingen
die zij hadden aangenomen, voor wijziging vatbaar, en de ingewijden poogden aanhoudend den kring hunner ontdekkingen in do
+verborgene wetenschappen uit to breiden . De Loge der .4mi*
Beunis , bet middelpunt van bet stelsel , bezat belangrijke ar-=
chieven en eene bibliotheek, waarin alles was zamengebragt 3
wat er over de verschillende geheime leerstellingen was geschreven . Zij had ook een zeer schoon kabinet voor natuurkunde en
natuurlijke geschiedenis . Broeder SAVALETTE DE LANGES was de
bewaarder van al deze schatten . Bij zijnen dood , die in 1778voorviel , geraakte alles verstrooid en verloren , terwijl bet genootschap ophield bijeen to komen .
OUSTOS , (JAN) geboren to Bern , in Zwitserland, waar
zijn vader Architect was, doch op aanzoek van eenen zijnen
vrienden met zijn huisgezin naar E'ngeland overstak, en zich
to Londen met der woon vestigde , bleef zich op bet vak der
bouwkunde toeleggen bij zijnen vader, totdat hij den leeftijd
van 22 jaren bereikt had . Toen verlangde hij de wijde wereld
in to gaan , en , door middel der kundigheden , welke hij - had
opgedaan , elders zijne fortuin to beproeven . Zijn vader be1O

vvi1}igde in zijn voornemen , en van goede getuigsehriften van
andere lieden der kunst voorzien , verliet hij hot ouderlijke
huis en stak bet kanaal over, zich naar Parlye begevena
de, al waar hij nan de G a l eri a der Louvre werkte .
een verblijf van 13 jaren to Par ys, gedurende welken tijd
hij geene gelegenheid liet voorbij gaan , om meerdere kennis en
ondervinding in zijn yak op to doen , verliet hij doze hoofdstad en begaf zich naar Lissabon, in de hoop , er gelegenheid en brieven van aanbeveling to vinden , om van daar naar

Brazilie over to steken ,

alwaar hij zich voorstelde,

beter

vooruit to zullen komen, en welk land hij gaarne bezoeken wilde .
Daar de gewenschte gelegenheid hiertoe zich niet zoo. spoedig
opdeed , als hij wel verwacht had , word hij genoodzaakt ,
langer , dan hij had gedacht to Lissabon to blijven . Hij bevond zich hier in eenen der hoofdzetels van do gevreesde Inquisitie , een geregtshof , of liever eene zamwnspanning van bijgeloovige beulen, vooral waakzaarn ten opzigte van vreemdelingen, of zij
ook met eenig geheirn genootschap in betrekking stonden , hetgeen vooral plaats had ten aanzien van zulke vreemdelingen ,
die bekend stonden van tot de Protestantsche belijdenis to behooren .
In weerwil en als ten spijt van al hot argwanend toezigt van
bet zoogenaamd Heilig Officio, had men nogtans to Lissabon
eene Loge van Brooders Vrijmetselaren weten tot stand to brengen, en waartoe hij, die tot eene der Eagelsche Logos behoorde,
ook als lid werd toegelaten . Gedurende meer dan een jaar ,
dat cons ros zich to Lissabon ophield , ontweek hij hot Argusoog van hot kettergerigt, dock viol eindelijk in deszelfs handen .
Den 5den Maart 174 , des avonds tusschen negen en tien ure
word hij gevat, terwijl hij zich in een koffijhuis beyond .
Op eenigen afstand van het kofhjhuis stond een rijtuig gereed ,
met twee muilezels bespannen . Na hem zijnen degen to heb ben ontweldigd , dwong men hem , dit voertuig to beklimmen .
Bij zijn aankomst in hot gevangenhuis der Inquisitie word
hij door eene soort van Onderschout van do dienaars overgenomen . Doze leverde hem over aan eenige dienaren van minde

ren rangg ,

en verliet hew daarop

zeggende, den Presi-

dent van zijne aankonist to gaan verwittigen - en diens nadere
bevelen omtrent hem to zullen vragen . Terug gekomen zijndc, gelastte hij den dienaren , de kleederen van den gevangene to
doorzoeken , en dozen alles to ontnemen, wat hij bij zich had,
zoo als geld , brieven, messen of wapenen , enz . Hij werd
daarop in een hok gebragt , dat met verscheidene grendels achter hem gesloten werd , terwij men - hem ten scherpste vermaande, om niet hard of overlaid to spreken en dat hij zich
zoude hebben to wachten van tegen de wanden zijner gevangenis to kloppen , of ander gedruis to maken ; hem tevens to
kennen gevende, dat , bijaldien hij de tegenwoardigheid der
wacht of van den cipier mogt noodig hebben , hij zich alsdan
had to bedienen van eenen klopper , lien hij konde bereiken ,
door zijnen arm tusschen de ijzeren tralien to steken , welke
aan het achterbeschot der dear van zijne gevangenis zaten vast
.geklonken .
Op den tweeden dag as zijne gevangenneming verscheen er
ten bediende der Inquisitie, die hem zeide in last to hebben,
hem to scheren en het haar to snijden, om in cene betamelijke
houding voor zijne regters to kunnen verschijnen . Deze zijn'
arbeid verrigt hebbende, trad een ander dienaar het hok biiinen, en hij werd onder geleide der wacht voor eene soort
van regtbank gebragt, uit den Voorzitter en vier Raden Inquisiteurs bestaande. Hij moest blootshoofds voor hen verschijnen .
INa drie verhooren ondergaan to hebben , werden de punten
van beschuldiging opgemaakt , welke in de hoofdzaak hierop
nederkwamen
Dat JAN OUSTOS tick schuldig had gemaakt aan verkrachting van de
plaatselijke voorschriften en verordenin,gen, door zich to laten inlijven b j
de Orde der Vr jmetselaren , als makende deze Orde eene afgri sselijke
zamenzwering uit tot het bedrijven van de snoodste heiligschennis, van onnatuurlijke wellust en de grofste schandel jkheden van allerlei aard, welk
een en ander genoegzaam was op to maken uit de onschendbare geheimhouding, waartoe al de leden der Orde verbonden waren,, als ook uit de
verwijdering en uitsluiting van de andere sekse van het lidmaatschap der
Orde . Dat alzoo de wandaden, welke in dezen schuilhoek van boosheid
werden gepleegd , zoowel tegen de wetten van den Staat als van de Kerk
sand-e uischten . Dat alzoo genoemde JAN OLTsTOS, volhardende bj zjne

$ jo

coU,

weigering , om aan liet Hof de ware strekking en net doel der Vrijmetse
sari to openbaren , en blijvende bij zijn beweren , dat deze vereeniging
in Karen card goed en deugdzaam was, de aanklager eischte , dat deze
gevangene meet alle gestrengheid zou worden vervolgd, en dat mitsdien het Hof
verzocht werd , deszelfs voile magt en gezag daartoe aan to wenden , en
zelfs door middel van pijnigingen, ten einde van den gevangene de noodige bekentenissen to verkrijgen , waardoor de beschuldiging gestaafd zouqle worden ."

De President deed den gevangene deze aanklagte voorleggen ,
met bevel , om dezelve mede to onderteekenen ; doch toen hij
zulks volstandig bleef welgeren , werd hij naar zijne gevangenis
terug gebragt .
Na verloop van eenige dagen werd hij wederom voor de regtbank gebragt , bij welke de Kardinaal DA UNIlA , Opper-Inquisi-t
teur, bet voorzitterschap bekleedde, die hem cone Ate of een vonn.is deed voorlezen, behelzende bet goedvinden van bet Hof, dat
hij verwezen werd tot hot ondergaan der pijniging , ten gevolge
van zijne weigering , om de waarheid to zeggen en de eigen,
lijke strekking en bedoelingen van hot snoode genootschap der
Vrije Metselaren aan bet H . Offieie bekend to makers . Oogenblikkelijk daarna werd hij door twee sterke kerels aangegrepen en
paar eenen kerker gesleept , die tot folterkamer diende . Weldra
werd hij aangegrepen door zes vermomde beulen , die, na do
wverktuigen der pijnbank in gereedheid to hebben gebragt, hem
naakt uitkleedden, aan eenen ijzeren halsband vastmaakten , en
zijne voeten met ijzeren kluisters boeiden . Zij dwongen hern
Olstoen zijne beenen uit to strekken, en bonden hem vervolgens
in de moeijelijkste houding vast . Zijne armen en beenen werden daarenboven nog met sterke koorden vastgemaakt , waarvan
de einden door gaten gingen , die in bet foltertuig gemaakt
woren, en welke op een gegeven teeken door vier beulen gelijkelijk uit al hunne magt aangetrokken werden, waardoor zijne
leden op cone zoo ougehoorde wi ze werden uitgerekt , dat do
koorden of touwen, door hot sterke aantrekken, zoo diep in
zijn vleesch drongen , dat zij schier hot gebeente raakten, en
bet bloed hem uit acht onderscheidene wonders tegelijk afvloeide .
Daar hij volstandig bleef weigeren , jets anders to zeggen, , dau
g . ~ verlloore n gec asn bad , word de vet-hij hi4 jpgoeer
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sehrikkelijke foltering -tot vier malen hervat . Na arht malen
doze pijnigingen, van welke de laatste het hevigste waren , to
hebben doorgestaan , bragt evenwel OIJSTOS er bet leven of , tot
verwondering zijuer beulen, die , misschien om eenige houding
aan de zaak to geven , hem, toen . hij aan de betere hand begon to komen , tot vier jaren galeistraf veroordeelden . Doze be-

slissing van het geregtshof der In uisitie hem bekend gemaakt,
en hij naar de plaats zijner veroordeeling overgebragt zijnde, werd
hij bedacht , zich van daar to verwijderen . Iiij had namelijk
ten' zwager,, die in dienst van den Graaf VAN HARRINGTON was.
Aan dozen liet hij door eels' zijner vrienden cenen brief schrijven, waarbij deze hem eon omstandig verslag gaf van den beklagenswaardigen toestand, in welken zich OUSTOS beyond . Dij
deed hem verzoeken , do pulp en belangstelling van zijuen meester, die eon vermogenden invloed op hot Staatsbewind van GrootJiri ttanje had, voor hem in to roepen . Ziju behuwdbroeder
voldeed hieraan, en de Graaf VAN HARRINGTON beloofde hem, zijno goede diensten daartoe to zullen aanwenden . Dij rnaakte den
eon der eerste Secretarissen van staat ,
met hot deerniswaardig lot van OUSTOs bekend . en deze slaatsman
wist bij den Koning van Engeland to verwerven , dat de IEngelsche gezant bij hot hof van Portugal gelast werd, zijne uitDertog van Newcastle,

levering en in vrijheidstelling als Britsch onderdaan to vorderen .
De gezant , drong dienvolgens bij de Portugesche regering op .
,zijne onnniddellijke invrijheidstelling aan,
Aan dozen aandrang werd dan ook voldaan in het laatst der maand October des jaars 1744 . Hij werd op nieuw voor den Inqui-sitieraad geleid ; de Voorzitter gaf hem to kennen , dat de Kardinaal DA UNHA bevel ,gegeven had tot zijne in vrijheidstelling,
en na vier dagen erlangde hij zo ontslag nit hot bagno , of
den slavenkerker van Lissabon .

OUSTOS

zich alzoo weder op

vrije voeten bevindende, begaf zich aan boord van eon I3ollandsch
vaartuig , en kwam, na eene reis van eenige weken, den 1 Aden
December 1744 in den schoot zijner familie behouden to London aan .
RUDELI was peon Florentijner , die sedert lang zuchtte in de gevangenis der Inquisitie tae Florence , dewijl ILij verdaeht %vas
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UL .

DAG .

van Vrijmetselaar to zijn . Hij werd op het aanhoudend en drip.
Bend verzoek der Loges van Engeland in vrijheid gesteld,
wordende hem tevens eon geldelijken understand van 20 pond
sterling verstrekt .
ULDEeRS . Zie HULDEeRS .
URETEN . Zie DA TYLEN.
YFERS HRIFT . Zie GEHEIMS HRIFT en GEHEIME GETALLEN.
YRUS. Stichter der Perzische monarebie . Volgens de geschied
kundige overleveringen van eenige hoogere graders, had hij
eenen droom, waarin God hem in de gedaante van eenen brullenden -leeuw verscheen, hem bevelende, de gevangene Israelieten vrij to laten , met bijvoeging , van aan dit bevel niet
alleen to gehoorzamen , maar ook , om de terugkeerenden alle
geroofde heilige goederen en schatten terug to geven . In do
~raden van

o

Kidders van het Oosten, van den liegen en Priija
den naam van Ynus,

yan Jearuzalem , voert de A .- . M .

IA TYLEN , (geheiwen der) zekere mysteri~n , welke in PAr-yHgig'

op den berg Ida bestonden . Zij hadden dezelfde legende ten
grondslag , als de geheimenissen, van VAN SAMATURO IeN (zio dat
Art .,) ; maar HADMILLTS, kwam er voor ouder den naam van.
,VELMIS .
Een tak dezer mysterien werd overgeplant naar Kreta,,
waar die den naam ; ontvingeu van mysteries dor Kureten .
(Zie dat Art .)
ARAN (LOJ)EWIJI) zat voor As President in de algemeew
vergadering , wel.ke 13 IRollandsche Loges , op den 27sten De--

cewI er 1756, in den h aag

hielden, ova cone Groote nationale~
Loge. toy stand to brengen . % waartoe de Loge l'tJni on Royal*
W flan; o twor)ei W,4, UU nitsht. deter et~Z ei, in U ei det
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DE .

opgekomene algemeene vergadering was , dat do grond gele d
word tot het bestaan van bet tegenwoordig Groot-Oosten
der Vereenigde Nederlanden ; terwijl de keuze tot eerstea
Grootmeester derzelve viel op den Baron

AERSSEN VAN BEIJEREN

Zie AERSSEN en NEDERLAND .
DAMES (De Schotsche) van het hospitaal van den berg Thabor,
eene vrouwelijke Orde, die zich heeft vereenigd met de Logo
TOT HOOGERHEIDE .

de$ ommandeurs du Mont Thabor, to Parijs . Buiten bet doel
van onderhoudende bijeenkomsten , is weldadigheid jegens zieken en
herstellenden haar hoofddoel . (Zie bet Art . VROUWEN MA ONNERIE .)
DARIUS . Do titel of naam van den Voorzitter in den graad van
Prins van .Teruzalem.
DAVID I , Koning van Engeland, gaf in 1124 privilegien aan
de Vrijmetselaren in Schotland, en verklaarde zich tot hunnen Grootmeester .
DE AZES, (De Hertog) Elie MAZES, Hertog van Glucksbierg,
in Denemarken , werd geboren to St. Martin de Laye, bij

Libourne, departement de la Gironde, op den 28sten September 1780, uit een oud geslacht, waarvan een lid adelsbriewen had bekomen van HENDRIK IV . Deze huwde in 1803 de
tweede dochter van den Graaf 1RURAIRE , eerste Voorzitter van
bet Hof van cassatie , Luiterlant Souverein Groot-Kommandeur
van bet Schotsche systema, 33e . graad .
werd Regter in de Regtbank van eersten aanleg en
in 1810 Raadsheer in bet Keizerlijk Hof . Ten gevolge van
deze regterlijke posten , kwam hij ook later in staatkundige beDE AZES

trekkingen .

De Prins

Koning van Rolland, had
hem eenige jaren to voren benoemd tot Kabinetsraad, President
van zijnen Raad , bijzonder to Par ije .
Bij NAPOLEONS terugkomst van bet eiland Elba behoorde hij
onder bet klein getal dergenen , die meende , niet ontslagen to
zijn van den eed , aan LODEWIJK XVIII afgelegd .
LODEWIJK .

Bij de tweede herstelling werd hij benoemd tot Prefect van
Policie , en betoonde in dezen post eene groote naauwgezetheid en een geest van regtvaardigheid , die hem de acliting

uu hot alrtueei deden verwerven .

Lone

iijst vats bau-

nelingen, bevattende 68 namen, en geteekend door den
Hertog van ©trante, werd door hem tot 58 gebragt . Onder de personen, die door DE AZES werden doorgehaald, behooren M©NTALIVET , de vader , en BENJAMIN ONSTANT,
Tot G edeputeerde verkozen, trad hij als Minister van Policie
in het Kabinet , bestuurd door den Hertog DE RI HELIEU .
Door den heer DE SESMAISONS beschuldigd zijnde, van met DE
NARBOIS , zegelbewaarder , in de vlugt van DE LA VALETTE behulpzaanm to zijn geweest, had hij zijn behoud alleen to danken
aan zijue tegenwoordigheid van geest en aan de gevatheid des
Konings, die de kommissie van de kamer, welke rapporteerde,
dat de beide Ministers de achting van het yolk verloren hadden , antwoordde : » Welnu, ik zal hot gaan onderzoeken !''
Gedurende zijn bestuur begunstigde hij bijzonder den handel ,
de landbouw en nijverheid.
die ziekelijk en zwak was geworden , door do
menigvuldige onaangenaamheden , welke hij gedurende zijn bestuur had ondervonden, werd opgevolgd door den Hertog DE
DE AZES ,

terwijl IE AZES , Minister van Staat , Hertog en Ambassadeur van Fngelanci werd, welke betrekkin$ hij in 1822
nederlegde . De Hertog DE AZES was in 1818 gehuwd met de
RI HELIEU ,

dochter van den Graaf ST . AULAIRE ; de Hertogin DE AZES was
door hare moeder , de kleindochter van den laatst regerenden
Prins van Nassau-Saarbruck, en achternicht van de Hertogin
van Brunsw j k-Severn , aan welke do Koning van Denemarken, voor het huwelijk van hare nicht, hot Hertogdom Gluckshierg , in .Holstein schonk , waarvan de titel , op den oudsten zoon uit dit huwelijk voortgesproten , den Brooder LOUIS
Do jonge Hertog was behalve
DE AZES VAN GLU KSBIERG kwam.
dat, Gedeputeerde van den Souverein ommandeur Grootmeester
van den Supreme onsei l van Frankrgk, en daarna Souverein G rootmeester van Denemarken .
Tot bet jaar 1830 bekleedde hij do betrekking van Minister,
doch bedankte toen, en in 1834 word hem do betrekkiug van
Groot-Refereudaris opgedragen .
Aangaandc zijne bctrekkingeu als V . - . M . -, weteu wij , dat

DE .
in 1808 lid van do Loge Anacreon was ; dat hij den
I8den Augustus 1818 benoemd werd tot -President van eenen

J)EEAZES

Areopogus der Ridders Kadosch (50e . graad) ; dat hij den 15den
September daaraanvolgende door den Supreme onsei l van
Ameri ka, werd benoemd tot Souverein Groot-Kommandeur van
bet oud en aangenomen Schotsch systems , tevens belast net
bet inwendig bestuur daarvan over Frankr j k. In deze bed.
trekking bepleitte hij de zaak der V .- . M .- .' voor EODEWUJR
XVIII, en hield haar tegen alle vooroordeelen en dwalingen staande . Wij weten nog, dat den 17den September van hetzelfde jaar
de Souverein Groot-Kommandeur, de Hertog DE AZES, en de Supretolerance
me onseil de G . • . L . , . oprigtte der Propagateurs de la
(Bevorderaars van verdraagzaamheid) , voorgezeten door
den Generaal Graaf DE FERNIG . Den 2den December deszelfden
,cars overhandigde hij, uit naam van den Supreme onseil, den
Koning cone medaille, geslagen ter gedachtenis der ontruiming van
den Franschen grond door de vreemde troepen, die op de eene
zijde hot beeld des Konings draagt , met bet opschrift : A . an
LODEWIJK KVIII , Koning van Frankr jk , door de dankbaro
Schotsche V. • . M . •. ,
droeg -

titulair

en die aan de keerzijde dit opschrift

zeer magtige uitverkoren Souverein Groot
onservateur . Tempel ingewijd ; Groote Loge geinstal-

Graaf DE AZES ,

leerd . Aftogt der Vreemdelingen, October 1818 . De Vorst
Pam dezelve gretig aan , en beloofde doze medaille in gedachtenis to zullen houden , er bijvoegende , dat hij dezelve altijd bij
zich zoude dragen , doordien zij hem zulke gelukkige en verblijdende voorvallen herinnerde . Hoezeer de VV . • . MM. •. ook

in verscheidene moeijelijke omstaudigheden bedreigd werden ,
beeft do Hertog DE AZES uooit gevreesd, hen voor to staan en to be,
schermen , tot in 1821 , toen de VV . • . MM . • . in twee Maconn .
senateu werden verdeeld . De Hertog DE AZES schaarde zich onder
den schepter der Groot-Kommandeurs , de Graven DE VALEN E
en SEGUR . Maar na den dood van den Hertog DE HOISEUL
kwamen de leden van den Supreme on-veil hem smeeken,
diems betrekking op zich to nemen, welke hij den 24sten Juvij 1858 aanvaardde , en optrad als Groot-Kommandcur ,
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Onder zijn bestuur is de Supreme onsei l tot
nan de verste punten des aardbols verspreid . De Hertog LOUIS DE
GLU KSBIERG, zoon van den Hertog DE AZES, mede V . • . M . • . , door
den Koning der Franschen aan then van Denemarken gezonden
zijnde , heeft hij vriendschappelijke betrekkingen aangeknoopt
met de Deensche V. • . M . • . , waarin deze Vorst zelve voorzit .
Grootmeester .

DEGEN (De) maakt in vele Fransche en Nederlandsche Loges nog een
wezenlijk deel van de kleeding des Vrijmetselaars uit . In vele Duitsehe Loges daarentegen wordt dezelve Wet meer gebruikt . Voormaals
mogt hij ( 6 e. gr . N . R ., 15e . en 1 6e . g r. Sch . R .) wefigt
dienen tot verdediging van de gewijde plaats, in navolging van
de werklieden van den tempelbouw van Jeruzalem, onder
ZERUBBABEL, die in de eene hand met den trofl'el, en in de
andere hand met bet zwaard arbeidden, om hunne vijanden to
verjagen, en ongestoord hun heilig werk to kunnen verrigten .
De Broeders vormen met hunne degens bet stalen gewelf .
Zie ELEEDING .
PEGEN . (Ridder van den) Zie RIDDER VAN BET OOSTEN.
DEGEN- of ZWAARDDRAGER . Zekere betrekking, in de Schotsche Loges gebruikelijk .
PEKKEN is, den ingang eener Loge , voor bet indringen van oningewijden to bewaren ; gedekt zijn, is buiten gevaar to verkeeren van door Profanen gezien of gehoord to worden . Eene Loge dekken is ook, dezelve voor cenen bepaalden of onbepaalden
tijd verlaten .
DEKKER , of wachthebbende Brooder, is dat lid eener Loge ,
welke binnen of buiten aan de poort staat, en zorg draagt, dat
niemand in den tempel kome, welke bij hem niet als Vrijmetselaar
bekend is , zonder dat hij zich door W. •. , T . • . en A . •. heeft
doer kennen .
DELILLE (JA QUES M NTANIER) wend in bet jaar 1738 in
.Iigue-Perse, cene kleine stad in 4uvergne, geboren . Hij

lermont,
was de natuurlijke zoon van eenen Advokaat van
liet
doopen ,
den Heer iIONTANIER , die hem JAQUES 1nONTANIER
en hem bij zijn sterven eon pensioen van honderd krounien
nalict .

word vroeg tot den geestelijken stand opgeleid, en
droeg zijn gansche leven den titel van Abt . Reeds in zijne
vroege jeugd studeerde hij to Parijs, in bet kollegie van LISIEUX,
wvaar hij zijn'. smaak vormde . Bij zijn vertrek uit hetzelve werd
hij Hoogleeraar bij dat van . 4miens, waar hij den geleerden
DELAMBRE onder zijne kweekelingen telde .
Hier ondernam hij zijne vertaling der Georgica, die, in
DELILLE

1769 voor de eerste maal bekend gemaakt zijnde, hem van
den letterkundigen FREDERIK II , Koning van Pruisaen, de loffclijke getuigenis verwierf, dat dit bet eenige oorspronkelij
ke werk was, hetgeen Ir,!y sedert langen tijd g -ezien had .

Deze vertaling verdient buiten twijfel niet alleen bewondering,
uithoofde der menigte van overwonnen hinderpalen en vooroordeelen, maar is ook van dien aard, dat zij onder alle gedichten , sedert meer dan eene eeuw nitgegeven, voor
de Fransche dichtkunst de ongekendste en nieuwste rijkdommen
heeft aan bet licht gebragt , om welke reden VOLTAIRE hem PUELIUS VIRGILIUS DELILLE noemde.
In 1774 lid van de Fransche Akademie geworden, en sedert dien tijd lid van bet Instituut en onderwijzer der Latijn-sche dichtkunde aan bet
ollege de France , voltooide hij ,
weinige jaren daarna, zijn gedicht les Jardins, hetwelk bijna
in alle talen is overgezet . Eenigen tijd later vergezelde hij den
Heer

GOUFFIER ,
eenen zijner vrienden, naar Konstanbegaf zich vervolgens naar 14thene, en schreef van
daar , door bet gezigt der aloude gedenkstukken verrukt, eenen
HOISEUL

tinopel,

brief aan Mevrouw DE VAINES to Parijs , die grooten- opgang
maakte . Van Athene to Konstantinopel teruggekeerd, bragt
hij daar den winter en genoegzaam den zomer door op bet bekoorlijke landgoed Tarapea, over den mood der Zwarte Zee
gelegen, en arbeidde bier aan zijn gedicht l'lmagination.
Na zijnc terugkomst in zijn vaderland, vervulde DELILLE, met
even goed gevolg , zijnen post als Hoogleeraar in de fraaije letteren bij de Universiteit, en dien in de poezy,, zijnenthalve bij
ollege de France, .

en had talrijke toehoorders , die hem Ju vena lie , Horatiu4 en bovenal zijueu
bet

daargesteld,
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geliefden Pirgi l ius hoorden verklaren . In hot jaar 1794 verwijderde zich DELILLE van Parjjs, en begaf zich naar St . Diez,
in Lotharingen , waar hij , in den schoot der diepste eenzaam3
heid, de vertaling van den .Aeneas voltooide , welke hij reeds
voor dertig jaren ondernomen had .
Ten tijde der omwenteling vervaardigde hij , op last van den
Procureur der gemeente . de fraaije Dithyrambe eur l'im-

mortalite de l'ame, welke ten voordeele der govangenen werd
uitgegeven , en waarvan in 1803 eene goede dichtmatige vertaling, onder den titel : de onsterfelgkheid der ziel, werd
uitgegeven door a . IMMERZEEL , Jury .
De algemeene onrust in
. 'rankriyk , en de elkander snel opvolgende omwentelingen,
deden hem de wijk naar hazel nemen, van waar hij in 1796
naar hot bevallig Zwitsersch dorp Gleiresse, refit tegenover hot
ciland St. Pierre, vertrok . Hier vond hij alles, wat zijne
zucht voor de schilderachtige tooneelen der natuur konde streeIon, en voltooide hij ziju gedicht l'Homme des hamps, door
BILDERDIJI vertaald onder den titel van het huitenleven .
In
4798 begaf hij zich naar Duitschland, vertoefde inzonderheid
in den omtrek van lambur; , en schreef in deze streken zijn
gedicht la Pitie, waarvan eene Nederduitsche vertaling bestaat,
order den titel van het ,Mededooh en ; door j . IMMERZEEL JUN.
uitgegeven in 1804 . Hij stak hierop naar Engeland over,
bleef twee jaren to Londen, en bragt in then tijd het verloren
Paradijs , van MILTON, in Fransche verzen over. Na de herstelling der rust in Frankriyh keerde DELILLE in 1801 naar
Parijs terug met do vruchten van zijnen arbeid, en vond hier
op nieuw ware vrienden en talrijke lezers .
Hij was eon man van beschaafde, zachte zeden en vol van
geleerdheid ; hij was het vermaak van al ode gezellige kringen
waarin hij verkeerde, en niemand sprak zoo bevallig, of luisterdo
op zijne beurt met zoo vele inschikkelijkheid als hij . Als VrijYnetselaar schitterde hij als eerie ster van de eerste grootte .
De Loge les neuf Soeurs telde hem onder hare leden . Wij
moeten evenwel erkennen , dat de schrijver van het naauw-

keurig geschiedverhaal der yr~Ymetselarj , sedert haar
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ont8taan in Frankrijk tot in 1829, zich heeft bedrogen,
daar waar hij zegt, dat DELILLE reeds lid was voor de hervatti
barer werkzaamheden in 1806 . Er bestaat een woordelijk atschrift van de beschrijving van dit tijdvak, zoo als bet in het
G . • . 0 . • . van Frankrij k bestond . Men vindt daarin geenszins den naam van DELILLE . Daarentegen vindt men in 1785,
in de archieven der Loge la lemente Amitie, den naam
van den AM DELILLE , lid van de Fransche Akademie, wonende
ollege Royal .
De daarvan bestaande teekenpl . • . ,
in het
welke 108 namen beva t , geeft DELILLE slechts den Leerlingsgraad . Dit stuk voert ook de namen van PASTORET , HOFFARD,
ORMENIN,
LEMER IER,
JONES,

LA LANDE,
PI

ABANIS,

INI,

FRANKLIN',
FRAN OIS

BOU HER,

DE

UBIERES ,

HAILHAVA,

NEUF HATEAU,

SEBASTIEN

FONTANES,

PAUL

GREUZE, LA EPEDE, VERNET, ROUD'ON,

allen het puik der
kunsten en wetenschappen .
Eene bijna volslagen blindheid belette den waardigen man
eindelijk, zijnen post bij het ollege de France verder waar
to nemen , en zijne krachten toe to wijden aan de K . • . K . • . ,
ARAT, DUPATY, LAYS, GUINGUENE,

ANDEILLE ,

terwijl vier aanvallen van beroerte hem , den cersten Mei 1813 ,
voor den 0 • • . B . • . d . • . H . • . deden verschijnen . Zijn lijk werd
cenige dagen in eene der zalen van bet ollege de France ten
toon gesteld , en vervolgens op eene zeer plegtige wijze ter aarde besteld.
DELTHA . De Grieksche letter D (ii), door welke figunr aange-w,ezen w ordt de stralende driehoek , die reeds bij de Egyptenaren bet beeld der G odheid was, en ook in de Vrijmetselarj
dezelfde beteekenis heeft . Zie DRIEHOEK .
DENEMARKEN. Het tijdstip van de vestiging der Vrijmetselarij
in Denemarken ligt in duisternis gehuld . Volgens LAURIE
zou do Groote Loge van dit Koningrijk in 1742 to Koppenhagen zijn ingesteld , terwijl , volgens SMITH , de eerste Deensche Loge Diet vroeger dan 1745 in die stad zou zijn opgerigt .
Dit is zeker, dat er in 1747 cen Provinciale Grootmeester
voor Denerarken werd benoemd door de Groote Loge vin
Engeland ; onder bet Grootmeesterschap van Lord

BYRON .

Het
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is waarschijnlijk , dat, zoo er al in doze eerste tijden Macon .
nieke werkplaatsen in Denemarken ontstonden, zij or geen
langdurig bestaan hadden ; want in 1734 bleef er geen spoor
van dezelve over . In dit jaar rigtte de Groote Loge van Schotland eene Loge to Koppenhagen op , onder den titel van
het Klein Geta l , en stelde ter zelfder tijd eenen Provincialen
Grootmeester aan, die zij met de magt bekleedde , om nieuwe
werkplaatsen to constitueren en ze met zijne Groote Loge to
vereenigen : op voorwaarde, van de opperheerschappi j der Groote
Loge van Schotland to erkennen . Er werd inderdaad eon
MMaconniek middelpunt gevormd, dat zich later van de Moeder-Loge afscheurde en onafhankelijk verklaarde . Een Koninklijk bevelschrift , toenmaals uitgegeven , besliste , dat elke
werkplaats , die niet door de Nationale Groote Loge zou ziju
erkend, beschouwd en behandeld zou worden als cone geheime
Societeit , in strijd met de wetten . Sedert then tijd heeft de
Vrijmetselarij in dit land cone onafgebrokene toelating gevon
den , zelfs word zij in 1792 bij eene Koninklijke ordonnantie
ofhcieel erkend . Tegenwoordig maakt zij er eene instelling van
den staat uit , en de regerende honing HRISTIAAN VIII is haar
Grootmeester.
HEP UTATIE (Eene) is eon zeker aantal van a , 3, 7, 9 of 13
Broeders , welke door eene Loge met eenen last ergens heen
gezonden wordt .
PEPUTATIE-LOGE is de benoeming eener afdeeling van cene Loge, die voor medeleden, welke op eene afgezonderde +plaats wonen , in last van do Groote Loge, den Logearbeid in eenen
wettigen vorm kunnen houden .
1ERVENT WATERS was de eerste Grootmeester der Orde van
Vrijw
.etselaren in Frankri k, die in hot jaar 1723, van welk
jaar de Fransche Vrijmetselarij dagteekent, met nog eenige andere Engelsche personen , uit het gevoig van den Pretendent,
to Parijs eene Loge oprigte, welke hare constitutie van de
Groote Loge van En,;,eland had bekomen , waarop spoedig
cenige andere Loges in Frankrgk werden opgerigt . Hij verIiet Frankrlyk in 1653 , en keerde naar End eland (zijn va-

DES .
derland) terug.

Lord
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werd in 1756 , na hem,

uitverkoren Grootmeester, wordende de laatste jare 1758, door
den Hertog van dntin opgevolgd .
werd to, Londen, den 19den December
1746 , onthoofd, wegens zijne gehechtheid aan den Pretendent .
DESAGULIERS was geneesheer , en hoewel Franschman van geboorte, werd hij in 1719 verkoren tot Grootmeester der Groote
Loge van Engeland, welke post hij tot in 1720 bekleedde ,
toen hij door den Br . • . PAYNE werd opgevolgd.

Lord

DERVENT WATERS

DIAKEN (Een) is de bewaarder van de Orde in de Schotsche graden .
DIENENDE BROEDERS zijn bezoldigde dienstboden van de Loges,
die evenwel door hunne aanneming dezelfde regten als de ande
re Broeders hebben . In eenige hoogere graden worden in bet
geheel geene dienende Broeders toegelaten , en vervullen de medeleden zelven alle diensten . Dit besluit werd in den jare
1721 vastgesteld, dewijl er geene Profanen tegenwoordig mogten zijn .
DIEPTE (MA ONNIEKE) eener Loge gnat van de oppervlakte der
aarde tot haar middelpunt .
DIEU LE VEUT of Dieu le volt (God wil bet) .
De oude
krijgsleus der kruisvaarders, welke ook in de meeste der hoogere tempelgraden aangenomen is geworden .
DIGNITARISSEN worden in de Fransche Loges alleen de vijf eer-ste Officieren genoemd, namelijk : de achtbare Meester, de eerste en tweede Opzieners, de Redenaar en de Secretaris . In do
Groote Loges heeten zij G root-Dignitarissen .
ertificaat . Een stuk door eene Loge of een KapitDIPLOMA.
tel bezegeld, waardoor bevestigd wordt, dat deszelfs bezitter
op eene wettige wijze in de Broederschap is aangenomen in
den opgegeven graad . Voormaals was alleen bet geven van bet
woord toereikend , om als Vrijmetselaar erkend to worden en
de vergaderingen to mogen bijwonen . Op den 24sten Julij
4755 besloot de Groote Loge van Engeland (van de nieuwere
Vrijmetselaren) tot de invoering van bet Diploma, en in 4 768
volgde de Groote Loge van Schotland dit voorbeeld .
DIPLOMA VAN HET G I1 . • . 0 .- . Dit Diploma in Fran/ryk
11
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onderscheiden van dat eener gewone L. - . , is gelijk aan dat der
Loge ; maar de vorm is minder veranderlijk . Hetzelve geeft, als
dat van het vorige Art . , de Broederen vrijheid, one zonder
eenigen hinder ergens to visiteren , ja zelfs verschaft bet hem
den toegang tot alle werkplaatsen van vreemde Groot-Oostens .
DOEL . Zie STREKKING .
DOLK (Een) is bet wapen en het kleinood der Uitverkorenen en
der Kadosch-Ridders .
DON GRATUIT of SUPPORT. Onder dezen naam is elke Loge
verpligt, aan bet Groot Oosfen eene zekere som of to staan,
ter bestrijding der kosten .
DOORGANG . Ordewoord, om al de deelen of plaatsen aan to
wijzen, die naar den Tempel geleiden .
DOORLU HTIG . De 13e . graad van bet Mitzraimitisch systema .
DORMER STANHOPE, (PHILIPPUS) Graaf van hesterfield,
geboren 1694, overleden 177 3 , beroemd als staatsman,
als redenaar, en vooral ook door zijne uitmun tende brieven
aan zijnen zoon, was Engelsch gezant in de Nederlanden, en
bekleedde als zoodanig in 1751 het voorzitterschap in de . Loge,
in welke FRANS I, Groot-Hertog van Toskane, als Vrijretselaar
word ingewijd .
DORSON is de naam van eenen der negen Meesters, welke
SALOMO afzond , om bet lijk van den uitverkoren Meester amAM
to zoeken .DRESDEN zag binnen hare muren in 4738, door de zorgen van
den Maarschalk RUTOWSKI en den Baron D'E OMBES, Raadsheer
der Fransche legatie bij het Berlijner Hof, eene Loge verrijzen ,
onder den naam van de drie witte .''delaars . Deze sehonk
in hetzclfde jaar fret aanzijn aan de Loge der drie Zwaarden,
en later aan nog eene derde Loge , de drie Zwanen geheeten .
Deze werkplaatsen, vormden in 17 .1 eene Groote Loge van
Saksen, tot welker Grootmeester Graaf Rirrowsia werd verkoren .
De Loge Minerva bij de drie Palmboornen, in 1741 to Leipzig gevestigd , schaarde zich weldra onder de banieren der Groote
Loge van Saksen . Het eerste proces-verbaal van doze Loge ,
hew elk bewaard is gebleven, is in do Frausche teal opgestelLL
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Sedert c1e invoering der Vrijmetselarij

in bet tegeriwoordig

koningrijk Saksen , was to Dresden ten minste . eene Loge onafgebroken

werkzaam, en de Broederschap aldaar heeft ondee

anderen, in 1772 , eene armenschool opgerigt , welke een jaai
later zeer is uitgebreid , en j namens de L . • . de drie Zwaarden, bestuurd wordt door VV . • . MM . • . , welke veel zorg aan
die stichting ten koste leggen . Het instituut voor blinden aldaar,
door de tweede Loge (de gouden Appel) ,

vordt
zienlijke

sommen ondersteund ,

met aan-

en de jongste Loge j

Astrea

by de groenende ruitplant ; heeft eene zondagsschool voor
ambachtsleerlingen opgerigt ,

in welke zelfs

eenige leden der

Loge gedeeltelijk in persoon onderwijs geven .
De Groote Lands-Loge van Sak8en, in 1812 opgerigt, heeft
haren zetel in Dresden, en telt tien Loges onder haar behecr,i
DRIE .

Dit getal werd reeds in de vroegste oudheid als heilig

beschouwd .

Bij de Egyptenaren (zie dat Art .) werden de evene

getallen als ongelukkig , maar daarentegen de onevene , en vooral de drie , als gelukkig aangezien ; dit laatste getal , omdat ,
gelijk

PLrTAR HuS

zegt ,

dit bet eerste onevene en desniettemin

volkomene getal is, en de verhevenste werkingen der goddelijko
Almagt uit drie bestaan, to weten : de geest, de
uit beide zamengestelde heela l .

8tof

en bet

Daarom vergelijken de Egypte-

naars bet Heelal bij eenen driehoek .
In de Vrijmetselarij is dit getal evenzeer bet hoogst vereerde
en meest

gebezigde

getal .

Alles gesehiedt door drie, alleg

wordt drievoudig voorgesteld . Er zijn drie voorname Officieren .
De Leerl . • .

moet zich gedurende

drie jaren vormen ,ombed

vorderd to kunnen worden ; hetzelfde getal komt bij hunnen symDe Tohannes-V . • . M . • .
drie
graden
.
De
L
.
..
wordt
verlicht door drie
bestaat uit
groote en drie kleine lichten ; drie slagen openers en sluiten
haar ; zij rust op drie hoofdzuilen . Door drie schrednbt
treedt de V . ' . M . • . bet heiligdom ; enz . De Pythagoreers leer.,
den , dat een geen getal was, maar dat bet evene en onevene
de grondbestanddeelen (elementen) van alle getallen zijn . Zij
,namen aan, dat bet evene onvolkomen en onvolmaakt was ,
boiischen ouderdom in aanmerking .
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terwijl he, onevene integendeel volkomen en volmaakt w r
want , zeiden zij , bet onevene brengt met bet evene , oneven ,
en met oneven, even voort, terwijl op den anderen kant even
met even, nooit oneven geeft ; bovendien heeft alleen het onevene tevens een begin, een midden en een einde, welke eigenschappen zijn, van wat volmaakt geheeten wordt . Eindelijk
is drie bet eindgetal der cerste reeks, want om de verhouding

tusschen do verschillende getallen cener reeks to weten , heeft
men ten minste drie getallen noodig ; zoodat Brie (oulings
dry) zoo veel is , als d'ry of de ry (of reeks) bij uitnemendheid . Det getal Brie herinnert aan bet oude gezegde : drie
vormen een kollegie ; drie is scheepsregt .
Drie is bet aantal der afmnetingen, lengte, breedte en dikte . In bet Ileelal bestaan ruirte, stof en beweging. Do
tijd wordt in drie deelen verdeeld, de verledene, de tegen-

woordige en de toekomende tijd . De mensch heeft drie voorname geestkrachten, bet geheugen, bet begrip en den wil.
Onder de kleuren zijn er drie oorspronkelijke, namelijk geel,
rood en blaauw . Er zijn drie natuurrijken, bet rijk der
dieren, planters en delfstof en . De kolom, van welke er
bij de Grieken slechts drie orden , de Dorische , Jonische en
orinthische, bestonden, wordt in drie deelen verdeeld, en is
zamengesteld uit de basis , de schacht en bet kapiteel. In
den tijd heeft men bet begin, midden en einde ; morgen,,
mniddag en avond, opgang, culmimatie-punt en ondergang . In de ruimte, boven, midden en beneden ; refits,
midden en links . Bij de ontwikkeling der deukbeelden , do
thesis, (stelling) , antithesis, (tegenstelling) en synthesis (za- .
, enz .
Geen wonder dan ook , dat een zoo algemeen vereerd getal
bij de meeste volken, ook in bet godsdienstige, eene gewigtige
rol speelde . Bij do Grieken sprak de mythenleer, dat bet opperbestuur der wereld onder drie koningen stond, als : JUPITER,
de vorst des hemels , NEPTUNUS , god der zee, en PLUTO , meester der hel ; er waren drie razernijen , ALE TO , 1%IEGERA en TISmRONE ;

drie belregters :

NiNos,

r cus

On

RIADA1nANros ;

ahrie

,drie bevalligheden :
LOTHO, LA HESIS en ATROPOS
en EIJPHROSINE, en driemaal drie zanggodinnen .
Bij de hndiers had men BRAMAH, VISHNOE on SIVA . Bij de
Parsen ZERUANE AVERENE, ORMUZD en M1THRA . Bij de Scandinaviers en Batavieren ODIN, FREIJA en THOR . Bij de Egyptenaars
nz .
OSIRIS, Isis en HoR'EJS . Bij de Kureten OURANOS, RHEA en JASION,

°schikgodinnen :
AGLAJA,

THALIA

BRIE EN TWINTIG is een petal, dat in zekere hoogere graden
van veel beteekenis is .
DRIEHOEK . Beze is cane meetkundig figuur,, in hetzelfde vlak
gelegen, en door drie ligte lijnen omvat , die elkander aan de
uiteinden ontmoeten, en op die wijze drie hoeken vormen . De
gel~ykzij dige driehoek staat in de V.- . M .- . in bijzondere
.achting . Reeds in de Egyptische mysterien was die het zinnebeeld der Godheid (volgens PLUTAR HUS was de gelijkzijdige driehoek het zinnebeeld der Godheid, do gelij kbeenige dat van
ten' genius , en de ongeli kzijdige dat des menschen), en
ward door de vereeniging van den water- en den vuur-drieh ock de zespuntige ster gevor md , die de goddelijke kracht in
de natuur voorstelde . Do vuur-driehoek, die met den tophoek
naar boven stond, was den IIebreeuwen als beeld der Godheid
dierbaar,, en is in lien An ook bij de hristenen overgebleven .
Nog in do latere scheikunde beteekent een gelijkzijdige, met
-den top naar boven staande driehoek het vuur, en een dergelijke, doch met de punt naar beneden gekeerde driehoek, het
water,

Volgens de begrippen, welke zich do Egyptenaars van
bet ontstaan der wereld uit den chaos of bajert vormden, hielden zij water en vuur voor de krachtigste middelen voor dit
~ontstaan . PLUTAR HUS, die de geschiedenis van OSIRIS, ISIS en
tIORUS als eene allegorische schildering van do werkingen der na tuur beschouwt , bevestigt dit door do verzekering, dat de vochtigheid der natuur , of hot water , het grondbeginsel der stofl'elijke voorwerpen, en een bestanddeel der aarde en der lucht
zij . Volgens hem is het vuur daarentegen, als cone drooge
,grondstof, aan het water tegenovergesteld, verwant met de zon,
nnaar niet hetzelfde als deze , en, even als do Egyptenaren
,oc

goed en eon slecht grondbeginsel aannainen, zoo is ook be l"

too

DRI,

water , dat alles bevochtigt , . en onmisbaar is voor let worden
en ontwikkelen der voorwerpen , als bet ware ecn uitvloeisel
van den weldadigen oSIRIS ; het vuur daarentegen , dat alles vernielt, eene eigenschap van

TYPHON .

Reeds in het Egyptisch hicroglyphenschrift bezigde men den dricbock, bet vierkant, de ruit, den cirkel, de ellips en het ovaal als
picetkundige grondvormen, in verschillende betrekkingen en in
eene beteekenis, welke met bet Maconnieke verwant is .
Volgens

beduidde do driehoek de natuur van bet

PLUTAR HUS

De eene zijde deszelven beteekende bet mannelij ke ,

Heclal .

ode andere bet vrouwelijke wezen, en de grondlijn bet voortbrengeel.

Volgens

PALiN

(in zijne lettres Bur les Hierogly-

beteekenen in dat schrift , twee naast
elkander staande winkelhaken, zon en ntaan . Het vierkant verph e ,

Dresde 1802)

becidde bet ligchamelijke Heelal en de opvolging der gebeurtenissen , welker beeld de regte lijn is ; de oneindige strekking
van den vierhock werd aangetoond door de elkandcr doorkruisendc diagonalen, -%vier uiteinden naar de vier hcmclstrekcn ge r
rigt waren .
PYTHAGORAS

bediende zich zoowel van den driehoek als van

bet vierkant , een zijner gewigtigste teekens , om stellingen, ten
opzigte zijner godsdienstleer, der natuurleer en zedekunde to
vcrzinnelijken .

In zijne leer werden driehoek en vierkant met

elkander verbonden en in onderlinge betrekking gebragt , zoo,
ils dit ook in do Vrijm . • . geschiedt .
Gelijk

bet nude

Vrijmetselaarsverhoor en de Yorksche

onstitutie (zie dat Art .) ons bij uitnemendheid naar

PYTHAGORAS

verwijzcn, zoo vinden wij ook in oude Ri tualen sporen van
Pythagoreesche leerstellingen, b . v . bet zoogenaamde Triangel,
lNaar men zegt , verbond PYTHAGORAS met de letter Y de zedekundige beteckenis , dat die bet leven van den
de f guur Y .

Inensch aantoonde, die in bet begin,

in

zijne onschuldige kindsch

heid, een' ellen en regten weg voor zich had, doch die, zoodra
Iiij den ouderdom der ontwikkeling was gepaderd, den krnisweg
van dcugd en ondeugd voor ziclt zag liggen , en dat hij alsdan
noeat

ey erwegcn

en beslui lcn ,

Welkca

van

de twee hij

zoydw
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kic-zen, nademaal zij tot geheel verschillende cinden vociden .. Uit
then hoofde is do Y de Pythagoreesche letter genoemd geworden . Volgens anderenn duidt die letter op do Tria* Oct geheiligde drietal), welke den Pythagoreers heilig was . PYTHAGORAS -schijut overigens de grondstelling to hebben gehad, ors to
zorgen, dat zijne leerlingen, bij de meest gewone, schijnbaar onverschilligste zaken, zich de verhevenste waarhedenzoudenberinneren, en in then zin is ook 1-wt geheele oud-Engelsehe Rituaal
daargesteld, en alzoo geheel in den geest van PYTHAGORAS .
De Pythagoreesche PentalPha, (Pentalf, eerie uitdrukking,
welke nog in do wapenkunde voorkomt) is eerie figaur, die
vijf door elkander geslingerde, en, met eon' erikelen trek gevormde
A of Alpha vertoont , en daarom Pentalpha, (vijf-A) beet .
Het is cone regelmatige stervormige figuur, welker punten hoeken van 56 graden vormen . PYTHAGORAS heeft de Pentalpha,
vermoedelijk wegens het regetmatige, terugkeeren tot zich zelve,
om het petal der punter , en vooral uithoofde der Brie door
elkander geelingerde driehoeken, als con zinnebeeld van gezondheid Jlygiea) gebezigd, nit welker hoofde het ook het gezondheidsteeken van PYTIIA ORAS genoeihd wordt . Welligt was die
ook bij do Drifiden bekend . Het is cen teeken van overvloed
waarom het in Duitschland sours als uithangbord van
herbergen en logementen wordt gebruikt . Overigens bestaan er
,onderscheidene soorten van Polyalpha (veel-A), of veelhoekige,
regelmatige , stervormige figures , b. Y . twee stervormige zevenhocken (Ileptalpita), van welke eerie scherphoekig,en de andere
stomphoekig is ; voorts eon stervormige aehthoek (Octaiplia), die in
do hoogere graden van cenige Maconnicke stelsels voorkomt .
Do Ess6rs (zie dat Art .) hadden in bunne vergaderingen het zoogenaamde DAVIDS-schild of SAMMONS-zegel geplaatst, zijnde hetzclfde als
bet Pythagoreesche zinnebceld der schepping, en bestaande uit twee
in elkander geslingerde gelijkzijdige driehocken , door zonnestralen omgeven ; bevattende dienvolgens de mystieke en latere che.
inische teekens voor de zoogeaaawde hoofdstoffen , zijnde liet
Yuur, het water, de lucht en de aarde, uit welke do Schep-
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per , met pulp des lichts , do zverc1d volgens maat , getal
en gewigt geometrisch bad gebouwd .
DRIETAND. Dus noemt men de vork bij de Tafelloge .
DRIEVULDIGHEIDS-RIDDER . (De) Deze graad is in drie klasa
sen, Leerling, Medgezel en Meester, verdeeld, en maakt de
14e ., 15e . en 16e . graad van bet Mitzraimitisch systema uit .
DROTTEN . Zie DRUIDEN .
DRU1DEN . Zoo wel als de ingewijden bij de Egyptenaren, waren bij de elten de Druiden, de Priesters en uitsluitende bezitters van alle wetenschappen, die onder een yolk van zulke ruwheid, als de
elten waren, konden plaats vinden . Hun aanzien en hunne magt was onbepaald . Zij gaven wetten, verkozen overheden , die zich naar hen moesten schikken , gaven
orakelspreuken , en waren geneeskundigen , waarzeggers , sterrenwigchelaars, enz .
De mysteries der Druiden werden eene halve ceuw voor
HIUSTUS

geboorte . bij de volksverhuizingen der

imbren, naar

1Yoord- en TYest-Europa ingevoerd .

De opperhoofden dezer
mysterien werden in bet land der Gaulers , Druiden genoemd .
Zij waren verdeeld in drie klassen of graders . De leden der
eerste waren zij, die belast waren met bet burgerlijk bestuur
(eubagen) ; de tweede werd gevormd door de zangers (of har-

den) , en de derde of hoogste klasse bestond uit hen , die de
geheimen der godsdienst bezaten , en de plaatsen van Priestess
en Regters vervulden (vacein) . Zij stonden onder bet bestuur
van eenen Opperpriester, die uit en door de eerste klasse was
gekozen . Zij leefden afgezonderd, en kwamen alleen dan met
het yolk in aanraking , als een of andere oorzaak tilt noodzakelijk maakte . Zij vulden hunne rangen aan , door leden der lagere klasse in hunne geheimen in to wijden , tot welke inwijding eon tijdverloop van twintig jaren gevorderd werd, en alleen bij monde gedaan werd , zonder dat er geschreven onderrigt bestond . Waren de Kandidaten , na bet verstrijken van
dien proef- en 1 eertijd , genoegzaam onderrigt, dan werden zij
iugewijd , en geuoten van toen If al de regten , aan, hunnen

nieuwen stand verknocht . Zij hidden
namelijk : in Gallic, in het bosch van
genwoordige Engeland, op het eiland
wijdings-ceremonien
n maakten zij gebruik
taar, van een geheiinzinnig kofrertje
BELINUS, hun zonnegod .

twee voorxtame zetels,

Dre-ux . en in het teMan . Bij hunne in .
van eon driehoekig alen van het zwaard van

Deze mysteries gingen to niet bij de overheersching van .grit
tanj e en Gallic, door de Romeinen, hoezeer men er nog
langen tijd naderhand sporen van vindt . Derzelver hoofdzetel
Nverd echter toen verplaatst naar Scandinavia . (zie dat Art .)
Druiden beteekende in de eltiche taal w-~jze manners , die,
even als bij de Perzische Magiers, to gelijk wijsgeeren en Priesters waren . Hunne godsdienstige stellingen waren : e'e'n God,
geen tempel, geene beeldtenis , eon altaar van zoden , of van
steen en offers van de voortbrengselen der kudden , of van hat
veld, met een rein hart en onbevlckte handen gebragt ; en daze
godsdienstige stellingen hielden aan , tot hunne godsdienst met
die van andere volken werd vermengd. Zij hadden drie voorname leerstellingen : vereer de Godheid ; onthoud u van hat
kwade ; wees onverschrokken en dapper .

De eerste was do
stelregel hunner godsdienst ; de beide andere strekten ter diensto
van een ieder in de burgerlijke maatschappij en voor den krijgs-1
man . De plaatsen voor hunne godsdienstvereering waren gevormd als een' , hetzij grooteren , hetzij kleineren kring van
groote, steenen , op afstanden geplaatste zuilen zonder dak ,
van welke er in Engeland merkwaardige overblijfsels bestaan .
De Druiden namen alleen zulke mannen in hunne mysterien- of
Orde op , welke geest toonden to bezitten, en die hunne geschiktheid daartoe hadden gestaafd door eene reeks van goede
en groote daden . Waren zij eons ingewijd , dan bragten zij
ook een good gedeelte van hunnen levenstijd, met wetenschap
pelijke oefeningen door . Hunne bijeenwoning in maatschappijen
of kollegien ocfende een' zeer voordeeligen invloed op hunne
kundigheden en wederkeerig onderwijs . Van de kundigheden,
,welke zij order andereu van do werktuigkuude bezaten, getui-
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waterpanse eteenen, en-vooral

Stonehenge, in de vlakte
van Salisbury . Overigens beschouwden zij de menschen toen als
do gebouwen, of liever ruinen van

nog

Diet

rijp genoeg , om do wetten alleen in bet belang van

doze op to volgen , en kregen hieruit aanleiding voor hunne

uit alles een geheim to maken, en hunne
ontdekkingen in een' digten sluijer to wikkelen . Zoowel
grondstelling,

hierdoor, als door hun achtingswaardig gedrag en wezealijke
verdiensten ten opzigte hunner medemenschen, verwierven zij
zich een' zoodanig uitgebreiden invloed, en behielden then gedurende een zoo langen tijd in

Gallic en Brittannie.

DRUZEN . Eene sekte onder do Turken .
deringen worden des nachts gehouden .

Hunne geheime vergaOfschoon zij voor bet

uiterlijked plegtihednderverschilend godsicnstenuitoef,
nen, volgen zij in hunne bijeenkomsten bijzondere leerstellingen .
Ilunne bijeenkomsten worden tegen bet overvallen door oningewijden, beschermd door uitgezette wachters, die elken zoodanigen indringer dadelijk dooden . Zij hebben onderscheiden graden, die elk op eene andere plaats bijeen komen en verschillen.
de herkenningswoorden hebben .
DUBLIN .

Zie

IERLAND .

DU HENTEAU (TOUZAY), een beroemd mysticus en theosooph
to Paris, omstreeks hot midden der achtiende eeuw .

Hi*

gaf eene mystieke kaart van de zoogenaamde verborgen wetenschappen in hot licht ; zij bestond uit vier bladen , voerde ten
titel :

arte philosophique et mathematique, en bevatte,

behalve zijne eigene combination,
TY HO DE BRAVE

en

SABATIER .

ook de beide kaarten van

IIij stierf in 1786 , aan do ge-

volgen van de proeve, welke hij aan zich-zelf had genomen
met de door

AGLIOSTR©

voorgeschreven handelwijze, oIn tot do

wedergeboorte des ligchaams to geraken .

Frankrjj k
bistorisch bewezen is, is die, welke de Groote Loge van Londen, ten jare 1721, to Duinkerken instelde onder den titel
van l'4mit ie et la Fraternite. Op de lijsten van, bet Groot-

DUINKERKEN .

De eerste Loge, welker vestiging in

DUi .

4 71

Oosten van Frankrijk komt doze Loge voor als geconstitueerd
in 1756 ; dit is echter de tijd barer reconstitutie, door, de
Groote Loge van FrankrUk.
PUISTERE LAMER . Zie HAMER .
DUISTERNIS noemt men den staat, waarin de Profanen zich
bcvinden .

DUITS HE HEEREN of DUITS HE RIDDERS . Zie HEEREN.
DUITS HLAND . Volgens PRESTON zou de oudste VrijmetselaarsLoge in Duitsch land gesticht zijn to Hamburg, in 1755,
door cenige Engelsehe afgevaardigden . Hij voegt er echter bij ,
dat er reeds in 1730 cen Grootmeester-Provinciaal voor NederSaksen bestond , alhoewel dit land nog geene Loges telde . Hoe
dit zij , daze eerste werkplaats bestond slechts weinige jaren ,
zij smolt in 1740 ineen met de Loge Absalom, welke in dezelfde stad door de Groote Loge van Engeland was gesticht .
Eenige laden der Loge Absa lom , die zeer talrijk was geworden, zonderden zich in 1745 van haar of , en rigtten
naast haar eene nieuwe werkplaats op , onder den naam van
De Graaf Van S HMETTAU had, in 1741,- to
St . George .
Hamburg de Loge Judica gevestigd . Later beijverden zich
de stedelijke regeringen in Dui tsch land , om de Maconnicke
vergaderingen to verbieden en to ontbinden , en daar hare cerste
pogingen niet den gewenschte uitslag hadden , namen zij eindelijk hare toevlugt tot de allerstrengste maatregelen, Zoo lieten
de Regenteni van Dantzig , onder anderen, op den 3den October 1745 een besluit afkondigen , waarbij aan ieder' burger,
herbergier of tapper , hoegenaamd, verhoden werd , voortaan ,
op wat wijze ook , de vergaderingen der Vrijmetselaars toe to
staan, of ben cene Loge to latern oprigten, op straffe van gevangenschap ; tevens werd ieder ingezeten gelast , de Reg. • .
Meesters , Off cieren eu bedienden der Loges , de vergaderplaat•,,
sen , de bergplaatsen der archieven , kisten , Maconnieke meubelen en gereedschappen aau to brengeu ; terwijl den aanbren
Na aldus de aauvalleu
geheiIuhouding ward beloofd .
der burgerlijke .mgt to hebben uitgestaan, zag de Vrijmet=
gers

W~rij zieh - top doel aau de veuvol$ingen der geestelijkeu . DezQ
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vervolgingen later gematigder wordende , hielden eindelijk geheel
OIl; dech nn ontstonden er beroeringen van eenen geheel anderen aard. Terwijl de verdeeldhcden den vrede der Vrijmetse~
larij in Frankrijk stoorden, geuoot de Broederschap ook in
de Duitsche staten geene betere rust, De vestiging van de
Kapittels van Hozenkruis , van die der Strikte Obsernantie ,
en van al de stelsels, die in deze landen op het Ma~onniek
tooneel verschenen , was de bron van duizenderlei beroeringen.
De aanmatiging der Groote Loge van het rituaal van ZINNENDORF
[zie flat Art,), om alle Loges van Duitschlond te besturen ,
ann welke die Loges zich aanvankelijk onderwierpen , werd in
i 785 hot voorwerp van luide klagten. De andere MaQonnieke
vereenigingen , die zich verbeeld hadden, dat die opperheerschappij louter nominaal zoude zijn , en hare onafhankelijkheid
niet kon benadeelen, bemcrkten toen, dat de Nationale Groote
Loge het in ernst had opgenomen , en over haar een werkelijk
gezag uitoefenen, bare werkzaamhedcn regelen en beoordeelen
wilde, Er volgden van hare zijde tegenstand en protesten ,
van dien der Nationale Groote Loge veroordeelingen en banvonnissen. Intusschen werden al die verschillen in t 788 vereffend, De Nationale Groote Loge liet hare aanspraak varen, de
andere Ma~onn.'. vereenigingen behielden een afzonderlijk hestaan en eene volledige onafhankelijkheid.. 'I'egenwoordig hebhen de drie Groote Loges te Berlijn , ofschoon onderscheiden ,
veer zoo veel de oppergraden aangaat , eene soort van verbond
gesloten , waarbij met gemeen overleg alles wordt g~egeld, wat
tot de wetgeving en het beheer der Loges van de hlaauwe
Metselarij betrekking heeft. Zie verder de onderscheidene Staten.
DUNSTAN, (De Heilige) Aartsbisschop van Canterburu , werd in
959 door Koning EDGAR tot Patroon of Opperhoofd van de
bouwlieden in Engeland benoemd.
DU PUY (RAYMUND) was in het begin der twaalfde eeuw, de
stichter der Malthezer Ridders in Jeruealem, Zie l\IALTHEZER
BIDDERS,

DURET, lid der oude Groote Loge van Frankrv'k, te Pari.js,

was met

PENY

en

L'.EYEILLt

van 1767..- i 77t de hoofdovcrwel..

EDD.

DUT.

175

diger van de magt der toenmaligc Groote Loge van Fran1crijk.·
DUTCH. (WILLEM) Een Engelschman , die geplaatst was bij het
Engelsche gezantschap in '8 Gravenhage, en die de plants van
tweeden opziener vervulde in de Loge, in 1751, onder
voorzitterschap van den Graaf van Chesterfield (zie DORMER
STANHOPE) gehouden , en in welke de Groot-Hertog van T06.
kane ~ later Keizer FRANS I, ingewijd werd.
D'VEEPERIJ is iets , dat men in de Vrijmetselarij niet te vreezen
heeft, wanneer zij zich met geene vreemde leerstukken en 00giaselen bemoeit , en aldus de fakkel van het fanatisme in
den VredetempeI niet wordt ontstoken.
De Loges, welke aan de echte overgeleverde en oude grondstellingen getrouw hlijven en gebleven zijn, hebben nimmer dea
verderfelijken invloed der dweeperij bespeurd.

E.
ECLECTISCH. Zie STELSEL.
EDD..t\.. Aldus worden twee vcrzamelingen genoemd , betrekkeliji:
de noordsche godenleer en heldengeschiedenis, De oudste dezer
verzamelingen bestaat uit eene reeks van gezangen der Skalden
en uit zeer oude legenden , vanwaar de naam van Edda, d. i,
moeder der poezy. Deze verzameling was meer dan 400 jarea
verborgen en vergeten, en werd van deze in 1643 door Bissehop
BRIJNGULF SVENSON te Skaholt slechts een gedeeltelijk handschrift op perkament gevonden. Uit deze verzameling is, ruim
eene eeuw later, een prozaisch uittreksel (de tweede Edda genoemd) uitgegeven door SNOBRO STlJRLESON. Dit laatste werk bestaat thans nit drie deelcn , waarvan het eerste Ieerstellig en
het tweede verhalend is, terwijI het derde , Skalda genaamd,
een alphabetisch uittreksel van poetische uitdrukkingen bevat ,
welke in de beide eerste deelen voorkomen. Dit werk ~ vooroudheid en geschiedenis , ook van onze' voorouders , hoogst he-
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langrijk , is door onderscheiden vreemde geleerden uitgegeven ,
en met noten en verklaringen verrijkt . Onder onze landgenooten heeft Br .' . D . BUDDINGH er in 1829 (te Utrecht) een work
over uitgegeven, dat getiteld is : de Edda leer , en om deszelfs
uitstekende behandeling alien lof verdient .
Ook in eon Mao, .* . opzigt is de Edda hoogst belangrijk, als
eon overblijfsel van de inwijding der Scandinaviers (zie verder
dat Art .) , wordende in een der eerste zangen zelfs cone zoodanige inwijding beschreven
EDGAR . Onder de regering van EDGAR bloeide nog de kunst der
Vrijmetselaren , waarvan toen de Bisschop DUNSTAN Grootmeester was . Gedurende de oorlogen tegen de Denen viel hij
in ongenade , maar MA BETH , kleinzoon van MAL OLM en Koning
van ~Schotland,

herstellen .

zoclit hem, volgens

ANDERSON,

in 1040 to

Engeland Werd gedeeltelijk veroverd in 1013 ,

Koning der Denen, terwijl WILLEM I, Hertog van Nor,nandie, de verovering in 1066 volvoerde . Hij benoemde den
Bisschop van Rochester GANDULF en ROWER DE MONTGOMMERY als
door

ANUT,

Grootmeesters der Vrijmetselaren . Zij deden onder het bestuur
van den Graaf VAN S HREWSBURY , den Tower to Londen en
vele andere sterke kasteelen bouwen ; zij lieten ook uit Nor-inandi e opzettelijk werklieden komen .
EDIMBURG . Zi S HOTLAND .
EDAM . (Rood of bloedig) Een Hebr . woord, in de hoogere grader
van veel beteekenis . (Sch . R . I I e . gr .)
EDUARD III , Koning van Engeland, eindigde zijn leven
Een document uit zijne regering geeft kostbain 1377 .
re inlichtingen over de geschiedenis der Maconnieke gezel ,
schappen in Engeland, in de tiende eeuw . Men leest
daarin, dat ATHELSTAN, kleinzoon Van ALFRED den Groo-

ten, gebruik makende van de rust des vredes, vole groote gebouwen deed oprigten, en eene bijzondere bescherming aan
de Broederschap der Metselaars verleende . Hij riep vele leden
der Fransche vereenigingen naar Engeland , en stelde hen aan
als opzigters der bouwkundige werkzaarnheden . Bovendien gelaste hij hen do bijeenzaineling der statuten , reglementen en

-

verpligtingen , door welke de Romeinsche of bouwcollegien
stuurd werden, en welke onder de Maconnieke genootschappen
van het vaste land in kracht waren gebleven, met oogmerk ,
om daaruit cen wetboek voor de Metselaars in Engeland zamen to stellen . Dit gewigtig werk had plaats in eene algemeene vergadering der Broederschap , die in de maand Junij 026
werd gehouden, en in welke EDWIN, de j ongste zoon des Konings, vooraf in de Metselarij ingewijd, in den rang van Grootmeester voorzat (zie ONSTITUTIE van York) .
Van dit oogenblik of had de Broederschap in Engeland,
under den naam van Groote Loge , een regelmatig bestuur ,
welks hoofdplaats de stad 'York was , en dat in zijne jaarlijksche bijeenkomsten vaststelde , wat het genootschap hetrof. Het getal Metselaars groeide aan, de Loges vermenigvul
digden , en het land werd met zeer vele ker'ken, kloosters en
andere groote gebouwen verrijkt .
De statuten uit de regering van ATHELSTAN van hot jaar 1358,
werden onder EDUARD III , aan eene herziening onderworpen ,
gelijk men daarvoor het bewijs vindt in een monument van dat
tijdstip, zijnde eene soort van aanhangsel tot de herziene statuten,
waarin men reeds benamingen en vormen ziet voor den dag komen , welke in latere documenten duidelijker worden vermeld .
De tekst der statuten, waartoe dit stuk betrekking heeft , schijnt
met andere handschriften in 1720 to zijn vernietigd, om redenen die men nimmer regt gekend heeft . Dan , dit verlies is
in zeker opzigt hersteld , door het onlangs ontdekken van een
Anglo-Saksisch dichtstuk van de veertiende eeuw,, bestaande uit
794 verzen , en in 1840 in bet licht gegeven door JAMES
OR HARD, HALLIWEL (zie dat Art .), lid van de genootschappen der
oudheidkenners to Londen, Paris , Edimburg , Xoppen.
ha,--en , Oxford , enz . onder den titel : de oudste geschiede-

vis, of het oudste historisch gedenkschrift der Vr jmetselarij in Engeland. Het stuk behelst de reglementen, ten
gebruike van de Broederschap der Engelsche Metselaars . 1Naar
alle waarschijnlijkheid heeft de maker van dit dichtstuk in hetzelve de statuten van 1558 in rijm gebragt, em ze daar .
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door to ligter door de l± etselaars , voor

vie zij bestemd w3-

ren , to doen onthouden . Wat men in hetzelve leest over
de zamenstelling der Maconnieke broederschap , en over de
regelen, waaraan zij op dit afgelegen tijdpunt was onderworpen, heeft eene treffende overeenkomst met datgene, wat men
in de constitution vindt , die in 1723 , op bevel van do
Groote Loge to Londen, zijn gedrukt .
De Broederschap der Metselaars vond in Engeland niet iminer die bescherming, welke zij onder ATHELSTAN en EDUARD III
had genoten . Ten jare 1423 werd door het Parlement een
edict tegen haar uitgevaardigd, op aandrijven van den Bisschop
van West-Minster, voogd van den toen minderjarigen HENDRIX
VI. Deze bill verbood de Kapittels en vergaderingen der Metselaren, op straffe van gevangenis, en eene boete, of losgeld, naar
het welgevallen des Konings . Dan , hot blijkt niet , dat doze
ooit is toegepast . Men ziet daarentegen in het Latijnsche
register van WILLIAM MOLLART , Prior van anterbury , dat or
in hot jaar 1129 , toen Koning HENDRIK nog minderjarig was,
'wet

eene Loge werd gehouden to
ming van den Aartsbisschop

anterbury , onder de bescherwelke werdd bijReg . . Meester , JOHN MORRIS ,

HENRI UHI HELEY,

gewoond door THOMAS STAPYLTON ,
ustos van de Loge Latomorum, of Opziener van de Loge
der Metselaren, en vijftien Gezellen met drie Leerlingen, wier
names worden opgegeven .
EDWIN , (Prins) Broeder van Koning ATHELSTAN van Engeland.
Ilij leerde zelf de bouwkunde , en liet zich in de vereeniging
der bouwlieden aannemen , welke zijn broeder uit Frankrij k
en andere landen had laten komen . Hij wist van zijnen broeder to verkrijgen, dat doze bouwlieden , behalve meer andere
voorregten, bun eigen regters bekwainen . Hij werd bun Grootmeester , en riep in 926 eene algemeene vergadering to York
bijeen , bij welke zich de Gedeputeerden van alle toeninaals bestaande Engelsche Loges voegden, en in welke vergadering hij hen
eene constitutie, pligten en wetten gaf. Zie YORKS HE ONSTITUTIR
en OORSPRONG DER VRIJMETSELARIU .
,QED

(De) is do van elken nieuw aangenomen Vrijmetselaar met
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toorgeschrevene woorden en gebruiken gevorderde verpligting tot stilzwijgendheid , aangaande alles , vat de Orde
betreft , en tot beoefening van algemeene menschen- en broederliefde . Hot oude voorschrift van den eed was juist overeen ,
komstig met den ouderdom van bet ontstaan der Vrijmetselarij,
maar heeft tegenwoordig vele wijzigingen ondergaan . , Elk syste•
ma heeft haren bijzonderen eed , in welken van tijd tot tijd
veranderingen en verbeteringen gebragt zijn gewordon .
JEERBEWIJZEN . Doze verschillen naar den graad of de ambten,
welke de BB .- . visiteuren eener h .
bekleeden . Indien de
BB : •, eenvoudig Meesters zijn , laat men hen binnenkomen in
de gewijde vormen, en de Meester rigt eene korte toespraak
tot hen, op welke een hunner antwoordt ; voorts , nadat hunnel
tegenwoordigheid op Metselaarswijze is begroct ; laat men hen
nan eene der beide • kolommen plaats nemen .
Wanneer de Visiteur, die do L .- . der hooge graders in
vreemde landen bezoekt , met de hoogere graden is bekleed ,
scharen zich de leden der L .- . op zijnen doorgang, en vormen
Let stales gewelf. Onderwijl slaan do achtbare Meester en de
Opzieners beurtelings met hunne M . • . , en staken dit eerst ,
wanner de Visiteur in bet 0 . • . is gekomen . Dan gaan de
BB . • . weder naar hunne plaatsen .
Zoo do Visitcur tot de Maconnieke gezagvoerders behoor t
zendt men hem in bet voorportaal cene bezending van zeveit
Brooders to gemoet , die zwaarden en sterren dragon . Do eremoniemeester, welke aan bun hoofd is , neemt hem bij de
hand, en leidt hem tot aan do Tempelpoort . Aldaar vindt
hij den Reg . • . Meester , die hem op een kussen de drie M .
van de vverkpl . • . aanbiedt , en eene redevoering , op do
omstandighcden passende, uitspreekt . De Visiteur necmt do
M . • . , en gaat onder hot stalen gewelf door naar bet 0 . • .
verzcld door den Meester , do Opzieners, den eremoniemeester
en de zeven leden der bezending . Aan den Tr . • : gekomerz
zijnee, geeft hij de M . • . aan den achtbaren Meester en do
Opzieners terug, terwijl hij tot icdcr hunner cenige verpligtende
woorden spreckt,
49
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Dc grootste eerbewijzin~en vallen den Grootmeester to heart .
Wanneer deze zich als Visiteur in eene L . • . aanmeldt , dan
zendt men hem terstond in hot voorvertrek twee eremoniemeesters , vergezeld van zeven Brooders met sterren . Daarop
begeeft zich de Meester, voorafgegaan van de Standaard- en
Zwaarddragers, omringd van de beide 01- zieners en twaalf Brooders met sterren , derwaarts , spreekt hem aan , biedt hem op
eon kussen de drie M . • . met de sleutels van de schatkist en
do L . • . aan , en geleidt hem voorts naar hot 0 . • . door cone
dubbele rij van Broeders , die op zijnen weg hot stalen gewelf
vormen . Daar vinden dezelfde pligtplegingen als in hot vorige
geval plaats . Wanneer de Grootmeester wil heengaan , wordt
de stoet, die hem heeft ingeleid, op nieuw gevormd, en vergezelt hem weder tot in hot voorportaal des T .- . De Reg . • .
Meester en de Opzieners blijven daarbij op hunne plaatsen, en
slaan met hunne M .- . , tot hij vertrokken is .
Men bewijst ook eer aan do Reg . • . Meesters der L . •. , wanneer zij zich als Visiteurs aandienen, en wel op dezelfde wijze,
welke den BB . • . van do hoogere graden ten deel vallen , en
die wij boven hebben beschreven .
EERENS , (D . J . DE) geboren to 4lkmaar , den 17den Maart
178 1 , scheen , van deszelfs bakermat of , bestemd to zijn , om
het vaderland in gewigtige betrekkingen to dienen . Nog was
de negentiende eeuw niet aan den horizon gestegen (1798),
of do B . • . DE EERENS gordde de wapenen voor hot vaderland
nan . Als zeventienjarig jongeling schitterde hij reeds in de rijen
der dapperen . Wars van bloote vertooning, kenmerkte zich de
jeugdige held al spoedig door eon gewigtig wapenfeit , en de
geschiedrollen van 1800 mogten reeds den edelen DOMINIQUE
JAQUES DE EERENS, benevens zijne daad, vermelden, als waardoor
de bevrijding uit s vijands handers van eenen zijner Officieren
werd bewerkt , en zijne spoedige benoeming tot Officier op
bet slagveld ten gevolge had . De velden van .Noordlaolland,
in 1799 ; van Duitschland, in 1800 en 1801 ; do kusten van Zeeland ; 4805 ; IHessen en Pruissen, 1806 ;
Zeeland en

L'raband,

4809 ;

de gewesten van

Spanje,

vtR,

4 79

4 810 en 4 841 ; die van Portugal en 1iu :land . 4 8,11.) ; do
nmstreken van Dantzig, 4 815 ; die van Grave ; 1814 ; en
Frankrijk, 1813, waren dan ook achtereenvolgend getuigen
van den meer en meer aanwakkerenden heldenmoed van de-=
zen verdienstelijken Brooder, terwijl de wonden , bij die
veldtogten door hem bekomen , bet zegel op deszelfs daden
drukten .
Zoowel de rasse bevorderingen van DE EERENS, in 1807
tot Kapitein, in 4 809 tot Luitenant-Kolonel , later tot Kolonel en Generaal-Majoor , in 1826 tot Luitenant-Generaal , en
in 1829 tot Directeur-Generaal voor de zaken van oorlog in
hot vaderland , als ook de hooge onderscheidingsteekenen, welke
hem to beurt vielen, (in 1807 zijne benoeming tot Ridden
der tinie-Orde van Holland, in 1812 zijne benoeming tot
Ridder der Keizerlijke Reunie-Orde van Holland, van
bet Legioen van Eer, als hevalier de l'Empire of Ridden
des Rijks, in 1819 tot Ridder der derde klasse van de Militaire Willemsorde, in 1820 tot Ridder van den Nederlandschen
Leeuw, en in 1851 tot Kommandeur van genelde Orde), al dew
uitstekende verheffingen en onderscheidingen moeten van 's mans
gewigtige diensten getuigen , terwijl eindelijk deszelfs benoeming
tot Gouverneur-Generaal van .L eerland8 Indie bet hooge vertrouwen bevestigde , hetwelk DE EERENS zich verworven had ,
bij bet vaderland en bij den Koning .
In welk eene hooge mate de Broeder DE EERENS de leer der
Orde van do Vrijmetselarij voorstond, staafde hij gedurende zijnen ganschen levensloop , maar vooral bij zijn verblijf in Spanj e , ten tijde , dat onze verhevene Orde aan do
hevigste vervolgingen was blootgesteld . Toen was DE EERENS
.
.
. • . eener L . • . , en , met de zucht in
in dat land Reg •
hot hart, tot verspreiding van licht en waarheid , en buiten
staat , om zulks in openlijke tempelen to verrigten, getuigen do
onderaardsche gewelven van den onvermoeiden ijver in hot be-lang der Orde , en van den verlicliten geest van lien Broeder .
IIij stichtte elders , als bet ware, in bet donkere der aarde ,
geholpen en bi jgestaan door twee Roomsch-Katholijke :Geesteli j12
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ken, van de Orde der Kapueijnen, als opzieners, het hclderstaredefi rit,
Ook op Java deed de Br . • . DE EERENS zich steeds als een waar
en opregt voorstander der Yrijmetselarij op het edelst kenmerken .
linmers, hoe hoog ook in rang in het maaatschappelijk leven
verhcven , trod hij meermalen den Tempel binnen , en vervulde
in het midden der Broederen als Meester van Eer zijne
plaats .
Ja , die geest van verlichting en trouw aan do
Orde bleef hem ook op zijn sponde bij , err de laatste oogenblikken van het leven dicns Brooder droegen bet onloochenbaar ,
kenmerk , dat , gelijk hij als ecu waar Vrijmetselaar had geleefd, hij ook als een trouw lid der Orde de ecuwigheid is
i ngegaan , om zijn loon van den 0 . • . H. • . d . • . H . • . to ontvangen . De Br .' . DE EERENS ontsliep den 15d . - . d . . 4e . .in- - . van het j. - . d . - . W . - . L .- . 5840 .
EEIIWAARDIG (ook zeer eerwaardig) is de titel van den achtbaren Meester in de St. Johannes-Loge ; daarentegen zijn Waardig en Hoogwaardig de titels der medeleden van de verschillende
graden .
EGYPTE .
Even duister i als het met dat land en deszclfs
bewoners tegenwoordig overal ten opzigte der beschaving,
en verlichting uitziet, in dezelfde mate schifterde dit gedeelte van 4frika reeds voor meer dan 5000 jaren als do
zefel van vele kunsten en wetenschappen , die aan de latere volken
tot grondsleg van het uitbreiden hunner kundigheden hebben
gediend . Het waren echter a=lleen de verschillende klassen van
de ingewijden in de mysterien , , voor welke in Egypte de
kennis dier kunsten en wetenschappen toegankelijk waren . Volgens de meening van vele gesehiedsohrijvers stammers de Eleusi"
nische geheimen (zie dat Art .) in Grieken land van deze af, en zelfs
zijn er veel Mac . ! . schrijvers, die aannemen dat de oorsprong
der tegenwoordige V . •. M . •. in de Egypt . mysterien gelegen is .
De ingewijden waren in zeven graden of klassen verdeeld ,
en kwamen aldus trapsgewijze tot de verschillende kundigheden,,
in die mysterien geleerd . Zij moesten zich zoowel bij hunne
inwijding , als bij den overgang van de eene klasse tot de &lderu, , an de hardstc proeven onderwerpen . Bet getirag vau
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nen ingewij,de in do laagstc klassen diende den oppe :,rhoo leii
lot rigtsnoer , om hem naar gelang to bevorderen ; of to laten
staan op hot punt , dat hij reeds had bereikt .
In den eersten graad verkreeg de ingewijdo den naam van
Pastophoroe, en ontving hij onderrigt in do symbolische taal,
let hierogiyphenschrift , do beginselen der natuurleer , der
%cnees- en ontleedkunde . De priester der tweede Masse heetto
:ll%eocoris, en wend geleid tot do kennis der vis- en bouw-

In de derde , Melanoph .oro$ genocmd ; ging hij over
tot do verhevener inysterien ; hij word alsdan onderwezen in do
zedekunde, in bet geloof aan een levee na den dood, in do
'wetgeving , in do grondslagen der geschiedenis, der sterre- en
.aardrijkskunde, en eindelijk in de welsprekendbeid.
In do
vierde Masse gckonnen, en Kistoph.oros genoomd, keerde do
ingew ijde voor hot eerst weder in hot profane leven terug, terkunde .

wijl hij tot hiertoe in bet, geheime en onderaardsche gebouw .der
rnysterien had geleefd . Hij wend nu verklaarder der wetten
,en regter van hot yolk ., verkreeg toegang tot den Koning , en
-moest zich in al do verschilleude onderdeelen 4cr wijsbegeerte
oefenen . De vijfde klasse, of do J3alahata, onderwees
hare medeleden de scheikunde . In do zesde word do be
vorderde Astronom os genoemd, en in do hoogore wiskundige
wetenschappen onderwezen .

In de zevende en laatste Masse

eindelijk word ode Priester Propheta of Saphenath Paneach
(oen man die de geheimenissen kent) , genoemd, en krceg hij
konnis van al do mystericn ; alle geheimen werden hem medegedeeld, zonder dat hem icts verborgen bleef.
Van het oogonblik, dat de, Kandidaat ter in vijding ingeleid
word, mogt hij Been' win drinken, tot hij ,daartoe in con' hoogee
Wren graad verlof bekwam ; hij nnoest , gedurende eeuige waan4den in cen enderaardsch hol ivcrblijven , en zieh aan overdenr

kingen overgeven ; hij rmoest verder eon' cod van trouw en geeimhouding doen, bij welke de zon , maan en sterren als getuigen werden aangeroepen . Hierna ontving hij hot herkenningscoord (A'nwun, d . i. ,zwijg) , cu word hen, cone soort va

puntige muts opgezet ; zijne hcupen werden omgord met eene
soort van kleedingstuk, Xylon genaamd ; om den hals droeg hij
een kraag, die glad op de borst sloot, en van nu of moest hij
op zijne beurt eene der poorten bewaken . Voor zijne verdere
bevordering moest hij streng vasten, waarna hij zich door keur
van spijzen mogt verkwikken, Hij werd uitgelokt , om zich
pan zingenot over to geven ; weerstond hij die aanloksels, dan
word hij gewasschen , en na cene zware proef met slangen werd
hij tusschen twee hooge zuilen gevoerd , waar hij den graad ontving. De derde graad, de poorten van den dood genaamd,
werd den Kandidaat eenigen tijd daarna gegeven . Men voerde
hem in een vertrek , dat vol was van lijken , op verschillende
wijze gebalsemd , terwijl al de muren behangen waren met gelijksoortige afbeeldingen . In het midden stond de kist van
die nog , uithoofde zijner verstikking , met blood bedekt
was . Men vraagde den aannemeling, of hij deel had genomen,
OSIRIS,

tan den moord van zijnen heer, en voerde hem, als hij dit
had ontkend , in eerie zaal , waar al de aanwezigen in rouwgewaad waren gekleed .
De Koning-zelf, die doze inwijding
steeds bijwoonde, zeide hem op een' vriendelijken toon, dat hij
de kroon , welke hij hem toereikte , zoude aannemen, als hijgeloofde , de verdere proeven niet to kunnen doorstaan . I)e
pannemeling wierp die echter , tot bewijs zijner volharding ,
weg , en trad dien met voeten . Dadelijk schreeuwde do Koning : beleediging , wraak , hief eene offerbijl op , en sloeg
den aannemeling daarmede zachtkens op bet hoofd . ' Twee priesters vatteden hem aan , wierpen hem neder , omzwachtelderz
hem met banden , en bragten hem naar cone plaats , waar boven den ingang stond geschreven : hei ligdom der geesten, en
alit welke plaats hem , bij het openen van den ingang , donder
en bliksem tegensloegen . bier werd hij strong onderzocht omIrent zijnen levenswandel, en vereordeeld daar to blijven, de
zwachtels werden los gemaakt, en werd hem onder anderent
ingescherpt , nooit naar blood to dorsten, zijne medebroeders in
vmsgevaar steeds bij to springen, en to hqen op cone opstandie
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der dooden en een toekomstig oorcfeel .

Op deze plaats bleef

hij gewoonlijk anderhalf jaar, en wanneer hij geene geschiktheid
bezat voor de verdere wetensehappen , levenslang .
Voor zijne inwijding in den vierden graad, de slag der
'eesten , kwam een Priester tot hem, groette hem vriendclijk , zeide hem, dat hij mede moest gaan , en gaf hem cen
zwaard en schild . Zij traden door donkere gangen, waar zich
ecnsklaps schrikbarende godaanten met fakkels en slangen aan
hem vertoonden en hem aangrepen ; zijn geleider ried hem ,
zich dapper to verdedigen en alle gevaren to verachten . Hij
word echter overwonnen en geblinddoekt , waarna men hem
een strik om den hals bond . Men sleepte hem naar de zaal ,
waar hij bevorderd zou warden, waarop zijne overwinnaars ver .dwenen . Geheel uitgeput werd hij naar binnen gedragen ; men
hergaf hem het gezigt , en hij beyond zich in eene schoone en
rijk versierde zaal , waar zich met de andere priesters ook het
opperhoofd (Demiurgos) en de Koning bevonden . Zij droegen
alle een ordeteeken ( 4lydei genaamd, van
waarheid) .
'Axn

ee

,

Een der ambtenaren wenschte hem met zijn voornemen geluk ,
maar verwi ttigde hem, dat hij nog meer proeven moest ondergaan . Nadat hij een' bitteren drank had gedronken , gaf men
hem het schild van Isis , (der Grieken MINERVA), deed hem de
laarzen van ANUBIs
tel met eene kap
na ontving hij den
hol beyond , het

aan (gelijk staande met MER URIUS), een' manom , en gaf hem eindelijk een zwaard . Hierlast, een persoon, die zich in een nabijzijnd
hoofd of to houwen en aan den Koning to

brengen . In dat hol was eene zeer schoone vrouw, die levend
scheen, doch dat slechts eene pop was, op het kunstigst uit f jne
blazen en vellen vervaardigd . Wrnaeer de Kandidaat aan lien
last had voldaan, dan prezen hem de opperhoofden, en verhaalden hem , dat hij het hoofd had afgeslagen van GORGO (de
Egyptische naam van MEDUSA) , die gehuwd was geweest met TYEnoc, en aanleiding had gegeven tot den moord van OSIRIS . Men
.wide hem, dat hij aanhoudend de wreker van het kwaad moest
zijn , en veroorloofde hem, voortdurend de ontvangen kleeding
to dragen .

Zijn naam word ingeschreven 'in ccn bock, dat at
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do regters des lands bevatte . H .;j ontving alle wetboeken dea
lands, en een ordeteeken , da t hij slechts in lien graad , of in
de stad Saes mogt dragen, en hetwelk Isis (of Minerva) in do
gedaante van cenen uil voorstelde . Men geef hem hiervan do
volgende verklaring .
Bij zijne geboorte is de mensch zoo blind als een uil , maar
door beproeving en wijsbegeerte wordt hij mensch . De helm
beteekende den hoogsten graad der wijsheid ; bet hoofd van
GORGo bet onderdrukken der hartstogten ; hot schild de bescherming tegen spotternijen ; de zuil de standvastigheid . Do kruik
duidde op de zucht naar wetensehappen ; do koker met pijlen
op de welsprekendheid ; ~ do lans was de overreding in do verte,
nademaal men door zijnen goeden naam anderen kon overwin-pen ; do palm- en olijftakken beteekenden den vrede .
Eene zoodanige vergadering werd Pyxon geheeten, en de ingewijde begon thans do Ammani eche taal to beoefenen , welke do
geheiligde was, doch welker beginselen thans medegedeeld werden,
omdat bij thanes bijna op bet punt was , al do geheimen to
jeeren kennen .
Do priester der vierde klasse kon zijne. bevordering tot do
'p j fde (Balahate) vorderen, zonder dat men hem die toelating,
znogt weigeren . Do kandidaat werd naar de plaats der bijeenlcomst gebragt , waar hij door alle medeleden ontvangen en in
de zaal geleid word . Alstoen werd er eene soort van schouwspel vertoond , dat hij slechts moest aanzien, en van hetwelk
men hem op bet laatst do verklaring mededeelde . Een persoon,
pngeduid onder den naam van ORUS, grog , verzeld door eenige
.1alahaten,

die alle fakkels droegen, in do zaal rond ,
*erwijl zij naar ids schenen to zoeken . Eindelijk trok onus zijaI
Zwaard. Men bemerk to toen in cen hol , daar vlammen iii t~Ioegen , TYPHOON, goheel. treurig , als eon nioordenaar zitten .
Onus naderde hem-. TYPH©N stond echter op en, vertoonde zich
in eeue verschrikkelijke gedaante, honderd: oppen zaten, op zijaie schouders. Zijn geheel lijf was met schubben bedekt, en
zijrno armen hadden cene verwonderingbarende lengte . Desniet~ ? . i

Q1 US . Qp
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verstoeg hem .

lvadat men bet hoofd had afgehouwen , wierp
men hot ligchaam in bet hol, uit hetwelk nu schrikkelijke
vlammen barstten . Hierna toonde men hot hoofd aan alien,
zonder dat er , echter een enkel woord werd gesproken . Na
bet einde van dit schouwspel deelde men den nieuwen Balahate mede, dat TI rxoN het vuur beteekende, dat eon der schrikbarendste grondstoffen was , zonder hetwelk niets ter w&eld
kon worden ten uitvoer gebragt . Onus, do arbeid en vlijt,
konden bet zich echter grootelijks ten nutte maken , als zij deszclfs magt aan zich onderwerpen, en die , om zoo to zcggen,
konden doodea. Eindelijk werd den Balahate Gene handleiding tot de scheikunde gegeven , en als hij daartoe lust gevoelde , mogt hij , zoo dikwijls hij wilde, de navorsehing der ge-wijden bijwonen .
Do

zesde klasse,

of do astronomus voor de poort der

goden .

Deze graad ging met eenige voorbereidselen gepaard ,
en de Kandidaat werd, , bij bet binnentreden in de zaal, dadclijk geboeid , en door zijncn geleiders teruggevoerd naar de

poort des floods, naar welke men langs vole trappen moest
afklirmen ; om dat bet hol , bij do inwijding in den derden
graad , met water gevuld was . Hier zag hij lijken liggen ,
welke als verraders der Broederschap omgebragt waren . Men
dreigde hem met een dergelijk noodlot , en voerde hem dan
weder terug , om een' nieuwen eed to doen . Na hot afleggen
van denzelven werd hem de oorsprong van de geheele godenleer
medegedeeld , en hem eene handleiding gegeven tot de werkdadige sterrekunde . Hij moest de nachtelijke observation bijwonen, en in den arbeid behulpzaam wezen . Men waarschuwde
hem voor do .f1'strolo$en (sterrewigchelaars) en de horoskopen ;
want voor doze voedden zij een' wezenlijken afschuw, dewiji die
do aanleiding en oorzaak waren van alle afgoderij en bijgeloof.
Dadelijk na zijne inwijding voerde men hem naar de poort der
goden en opende die . Binnengetreden zijnde, zag hij daar al
de goden afgeschilderd , waarbij bet opperhoofd-zelf hen d@ gebecle uitlogging hunner geschiedenis bekend maakte, zonder hem

jots to verzwi gen, Ook vertoonde men hem Ac reeks van alto
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vorige opperhoofden en de lijst van hunne heinde en ver
verspreide medeleden . Men leerde hem ook eenen priesterlijkeu
daps, in welks toeren de loop der sterren was afgebeeld . Hot
herkenningswoord was ibis, dat kraanvogel beteekende, en het
zinnebeeld der waakzaamheid voorstelde .
De zevende klasse, zijnde do Propheta of Saphenath Pa-

"each (een man , die der geheimenissen kent) , was de laatste
en voortreffelijkste graad, in welken alle geheimen naauwkeuriger werden verklaard . De leden der zesde klasse konden dezen
graad niet bekomen, dan na voorafgegane toestemming en goedkeuring van den Koning , den Demiurgos en al de verhevene
medeleden van dezen graad . Hierna deed men een' openbaren
omgang (Pam y lath , of besnijdenis der tong genaamd) , in
welken omgang de heiligdommen aan hot volk werden getoond .

Na den afloop dezer omgangen verlieten zij des nachts

heimelijk de stad , bui ten welke zich eenige huizen bevonden ,
die in ten vierkant gebouwd waren, en onderscheidene vertrekken bevatteden met prachtige schilderstukken , die het menschelijk leven voorstelden .
Deze huizen werden

Maneras (liJk- of doodenhuizen) ge-

noemd, omdat het yolk geloofde, dat de gewijden een' bijzonderen
omgang hadden met do afgestorvene Manes . Wanneer zij aankwamnen in deze huizen , die omringd waren door vele zuilen , bij
welke beurtelings een Sphinx en eene doodkist was geplaatst ,
dan ontving do nieuwelings aangenomene een' drank, oirellas
genaamd ,

welke uit wijn en honig was zamengesteld, en be-

rigtte hem tevens , dat al de proeven ten einde waren .
Daarna ontving hij een kruis van cene bijzondere beteekenis ,
dat hij altijd moest dragen , en een wit gestreept wijd kleed ,

Etangi genoemd.

Bet hoofdtooisel was vierkant . Een zijner

voornaamste kenteekens

war, dat hij gewoonlijk zijnc hadden

kruiswijze in zijne wijde mouwen stak . Hierna werd hem het
haar afgeknipt .

Eindelijk outving hij verlof, alle geheime boe-

ken to lezon, welke in de Ammani-vche taal waren geschreven,
en daartoe den sleutel der cijfers, welke koninklijke bouwbalk
gcuaaind word .

Bet grootste voorrcgt , dat zij bezatcu , was ,
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dat zij mede konden helpen in het kiezen van den Koning .
Na ecn' zekeren tijd kon hij ook ambten in do vereeniging bekleeden en zelfs opperhoofd van doze worden . De Demiur
of hot opperhoofd , droeg een hemelsblaauw gewaad , waarop
sterren geborduurd waren , en dat bevestigd was door cen' gelen gordel . Om den hals droeg hij eon safier , met andere
edele steenen omzet , die aan cone gouden keten hing . Tevens
was hij de hoofdregter in het geheele land .
De Hierophant was bijna gekleed als de Demiurgos , met
dit onderscheid , dat hij eon kruis droeg . Do Stolistas, of
waterdrager, droeg con wit gestreept kleed en cone bijzondere
soort van laarzen . Do lierostolita$ droeg eene veder of plnir
op den hoed en cone soort van cylindrischen inktkoker . De
Thes1nosphores was diegene, welke al do ingewijden invest
binnenleiden . De Zacoris voerde de kas . De Komastis zorgde
voor do tafel . Do Odos was do redenaar en zanger . Alvorens
aan tafel to gaan moesten alien zich wasschen . Zij mogten geen'
wijn, maar wel bier drinken . Onder den maaltijd word eon
geheel geraamte , of con Butoi (Sarkopeja), of doodkist, in
hot rond getoond , waarbij do Odo$ hot Manero$ , d . i, o ,
flood ! verschyn ter j uister uur ! aanhief , dat door al de
leden mede word gezongen
Na hot cinde van den maaltijd
verrigtten zij hunne zaken, gaven zich aan beschouwingen over,
)
gingen ter ruste , of openden do Godenpoort (I3iranta,
in welk geval zij den geheelen nacht met beschouwingen en
oefeningen doorbragten .
Do Kandidaten moesten zuiver zijn van hart, en cone symbolische reiniging ondergaan, door middel van gewijd water ; ook
moest hij zich voor zijne inwijding van zekere spijzen onthouden .
Van het oogenblik, dat zijne inwijding eon aanvang nam, was
alles berekend, zoowel om zijne zedelijke kracht en zijue stand
vastigheid to beproeven, als om zijn gemoed langzamerhand voor
to bereiden tot do diepzinnige leeringen, die hem medegedeeld
zouden worden . Na behoorlijk voorbereid to zijn , begaf, hij zich
piidden in den nacht met cen' ingewijde, die hem den weg
Ingest Nvij .zen -

naar eene der piraznideu . War aangekomcn ,

-ontstak men eene medegenomen lamp . Na bet doorkruisen -van
ten' naauwen doorgang, kwam hij aan een' put, wiens bodem
zijn oog niet konde bereilcen, en in welken hij moest afklimmen, zonder bij bet flaauwe en ffikkerende lamplicht de treden
to bemerken. Op zekere diepte afgedaald, kwam bij aan ecn'
ikronkelenden gang, in welken zich eene metalen deur beyond,
die met groot gedruisch weder achter hem digt viel, als hij ze
tens had geopend . Binnen getreden zrjnde, had hij eene reeks
van gangen voor zich ; in do verte klonken welluidende lijkzangen, door nnnzijk verzeld , welke gel widen zijne overdenkingen
opwekten , aan welke hij eenigen tijd word overgelaten . Mg
konde do Kandidaat terugkeeren , maar bleef hij bij zijn voornemen, dan verliet hem zijn geleider,, en hij moest, naar hij
dacht, onverzeld verder gaan , nadat hem zijn gids had medeygedeeld, dat hij zich aan groote gevaren moest blootstellen, zonder con oogenblik to wankelen , en dat hot hem tot op dat
,oogenblik vergund bleef terug to keeren , wanneer hij die niet
-%vilde wagen , maar dat hij, eens teruggekeerd nimmer ingewijd
nnogt worden .
Rij het verder gaan kwam hij aan eene poort,
door drie gewapenden bewaakt, die hem waarschuwden, dat hij
na den doorgang , ingeval hem den moed ontzonk , niminer weder het daglicht zoude aanschouwen . Bleef hij volharden , en
ging hij verder, dan kwam hij weldra in een vertrek, waar
de boven zijn hoofd zamenslaande vlammen cone vuur-allee vormden , welke hij door moest gcan , en waar na hij aan een snelvlietend water kwam , dat hij met moei to overzwom . Had hij
dit volbragt, dan kwam hij aan eene poort, welke van twee
ringen voorzien was . Na vruchtelooze pogingen, om deze to
openen, trok hij , om dal doel to bereiken, aan de ringen ,
inaar alsdan zonk do vloer plotseling under hem weg, en hij
moest zich stevig aan do ringen vast houden, wilde hij niet ne .
derzinken in den onder hem gapenden peilloozen afgrond, waarbij zijne inmiddels nog brandende lamp, door den sterken togt,
uitging . Had deze ijzingwekkende toestand eenige oogenblikken'
aangehouden , dan kwam do weggezonken vloer weder naar boaen ; do poorten openUeu zich , en gavcn hem tocgang tot cep,*

sdiitferend verlichten tempel . Deze was rondorn versierd met
zinnebeelden van verschillende natnurkrachten en natuurverschijnselen , en bevatte de ingewijden met hunne naystieke zinnebeelden van gelijke beteekenis . Men omarmde en begroette hem en
reikte hem een' verkwikkenden dronk , waarna liefelijke lofzangen weergalmden .
Na zekeren rusttijd, in welken hij zich kon herhalen van de
doorgestane vermoeijenissen , begonnen de voorbereidingen en
proeven voor de verdere inwijdingen . Onder deze behoorden
eerst een streng vas tent , en vervolgens een zwijgen van twee
inaal negen dagen, gedurende welke hij zijne overdenkingen wel mogt
ter neder schrijven, maar met woorden, teekens, noch gebaren mogt antwoorden op de vragen, die hem gedaan werden,
met oogmerk, horn bet zwijgen to doen afbreken .
Op den negentienden dag vergunde men hem to spreken .
Men wiesch hem en deed hem nieuwe symbolische kleedereu
aantrekken . Hij legde zijne gelofte af, en werd in de geheimen
der goden-, natuur- en zedeleer,, benevens in de bovennatuurkunde, en. ingewijd . Was dirt alles in onderscheiden tijdperken verrigt , dan had hij de zevende klasse bereikt, en hij nani
deel aan den bovengemelden schitterenden en plegtigen omgang,
bij welken hij een' witten sluijer over bet hoofd had ; hij droeg
cen wit kleed , met een' gordel , die met goud geborduurd
was , daarbij een zwaard aan een' witten en zwarten draagband .
Gedurende den geheelen optogt bestrooide hem bet yolk met
bloemen , en besprengde hem met reukwateren . In den tempel aangekomen, nam hij plaats op een' hoogen troon, voor
welken een gordijn gehaald werd . under bet zingen van lofge
zangen , door de Priesters , werden hem de sluijer en prachtige
gewaden afgenomen , en bet priesterkleed aangetrokken, dat hij
van nu of moest dragon , waarna hot gordijn weggetrokken, en
hij aan bet yolk werd vertoond, dat con luid jubclgeschreeuw
aanhief.
De strekking der Egyptische mysterien was , om de ingewijden met de hoogere wetensehappen bekcnd to maken en hers
Ie veredelen .

ELE .
EGYPTENAREN . Hot was cone algemeene gewoonte bij de vol .
keren der oudheid, geheim onderrigt to geven in de wetenschappen , kunsten en handwerken . Zoo maakten, bij voorbeeld,
bij de Egyptenaren, de Priesters afzonderlijke volksklassen nit,
welke zich alien aan hot onderwijs van eenen bijzonderen tak
der menschelijke kundigheden wijdden . Elke klasse liet hare
leerlingen eene bepaalde reeks van oefeningen, tot hare eigene
kunst of wetenschap behoorende, doorloopen, en onderwierp
hen daarenboven, voor elken graad, in den leertijd aan zekere
proefnemingen, die ten doel hadden, om zich van hunne ge
sehiktheid
d voor hot yak to verzekeren . Door deze proeven word
do geheimzinnigheid, waarin dit onderwijs voor hot yolk gehuld
was nog vermeerderd . (zie EGYPTE . )
EGYPTIS HE VRIJMETSELARIJ. Zie

AGLIOSTRO

en YRIJIYIETSELARIJ

(zGwrIsdHE) .

EL.

(God .)

Dit Hebr . woord bevat, door eenige bijvoegingen,
nog andere beteekenissen, die gezamenlijk in de hoogere graden
als herkenningswoorden voorkomen , zij zijn : EL HAI . (Levendige
God .) ELIAB . (Sterke God .) ELI L . (Sterkte des Heeren .) ELIAH .

(God do Sterke .) ELOAH. (God .) ELOHIM . (De Godheid .) ELIGNAM .
.)
(God des yolks
ELGHANAN (Barmhartigheid van God) is een beteekenend woord
in vele hooge graden .
ELEUSINIeN . (De) Deze geleken naar de Egyptische geheimen, hoewel zij welligt andere betrekking op de Vrijmetselarij hebben, als
dat zij onder de geheime vereenigingen behooren . Niettemin
willen eenige schrijvers, dat zij do wieg van de eerste en vans
de tegenwoordige Vrijmetselarij zijn .
Do Eleusinien dragon hunnen naam van Eleusis, eene stad
van het oude Griekenland, in de nabijheid van Athene, waar
zij hunnen zetel en tempel hadden, die 50,000 menschen kon
bevatten , en gewijd was aan de geheime diensten ter core van
IRES en hare dochter PROSERPINA . Hun oorsprong klimt tot do
vroegste tijden van Griekenland op, doch is geheel onbekend ; onwaarschijnlijk is hot echter, dat zij cone voortzetting
+pf navolging waren der Egyptische geheimen , aan

ISIS

gewijd.

De mysterien waren verdeeld in kleine en grootc ; de kleine
dienden ook tot noviciates voor de laatste .
Om zich tot
dezelve voor to bereiden , moesten de kandidaten zich met allerlei aandachtsoefeningen en heilige gebruiken bezig houden,
en eene reiniging ondergaan .
Aan den ingang des Tempels
moesten zij het hoofd met mijrten omkransen , hunne banden met gewijd water wasschen, en zekere woorden of
con formulier uitspreken, hen bij de reiniging als teeken
derzelve , medegedeeld, en tegelijk betrekking hebbende op
mystische handelingen, gedurende de reiniging ; ook werd
hen openlijk toegeroepen, dat zij de mysterien met refine
handen , refine ziel en reine Grieksche uitspraak moesten
naderen . Na doze voorbereidingen konden zij aan de mysterien
deel nemen . Niet alleen manners uit elken stand , maar ook
vrouwen en kinderen van Griekschen oorsprong , in hot vervolg
ook uitlanders, die men barbaren plagt to noemen , werden
in de kleine mysterien toegelaten, cn dan mystae genaamd . Daarentegen op de inwijding in do grootere durfde slechts eon klein getal
aanspraak maken, dewijl zij de openbaring behelsden van waarhe .
den , die boven de algemeene begrippen verheven, , en daarmede
in strijd waren . De grootc mysterien handen , volgens hot
al.gemeene gevoelen , de leer tot onderwerp , die van de volksgodsdienst of week , van de erkenning van cen hoogste wezen in
de natuur, en de voorschriften van de reinste en edelste zedeleer .
Het is waarschijnlijk , dat do kleino mysterien eene soort van
ver-etandiger veelgoderij voorstelden ;

dat men in deze de leer
voordroeg van de belooningen en straffen , in eenen toekomstigen toestand na den dood, welke echter de grenzen van de
heerschende godsdienst niet overschreed ; dat daarentegen in de
grootere, de Epopten (zoo heetten de daarin ingewijdden), moor
juiste begrippen erlangden van de Godheid en de betrekkingcn
van de menschen tot haar ; van de oorspronkelijke waarde
der menschelijke natuur en de middelen, om de menschen ,
niettegenstaande den zondenval met de Godheid to hereenigen,
van de onsterfelijkheid der ziel en van den toestand na den dood .

Bet openbare feest van deze Eleusinien word jaarlijks skec11
gevierd, en duurde negen dagen en negen nachten ,

eenmaal

waarbij de grootste pracht en feestelijkheid heerschte ,

en het-

welk

omgan-

door

heilige ceremonien,

gen ,

dansen ,
verden .

spelen ,

inwijdingen, offers,

voorstellingen

en

gastmalen

verzeld

}o personen . die de Eleusinische mysteries bestuurden , warenr : 1 .) de Hierophant (vertooner van bet heiligdom) , of
.1 ' stagoog

(goleider der ingewijden) , die slechts uit de oude

en de edele geslachten der Eumolpiden mogt gekozen worden .
net

hoofd

met een diadeem getooid ,

en in zijne kleeding

bet beeld van den Derniurgos , of oppersten wereldschepper
daarstellende , voerde hij bij de kleine mysterien de Kandidaten
in den tempel, en wijdde degenen , die to voren genoeg beproefd waren,

in de laatste en grootste geheimen in .

S

2 .) Do

Opperfakkeldrager was met de symbolische attributen van do
zon getooid .

Zijn ambt bestond daarin , dat hij de Kandidateri

moest reinigen, en in den vijfden nacht van het feest, waarin
ERES
bij , de Etna voorsteldo ,
men bet omdwalen van
de overige fakkeldragers aan to voerdn .

5 .) De .Fleraut, of

Uitroeper, droeg de attributen van HERMES (inERcunrns) . 41.)
BuiDe 4ltaardienaar , met bet zinnebeeld van de Maan .
ten deze ter inwijding ,

of ter verrigting van offers en andero

feestelijkheden bestemde personen, had nog een der Archonten,
die den titel van Dosing voerde , in last, gedurende bet feest
alle wanorde to verhoeden ; in naam van bet geheele yolk to
olferen , en deszelfs wenschen en gebeden aan de Goden voor to
dragen .

Na bet sluiten der mysterien hield bij nevens zijne

vier, door het yolk gekozen bijzitters, regt over de misdadigers,
die de feesten gestoord hadden . De aan den tempel van ERES
behooreude priesteressen werden bijen genaamd, endvornaamste van haar was koningin, die de gemalin was van denzelfden Archont , die bet opzigt over de mysterien voerde.
Men noemde deze mysterien to gelijk de verschrikkelijkste en
do vrolijkste feesten ; en zelfs mannen , als

SO RATES O 1

I ERO

ELI .

BLIT .

15j

widen van do E1eusirti9chc inystericl , dat men daarin niet at=
Ieo leerde gelukkig en vergenoegd to levee, maar ook onderwijs verkreeg, met de beste hoop to sterven .
In den jare 381, na IIRISTUS geboorte, werden zij door Kei=
ker THEODOSIUS I bij de strengste straffen verboden,, en sedert
zijn de spores van hun bestaan geheel . onzeker. (Zie MYSTERIeN . )
ELIZABETH . Den 97sten December 1361 hield de Broederschap
der Metselaars in Engeland hare jaarlijksche vergaderintg to
York, onder bet voorzitterschap van THOMAS SA RVIIJLE, toen men,
to midden der beraadslagingen, vernam, dat de Koningin, vertoornd,
door dat men haar om . hare sekse do inwijding en het opengevallen
Grootmeesterschap niet had aangeboden , krijgsvolk had afgezonden ,
om hen uiteen to jagen. De Gr . • . M . • . en zijne Opzieners ginger
dadelijk-deze bende to gemoet, en bet gelukte hen, de bevelvoerende
Officieren over to halen , de uitvoering hunner , bevelen op to
sehorten ,
tuigd, of
voorgaf.
den zij ,

totdat ztj met eigene oogen zich zouden hebben overhunne vergadering zoo misdadig was , als de Koningin
Daarop - werkelijk in de Loge geleid zijnde , wermet hunne toestemming , aan de proeven onder-

worpen , en in de geheimen der Metselarij ingewijd . Zij woonden daarna do beraadslagingen der Groote Loge bij , welke na
hunne aanneming waren hervat . Thans volkomen ingelieht
zijnde omtrent hetgeen er in doze vergaderingen voorviel , beastten zij zich dit der Koningin to berigten , en hun verslag word
in zulke voordeelige en vurige bewoordingen gegeven, dat UAZABETH niet alleen afzag van alle vervolging der Metselaars, maar
hen bovendien van toen of aan onder hare bijzondere besaerming nam , en bet volgende jaar , bet vijfde van hare regering ,
cone verordening uitgaf, waarbij hot parlements}edict van 1423
al zijne kracht verloor .
ELOEL is de zesde maand van het burgerlijk en de elfde van bet
kerkelijk jaar der Hebreeuwen . Zie verder ALMANAL .
ELUS- Oe1NS . Doze Orde was eertijds zeer verspreid in Duit$ch .
land. In bijna al de groote steden vond men genootschappen, onder den naam van Loges van oin . Zij werd ingevoerd door MARTINEZ PA5 IIALIS . Eenigen schrijven het woor4 met
1.5

4 94
een

ELtI .
K ,

met cone

anderen

,

en weder anderen

oken .

(Het is hit Hebreeuwsche woord
Priester .) De E lueoena hebben zich eenen grooten naam verworven ; zij
namen slechts een klein getal uitgezochte personen aan,
en doze werden dan nog met buitengewoon vile omtstandigheden ingewijd . Dit was een middel , om der instelling waarde bij to zetten , en om hit geheim der inwijding meer en meer to bewaren . Zij zouden dit doel zekerlijk hebben
bereikt , indien zij niets over hunne geheimen- geschreven badden . De ondervinding heeft bewezen, dat alles , wat aan het
papier wordt toevertrouwd, vroeg of laat wordt ontdekt , en
hit erfdeel van menscben wordt, die geene reden hebben, om
het geheim to honden . Dit heeft cook plaats gehad met de
Elue- oins . Na den dood van SAINT-MARTIN heeft men de
cahiers der graden als ook de instruction en geschrevene reglementen gevonden . De familie deed daarvan afstand, ten bet,

hoove van eenen vriend, die geene zwarigheid maakte, doze
aan eenige Broeders mode to deelen, die daarvan afschriften bekwamen . SAVALETTE DE
ES,
LAN die tot dit genootschap behoorde , had dezelve ook ; men weet, dat zijne manuscripten met
zijne bibliotheek verkocht zijn , en daaruit is voortgevloeid , dat
de Orde der Elus- oins, zoowel als menig ander systema, is
openbaar geworden, waardoor wij in staat zijn, hieromtrent hit
een en ander to kunnen mededeelen . Hot stelsel van dozen, Bitus, dat tegenwoordig niet wordt bearbeid, oinvat de schepping van den mensch, zijne straf, de smarten van ligchaam,
-ziel en verstand, die hij ondergaat . Het doel, dat de inwij.
-ding zich voorstelt , is de wedergeboorte van den mensch, zijue
herstelling in zijne oorspronkelijke onschuld, in zijue regten ,
die hij door de eerste zonde verloor . Zij wordt in twee verschillende deelen gescheiden. In de eerste is do Kandidaat in
de oogen der inwijders slechts eon klomp aarde en slijk . Hij
krijgt hot levee alleen op voorwaarde , dat hij zich wachten
zal, do vruchten van den boom der wetenschap to proeven .
De Kandidaat belooft dit ; maar hijj wordt verleid ; hij wordt
outrouw aan .zijne belofte, en wordt gestraft en in de v1am-

1Lt.
ripen geworpen .
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Indicn hij evenwel door outgo wcrkzaamheid

en een heilig en voorbeeldig gedrag zijne fout herstelt j wordt
hij tot eon nieuw even herboren, Dit alles wordt hem in do
klasse, der graden van Leerling, lVledgezel en Meester 1 onder%vezen, waarvan men alles in het cerste bock van MOZES lezent
kan . In het tweede gedeelte wordt do neophiet door den ademi,
der Godheid bezield ; hij wordt geschikt, om do verborgenste
geheimen der natuur to kennen ; de hoogere scheikunde , do
abbala, do waarzegkunde, de kennis der onligchamelijke wizens,
dat alles wordt hem gemeenzaam
Deze bevoorregte wezens vormen de tweede klasse iii de Orde van Elus- oins. Deze klassen worden in vele andero
verdeeld, in welke men de ingewijden, naar hunnen smaak,
genie en bekwaamheden, do abbala en de meest verborgeno
wetenschappen in al hare deelen onderwijst .
De graden zijn dus in de eerste klasse : Leerling, Zttedge.
zel , .lJfeester,, Groot-Elu (of Groot-Uitverkorenen) . In do
tweede kiasse : Leerling- oin, Gezel- oin, Meester- oin,
Groot-Bouwmeester en Bidder-Kommandeur . Volgens dit
plan ziet men, dat do Orde van Rlus- oins rniet alleen alley
personen heeft moeten vereenigen, die smaak voor de bore enna
tuurlijke wetenschappen hadden, maar ook die , welke ziclt
door bijzondere gedachten in hit stuk der godsdienst kenmerkten, als : MARTINEZ PAS HALIS, SWEDENBORG , enZ .
Ieder weet, dat SAINT-MARTIN, officier bij hit regemeiit van
i'oix, welke zijn begonnen work voortzette, en zich beijverde,
om hit stelsel van zijnen meester to hervormen ; do Baron
I HOLBA H , schrijver van het stelsel der Natuur ; DU HANTEAG,
wien men mystieke tafereelen, zeer gezocht bij de liefhebbers,
beeft to danken, en vile andere lid dezer Orde waren,
MARTINEZ PAS HALIS voerde dezen Ritus eerst in sommige Lo,
ges van Marseille, Toulouse en Bordeaux in . Later , in
1767 , bragt hij then naar .Pa rgs , alwaar hij eenige op zich
zelve staande aanhangers kreeg . Eerst in 1773 werd zija
stelsel door enkele Loges aangenomen . Ilet. is blijkbaar, , dat
1 5'
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uit deze school vele philosophische werkon zijn gekomeu , die
meer vol geest zijn dan doeltreffend .
De Blue- oin* hebben zich altijd , zoo in Frankrj k als
elders, als zedige menschen onderscheiden ; gehecht aan hunnen
vorst , het vaderland , de regtvaardigheid en de menschelijkheid .
Degene , die aangenomen wit worden , is verpligt , zich zelven aan de Orde voor to stellen . In het voorportaal ingeleid
zijnde , maakt men hem bekend aan de deur van den ingang .
Personen worden gezonden , om onderzoek to doen naar zijnen naam, zijn vaderland en zijne godsdienstige denkbeelden . Daar=
na laat men hem den cod afleggen , 1 e . van geheimhouding ; 2e .,
om de ongebondenheden en de publieke spelen to vermijden ;
5 e. om geene publieke vrouwen to bezoeken , geen overspel
to bedrijven , en eindelijk getrouw to zijn aan do statuten der
Orde .
Dierop heeft de receptie net do gebruikelijke plegtigheden plaats .
ELUS DE LA VERITE. Do Logo der Parfaite Union to Rennes , die nit verdienstelijke mannen bestond, stelde in 1773
eon nieuw systema : het Rituaal van de Uitverkorenen der
waarheid , daar , waaruit zij alles had gebannen , wat naar
zwarte kunst , alchimie of cabbala zweemde . De Ritus bevattn
veertien instructiegraden , in drie klassen verdeeld . De eerste
klasse , die der mindere graden, bestond uit den Leerling,
den Gezel , den Meester en den volmaakten Meesterr, , in

de tweede klasse , die der hoogere graden , behoorden de Uitverkorene der negen, de Oitverkorene der vijftien, ; de
Uitverkoren Meester , de kleine Bouwmeester, de tweede
Bouwmeester ,

de groote Bouwmeeeter ,

de Oostereche

.bidder en de Rozenkruiser . Doze graders, ontleend aan hot .
Rituaal der volmaking, hadden , hetzij in hunne leer , hetzij
in de aannemingsformulieren, wezenlijke veranderingen ondergaan . Do derde Masse, die van de eigenlijk gezegde Uitverkorenen der Waarheid, werd beheerd door eon opporkapittel,

dat constitution afgaf aan veto Loges , zoo to Paris als in da
Provincicn . De Heer DE ,toNowur u , dezelfde, die later d$

EMA .

ENG .

1 97

Metsclarij van adoptie der dames van den 'berg Thabor invoerde , was de voornaamste daarsteller van het Rituaal der
Uitverkorenen van de waarheid .
EMANUEL . (God is met ons .) Een Hebr . woord, in eenige
boogere graders van veel beteekenis .
EMERE H . (Welsprekend .) Een Hebr. woord, van veel beteenis in de hoogere graden .
EMUNAH . (Waarheid .) Een Hebr-. woord, van veel beteekenis
in de hoogere grader .
ENGELAND . Toen Engedand in de vijfde eeuw eene prooi der
barbaren van het noorden werd, ging er veel goeds verloren,
dat reeds begon to ontkiemen . Uitmuntende inrigtingen, welke de Romeinen sedert 400 jaren als heeren des lands tot stand
gebragt hadden, verdwenen geheel en al . De beschaving verachterde evenzeer, als elders in andere gedeelten van het ten vat
neigende 1 omeinsche rijk . De half wilde veroveraars, de Angelsaksen en hunne medgezellen, zochten alles to verwoesten ,
waarvan zij de waarde niet kenden. Na de omhelzing des hristendoms werden de Angelsaksen bandelbaarder, en bevlijtigdert
zich hunne koningen , om datgene weder to herstellen, wat
door hunnen ruwen moedwil omver gerukt was . Deze zucht
nam blijkbaar toe, sedert de vereenigingen de'r kleine koning
rijken , in het jaar 824 , onder EGBERTS kroon, en de inwen
dige rust, welke deze gebeurtenis ten gevolge had .
Men gervoelde inzonderheid eene dringende behoefte,, om de
,openbare gestichten en woonhuizen, die door den tijd en den
oorlog verwoest waren, weder op to bouwen en to vermeerderen. ALFRED de Groote (872-900) had Rome in eigen persoon bezocht, en deed zija best , om het navolgenswaardige,
hetwelk hij op deze reis had leeren kennen . bij zijn yolk in to
voeren . Zijne pogingen , om wetenschappen en kunsten uit
derzelver diep verval weder op to beuren , bleven niet zonder
gevolg . Hij stichtte de universiteit van Oxford, die sedert zoo
veel licht verspreid heeft, en zocht ook inzonderheid de bouwkunst to verbeteren .
ALF11ED'S opvolger, EDUM de Oudere, moest van 900- 9 4

onophoudelijk de Denen bevechten, waardoor hij zich op de kunsten
des vredes niet kon toeleggen . Maar ALFREDS kleinzoon , do
Koning ATRELSTAN , die van 92 940 regeerde , verdreef do
ongenoode gasten ;- en kon toen met vrucht bet voorbeeld van
zijnen grootvader volgen . Hij deed vele groote gebouwen op .,
rigten , en verleende eene bijzondere bescherming aan de Broederschap der Metselaars, riep vele leden der Fransche vereenigingen naar .Engeland, stelde hen als opzigters der bouwkundigc wcrkzaamheden aan, en droeg zijnen jongeren broeder EDWIN
bet opperbestuur op . Bovendien deed hij do statuten, reglexnenten en verpligtingen, door welke do Romeinsche kollegien
bestuurd werden, en welke onder de Maconnieke genootschappen van bet vaste land in kracht waren gebleven, bijeen verzamelen , en daaruit , in eene algemeene vergadering der Broederschap , in de maand Junij 926 gehouden, een wetboek voor
de Metselaars in Engeland zamenstellen . Van dezen tijd of
to rekenen, had de Broederschap in Engeland, onder den
paam van Groote Loge, eon regelmatig bestuur, welks hoofdplaats do stad York was, en dat in zijue jaarlijksche bijeenkomsten, al wat bet genootschap betrof vaststelde . Zie ONSTITUTIE .
Onder do regeringen, welke op ' die van ATHELSTAN volgden,
werd de Broederschap insgelijks aangemoedigd en ondersteund.
Personen van den hoogsten rang , Kerkvoogden, Prinsen en
zelfs Koningen, lieten zich in dezelve opnemen, en de meeste
hunner prijkten op de lijst der Grootmeestersr In 1'155 werden de Loges bestuurd door de Orde van den Tempel , die dit
beheer behield tot in 1199 . Drie eeuwen later plaatste zich do
Orde van Malta aan bet hoofd der Broederschap, en gaf
liaar al den luister weder, then zij gedurende de bloedige twis .
ten der huizen van York en Lancaster had verloren . In 1492,
onttrok zij zich aan do beseherming dezer Ridders , en koos
tot Grootmeester JOHN ISLIP, Abt van J' estmin$ter . Van
joen of tot do laatste tijden werd zij beurtelings bestuurd door
Lords, Bisschoppen ep vermaarde Bouwmeesters, zoo als INIGQ
4QNES cn cuRISTQPHURVa WREN (zie dat Art .) .
bet ac & der zevenUUende eciiw herviialt men ip .1,n nge-

land de

Nlaconnieke Broederschap met eene oorspronkelijke en
eenvoudige inrigting en bedoeling . Zij was toenmaals, uit bou-wende werklieden zamengesteld, die door een mysterie verbon ,
den waren , en gezamenlijk de oprigting van publieke gebouwen ondernamen . Hare leden hadden eene eigendunkelijke m9gt,
om zich tot Loges to vormen, in den omtrek van ieder in aan .
bouw zijude gesticht , met de goedkeuring van den opzigter des
arbeids , alsmede om den gang van de werkzaamheden , bet aantal der arbeidslieden en de werkuren to bepalen . Men was
toen nog niet op bet denkbeeld gekomen , em achtbare Meesters en opzieners der Loges aan to stellen , die als Groote Loge
vergaderden, of eenen Grootmeester, die het regt had, om eonstitutionele patentee uit to reiken aan afzonderlijke vereenigingen van Breeders , waardoor deze het regt verkregen , om op
zekere plaatsen en onder bepaalde voorwaarden to vergaderen .
Geene beperking van then aard belemmerde nog de vrijheid der
Broederschap . De leden waren, ieder voor zich , alleen verpligt tot de naleving van reglementen, omtrent voorwerpen van
gcmeen Wang of innerlijk beheer, die door de Broedersebap in
cene algemeene vergadering , een- of tweemaal 's jaars , waren
vastgesteld, en het gezag van den Grootmeester strekte zich niet
uit buiten de deuren der vergaderzaal . Elke Loge stond onder
het bestuur van eenen Meester of Achtbare , wiens gezag ophield met de zitting , voor welker doeleinden hij was verkoren .
lndien eene Loge ergens voor een' bepaalden tijd was gevestigd,
gold eenn getuigschrift der tegenwoordige Broeders, dat in het
register der werkzaamheden was ingesobreven, als cen in hunne oogen voldoend bewijs van de regelmatige constitutie der
werkplaats .
Ofschoon al de leden der vereeniging werkelijk Metselaars
waren , wijdden zij niettemin tot hunne mysterien mannen in
van allerlci beroep, van wie de vereeniging eenig nut of eenigen
steun kon verwachten . Zoo werd , bijv . i n 1641 , ROBERT
MORAY , Kwartiermeester-Generaal van het Schotsche leger, door
-de Loge la hapelle de Marie van Ediml urg ingewijd, en
wcrdon de geleerde Oudheidkeuner ELIAS ASHONOLE en do Kolonel

goo

ENG .

MAINWAIINO

VAN

RERTHINGHAM ,,

in 1648 to

Warzng ton , in hot

graafschap Lanoaster in bet genoolsebap opgenomen .
lijke wijze werden nog den
WILLIAM

1 iden Maart 1682 de Ridder

en andere lieden van rang to

WILSON

Op ge-

Londen door do

ompany der Metselaars toegelaten, eu woonden bet banket bij,
waarmede de zitting werd besloten . De naam van Metselaar,
lien de personen, aan dit ambacht vreemd, ontvingen,

WAS

slechts een ceretitel , en gaf geenerlei aanspraak op de voorregten , die de wezenlijke werklieden genoten . Men duidde hen
in bet bijzonder aan met den naam van accepted Alasons ,
aangenomen , toegelaten Metselaars , terwiji de andere als ope,

native

.Masons,

werkelijke Metselaars, bekend stonden .

Die onlusten , waaraan
ring van

KAREL

E, ngeland , op bet einde der rege-

I en in de daarop volgende tijden , ter proof

was , bragten de Broederschap cen aanzienlijk nadeel toe . Do
accepted Masons, welke tot de partij des Konings behoorden ,
trachtten haar over to halen , zich met staatkundige kuiperijen
in to laten , en mede to werken tot de herstelling van do
inonarchie der

STUARTS .

Maar ofschoon

KAREL

II , die gedurcude

zijne ballingschap als Metselaar was opgenomen, bij zone komst
tot den troon eene bijzondere bescherming aan de vereeniging
schonk , blijkt bet echter geenszins , dat hij , ten herkrijgingvan de oppermagt , van dezelve eenige krachtdadige ondersteuring genoten hebbe . Het is veeleer waarschijnlijk , dat de
kunstgrepen zijner amnhangers de vredelievende en verstandige Metselaars nit de vergaderingen verwijderden ; want van dit oogen
blik of to rekenen , werd bet aantal der Loges, ondanks den
HRISTOPIIORUS WREN vele jaren
ijver , welke de Grootmeester
achtereen aan den dag legde , telkens geringer , en de weiuige,

werkplaatsen , die nog waren, overgebleven, stonden in- 1705
bijna geheel onbezocht . In dit jaar nam de Loge St . Paul,
to Londen (tegenwoordig l'intiquite, No . 2), een besluit ,
lnetwelk bet voorkomen der Broederschap ten eenemale, verauderde ;
zij bepaalde namelijk : de voorregten van de Metselarij zullen
voortaan niet Danger let uitsluitend deel zijn der Metselaars iar~
y ep , maar mannen

van;

allerlci stand zullen die

kunnm

go,.,

nieten , snits zij Iegelmatig zijn goedgekeurd en in de Orde opgenomen . Deze nieuwigheid , welke veelligt Been ander doel
had, dan het steeds afnemend getal der leden to doen aangroeijen , ten einde later aan de Broedersehap haar eerste gewigt en
hare . oorspronkelijke werkzaarmheid to hergeven, had echter gevolgen, welke de invoerders geenszins voorzagen . Er lag toch in
do leerstellingen der Metselarij een beschavend grondbeginsel ,
dat slechts verlangde, zich to ontwikkelen ; en toen de hinderpalen, waardoor die kiem binnen de enge grenzen eener werktuigelijke -vereeniging besloten bleef en verstikte, waren weggen.omen, toen gehoorzaamde ook de Orde der Vrijmetselaren aan
haar uitzettend vermogen ; zij drong in een oogenblik tot in
het inneriijke deel des maatschappelijken ligchaams door, en
bezielde het, als 't ware, met een nieuw leven .
Ofschoon dan oak de Orde onder Koningin ANNA , die
toen de teugels van het bewind in handen had, veel van haren
luister moest derven , was toch dit tijdvak van hoog belong
voor hare zedelijke ontwikkeling . Haar kortstondig verval strekte
alleen, om de slagboomen to doen vallen, die tot op dezen
tijd toe door verschil van maatschappelijken stand, kerkelijk
geloofsbegrip of staatkundige denkbeelden , aan eene algemeene
verbroedering waren in den weg gelegd .
Van dit besluit der Loge van St . Paul moet men alzoo
den aanvang der hedendaagsche Vrijmetselarij , of liever van
hare tegenwoordige gedaante dagteekenen .
Gedurende do staatkundige verdeeldheden en godsdienstige
twisten, welke hot einde der regering van Koningin ANNA ~eu
de komst van GEORGE VAN BIUJNSWIJK , Keurvorst van Hanover ,
tot den troon van Engeland, verontrustten , alsmede de opstanden, welke kort daarna uitbarstten, ten voordeele van FRUNs
EDUARD STUART , bekend onder den naam van Pretendent , verhinderden aanvankelijk, dat hot besluit der Loge van St . Paul
die gevolgen had , welke men or van verwachtte . Vele Loges hielden zelfs op bijeen to komen , en de jaarlijksche vergaderingen en feesten werden geheel en al veronachtzaamd . Wat
de4eu toostand der Metselarij nog hagcbelijker maakte, was, ,do

hooge ouderdom en de zw akheid van HRISTOPHORUS WREN, die
sedert 1702 was genoodzaakt geweest zijn ambt van Grootmees .
ter seder to leggen , waardoor de Broederschap, zonder opperhoofd, geheel aan zich zelve was overgelaten .
In then staat waren de zaken . toen de Metselaars van Londen en omstreken besloten , eerie nieuwe poging to doen, em
hunner waggelende instelling eenige kracht bij to zetten . De
eenige Loges , welke toenmaals in Zuid-End;eland bestonden,
waren zij, die vergadering bidden in de herbergen de Gans

en de Rooster, in St. Paul's hurch Bard ; de Kroon,
in Parker's-lane ; de Appelboom, in harles-street, ovent-Garden ; de ,Beker en de Druiven, in hannel-Row,
lVestminster, De vier Loges, aan welke zich eenige afzonderlijke Metselaars aansloten, vergaderden in de maand Februarij 4 717 , i n de herberg d e .Ape l bo om. Hare eerste zorg
was, zich als tijdelijke Groote Loge to constitueren, en na
beslist to hebben, dat do gemeenschap der kwartieren of driemaandelijksche bijeenkomsten , alsmede do jaarlijksche feesten
van St . JAN, voortaan hunnen geregelden loop zouden hernemnen , bepaalden zij hunne eerste vergadering op den 24sten Junij
eerstvolgende , ten einde eenen Grootmeester to verkiezen en de
aangevangene werkzaamheden voort to zetten .
De zitting had plaats in de herberg de Gans en de Rooster,
in het lokaal der Loge van St. Paul, de oudste der vier .
Do werkzaamheden geopend zijnde, onder het voorzitterschap
van den oudsten Deken , maakte men eene lijst van Kandida
ten voor het G rootmeesterschap , uit welke bij meerderheid gokozen werd ANTONY SAIJER, die onmiddellijk in zijne waardigheid
werd geinstalleerd door den Meester van den Stoel, en de geIukwenschingen ontving van de vergadering, die hem hare butde bragt .
Iliadat in hot jaar 1717 do nieuwe Engelsche Gr . • . Loge opgerigt geworden, en voor de eenig geldende oppermagt der Broederschap verklaard was , waardoor zij allezins een fakkel der
tweedragt in het verbond wierp , die Mina honderd jaren achtereen den vrede stoorde , verkondigdo de Groote Loge van
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York, welke het naaste regt op zulk eene verllaring had gebad, luide, dat zij van hare oude voorregten geenen afstand doen
wilde . Dit deed insgelijks de Groote Loge later , en vele Engelsche Loges verklaarden zich ten gunste der oude Groote Loge
van York. Daarom vereenigden zich vele werkplaatsen, om
'bet plan der Londensche Groote Loge to begunstigen . Eensdeels
was het do keuze der hoofdstad, anderdeels ontwikkelde zij eene
groote werkzaamheid in de grondlegging van nieuwe Loges, en
ten derde werd het haar gemakkelijk , voorname personen tot
Grootmeesters to benoemen, dat van grooten invloed was . Hier
tegen verklaarden zich alle Schotsche Loges en ook vele Engelschen voor afhankelijk aan de oude Loge to York, loch de
Groote Loge van Londen had het meerendeel Loges aan zich
getrokken . ook zelfs dan nog, toen zij door de eigenmagtige
veranderingen van het Maconniek gebruik, van vele willekeurigbeden verbreid word door JA OB RING en Lord VIS OURT KINGdie in 1729 Grootmeester der Engelsche Loge in Londen
was geworden , en in het daarop volgende jaar (1730) voor zich , een
onafhankelijk Grootmeesterschap van Ierland, in Dublin, uaar
de constitutie en gebruiken der oude VV . •. MM . •. had opge-$TON,

rigt . Buiten de Groote Loge door Prins EDWIN in 926 to
York opgerigt, had Schotland de oudste Loges aan to wijzen .
,Als de wieg der Schotsche Vrijmetselarij is Eilwinning to beschouwen, want naar ~ men wit, zouden volgens do stedelijke archieven, reeds in 450 door vreemde bouwlieden eene abdi j gebouwd en eene Loge opgerigt zijn , welker bestaan zich, onafgebroken tot aan het einde der vijftiende eeuw zou laten aantoonen .

Schotland werd cerst in 1756
Edimburg,
waarheen de Loge van Kilopgerigt, en wel to
winning in 1744 Karen zetel overbragt , onder den naam van
De eigenlijke Groote Loge van

Koninklijke Groote Loge en Groot-Kapittel der Orde van

HERO-

nori, en zich met de Edimburger Gr . • . Loge vereenigde, zoodat
zij aan deze het bestuur der St . Johannes-Loges overliet, en
vorzichdelidngenhetbesturderKapitelsvandeho-e
gore graden behield .

Over de geschiedenis en de tegenwoordige

werkz~ar held der Groote Loge van,

Ierland, in Dublin, zwij'

gen zelfs de Engelscho berigten, en wij vinden naauwe1ijkss lets
verder over dezelve, dan dat zij in 1750 is opgerigt, en zich
voor de gebruiken der oude Metselaren verklaard heeft .
Eindelijk kwam op den 27sten December 1815, tusschen de
heide Engelsehe Groote Loges to York en to Londen, eene
vereeniging tot stand , tot welke ook de Groote Loge van Sckolland, to Edimburg, zoo als ook de Groote Loge van lerland, to Dublin, hare afgevaardigden zonden, en wet gene
Karen G root- Secretaris LAWRIE, en deze den Groot-Secretaris
w . F . GRAHAM . Sedert then tijd hebben de verschillen onder de
Groote Loges van Brittanje, welke 96 jaren bestaan hebben ,
epgehouden, en broederlijke eendragt en liefde heerschen overal .
Behalve de verwarringen , die ten deele uit ijverzucht , ten
deele nit godsdienstverschil ontstaan waren , bad de Vrijmetselarij in Groot-Bri ttanj a hare oorspronkelijka reinbeid behouden .
Den .Jezuiten was de gelegenheid beriomen, daar bet verbond
to vervalschen en tot hun doel to bezigen , zoo als zij , na de
vlugt van JA OBUS Il , uit Engeland naar Frankr yk , in bet
kollegie van lermont deden ; bedriegerijen vonden geenen ingang, de alchemie werd verbannen, en de beoefening van ijdele kunsten afgeschaft .
De vrije staatsregeling, over welke zich de Britten mogten
verheugen , en de vrijheid van de drukpers, gaven hen gelegenheid , zich ongehinderd over godsdienstige aangelegenheden uit
to drukken . Vrijgeesterij pastte niet aan bet Engelsche karakter, en de Fransche praal en pronkzucht word spoedig door
hare talrijke hoogere graden en blinkende decoration belagchelijk
gemaakt . Veeleer kon men der Engelsche Vrijmetselarij met grond
ten taste leggen, dat hare zamenkomsten meer gezelligheid, dan
11aconnieke verbreiding van bet doel ten grondslag hadden , en
dat in de ondersteuning van milddadige inrigtingen de geheele
Maconnieke werkzaamheid beston€l . In betrekking op Schotland
moot nog bijzonder worden aangewezen, dat de Vrijmetselarij
hoofdzakelijk , eerst sedert den jare 1756, refit levendig is voortgekoinen . dat de Ridderorde van den lleiligen ANDREAS , door
Koning JA OBUS 11 in 1340 gesticlit , ofscboon men van hare
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nietigheid overtuigd is , nog immer , ofschoon ook afgezonded

van de symbolieke Vrijmetselarij , bestaat , en dat hot bijn~t
schijnt , alsof do drie Johannes-graden als eerie voorbezreiding
tot de zoogenaamxde hoogere Schotsche graden , van welke do
Engelsche Vrijmetselarij niets weten wil, beschouwd moet worden ,
Staatswetten en verbod van de Overigheden zijn nimmer in
Groot-Brittan j a

tegen de Vrijmetselaren uitgevaardigd gewor
den. Alleen vaardigde bet Parlement, den 12den Julij 1799,
eerie acte uit , verontrust door de verschhrikkelijke pogingen, die
nARRUEL, ROBISON en anderen hen toeschreven, die tot de geheime vereenigingen der Jacobijnen in 1?rankrijk en tot de Illuxninaten
in .ieiyeren behoorden , €n van hoog verraad beschuldigd Waren ; maar de geheime vereenigingen der Vrijmetselaren warren
hiervan uitgesloten , dewijl doze heilzame oogmerken beoogden,
en al heeft men zulks op do toen bestaande Loges willen toepassen, zoo heeft zulks zich nimmer tot de oprigting van nieuwe Loges uitgestrekt, noch is sedert then tijd eenig mistrouwen
door de Overheid tegen de Vrijmetselarij ontstaan . Voornamelijk heeft in Schotland de Broederschap immer in eon zees
hoog aanzien gestaan , hetwelk in lateren, tijd ten duidelijksto
gebleken is . Zoo is, bij voorbeeld, openlijk geen groot gebouw
ondern omen , zonder da t men de Groote Loge heeft verzocht bij
bet leggen van den eersten steen .
Niet zelden hadden bij zulke of andere feestelijke gelegenheden tegelijk openlijke processi©n in Maconnieke orde plaats, en
oak in do tegenwoordige eeuw zijn zij nog met groote prach# en
met al hare ordeteekenen gehouden . Zoo word, bij voorbei4d,
na LAWRIE'S aanstelling , op den 30sten November 1802, eene
processie van meer dan 1200 Broederen in Edimhurg gehoa
den , die van bet Parlementshuis naar Kingearms--tavern gingen, en op den 25sten September 1819 word, volgens de dagbladen, ook to Bath, in bet Engelsche Graafschap Sonnrnervelt,
eerie processie gehouden , waarbij de Iersche Grootmeester , de
Ilertog VAN LEI ESTER, de Engelsche G rootmeester , do Hertog
benevens vele andere Provinciale Grootmeesters en
VAN SUSSEX ,
900 Brooders bijeen waren, oxn eerie nicuwe Loge in to wijden,
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hij welke gelegenheld zij zich vertoonden in hunne MaQonniek6
kleeding en teekenen, en openIijk over de straten der stad gingen,
De Groote Loge van Eng eland , die to Londen haren zetel beef! , had, gedurende een tijdverloop van 50 jaren (van
-I8f5), den onlangs overleden en algemeen heminden en hoog"
geschatten Br.·. Hertog VAN SUSSEX als Gr.·. M.·. aan bet
hoofd. Onder dezen stonden een eerste en tweede gedeputeerd
G.·. M.· . , de Graaf VAN ZETLAND en, de Markies VAN SALISBURY.
Het Logewezen in gewcsten en landen , onder het Engelsche
Gouvernement staande, of welker Loges onder de G.·. L.·.
behooren, wordt bestuurd door Provinciale Grootmeesters.
Onder het hesturend ligchaam der G.·. L.·. staat een Raad
yan algemeene zaken , bestaande meestal nit gewezen of DOg
regerende Meesters van Loges. De Groote Loge hezit, hehalve
eene prachtige vergaderzaal , ook eene boekerij, hevattende
Ma<1onnieke, geschiedkundlge en wetenschappelijke werken, deze
hoekerij is dagelijks geopend voor de Groot-Officieren, de ver...
sehillende Meesters, Oud-Meesters en Opzieners van Loges.
In het jaar 1845 telde de Gr.·. L.·. van Londen 716
Loges onder haar beheer, van welke er tot zelfs in Australie
gelegen zijn, en waarvan er zich te Landen alleen 107 bevinden,
Onder de inrigtingen van weldadigheid, door de Engelsche
Vrijmetselaars gesticht , hehooren: 1 0 • Eene school, tot onderwijs
en verzorging van dochters van minvermogende Vrijmetselaars.. 2°.
De Ma«;onnieke instelling van weldadigheid. Door deze instelling
worden de zoons van minvermogende of overleden BB.·. van
zeven tot twaalf jaren op verschillende scholen onderwezen, op
ambachten besteed en van kleeding voorzien. 50. Het MaQonnieke
fonds. waaruit arme, oude en ziekelijke BB.". ondersteuning
ontvangen. Twee andere instellingen voor DB.'. err hunne weduwen, een oude mannen- en vrouwenhuis, zijn op het punt
van daargesteld te worden, Wat het wetenschappeIijke hetreft,
bestaan er negen Ma~onnieke vereenigingen in Landen, in welke men zich eens per week bezig houdt met Ma'Jonniek of we.
tenschappelijk onderrigt,
,~et stelsel der Gr.. ·. L.· '\ van Engeland, de oudste de~

geheele wereld , bearbeidt alleen de drie Johannes-graden ,
met toe voeging van Royal-Arch ; eene soort van wetensehappelijke graad . Buitendien bestaan or nog daar enkele beoefende
zoogenaamde Riddergraden, als van den Tempel, van Maltha,
van alatrava, van 41cantara, van de Teutonische Orde,
van de Ster, van den Dierenriem, enz . , welke echter geed
wettig bestaan hebben, als zijnde niet erkend door de Gr.- . ,
L .- . , die ze echter, door de weinige deelhebbers , ongestoord
laat beoefenen .
ENGELHARDT . Den 14den Junij 1823 wordt gekenmerkt door
een gedenkwaardig voorval, in de jaarboeken der algemeene
Vrijmetselarij . Ret Hollandsch koopvaardijschip Minerva, van
400 tonnen last, keerde van Batavia naar Europa terug, en
had vole rijke en bekende passagiers aan boord . Onder anderen
de Broederen ENGELHARDT, eon eerbiedwaardig grijsaard, oud Gedeputeerd Meester Nationaal in Neerlandsch Indie ; lILIAN ,
enz . Op de hoogte van de Braziliaansche kusten ontmoette dit
schip, in den vroegen morgen, een' kaper, onder Spaanscho
viag, en voorzien van de noodige kaperbrieven der ortes . Do
Minerva werd aangevallen, en verpligt , zich, na een bloedig
gevecht, over to geven . De hitte van bet gevecht had den kapitein woedend gemaakt, en hem bevel doen geven, de geheele
bemanning over de kling to doen springen . Reeds hadden de
Zvoestelingen een gedeelte van bet scheepsvolk aan den mast gebonden , toen, de passagiers bevel ontvingen, om aan boord van
den kaper to komen. Zij kwamen ; smeeken, jammerklagten,
aanbiedingen, alles was vergeefs, en niets kon den kapitein verbidden . Eensklaps treft cone spoedige ingeving den Br.- . ENllij meent in den Spaanschen kapitein Maconieke
GELHARDT .
gebaarden to herkennen ; hij blijft niet besluiteloos ; hij noemt
zich en maakt zich als V .- . M . - . bekend, hem zijne waardigheid en betrekking to kennen gevende . De kapitein, vroeger
ongevoelig voor alles, schijnt nu verstomd en bewogen ; hij twijfelt ; hij vordert bewijzen . De teekens en woorden stemmen
niet naauwkeurig overeen , en onze Broederen vreezen met regt
nieuwe vervolgingen van do, zijde eens yolks, dat zij als vj an-;

248

ENO .

ES .

den der Vrijmetselarij beschouwden . Zij hadden gedurende den
strijd hunne IVlaconnieke decoration in zee geworpen , maar goiukkig, werden er op hetzelfde oogenblik eenige overblijfselen,
die nog drijvende waren, opgevischt, onder anderen een in
tween gescheurd diploma op perkament, versierd met Mason=
nieke zinnebeelden, en dat onder de oogen gebragt word van
hem, die dit verhaal met do levendigste en onwedersprekelijkste
bewijzen bevestigt . Op dit gezigt houdt alien twijfel op . Do
Spaansche kapitein herkent zijne Broederen , omhelst hen, geeft
inenschen en goederen vrij, herstelt de geledene schade, gebruikt
,alle voorzorg, om hen voor de mishandelingen van zijn scheepsvolk
to vrijwaren, waarvan hot grootste deel , even als hij, tot eeno
Loge, in bet 0 . - . van Ferrol, in hot jaar 4821 georganiseerd,

Lehoorde , en waar zij gedurende eenige maanden , en zelfs den
avond voor hun vertrek , gearbeid hadden ; hij weigert elke beboning, en geeft hen eon geschrift , dat hen veiligheid op
hunne gansche refs beloofde .
Men leest ook verder, dat de Ex-God . • . Grootm . • . Nat . r .
ENGELHARDT , die sedert 1799 then post in do Indien beklcedde, werkelijk in bet vaderland is aangeland . Hij had zijne
hooge betrekking voor altoos nedergelegd, waarmede hij zoo lang
en in zoo velerlei omstandighcden des levens bekleed was, doende do Vrijmetselarij in eon ander werelddeel bloeijen ; echter
besloot hij weder naar de Indien terug to keeren, om er zijne laatsto
,dagen to eindigen , en volbragt dit besluit in hot laatst van 1824 .
ENO H . Een beteekenend woord in de hoogere graden .
.LPOPT (Priester Iliuminaat) was de zesde graad der Illuminateii
in Be jeren .

ERKENNINGSGRADEN . Zie GRADEN . (WETENS
ERNST 11, Hertog van Gotha . Zie GOTxA.

IIAPPELIJ1O)

ERNST en FALK. Zie LESSING .
ERSKINE (THOMAS Lord) was in hot jaar 1730 Grootmeester
van do Groote Loge van Schotland, (van de 4neient-Masons),
die onder zija voorzitterschap zeer in glans en aanzien toenam .
ES HI . Het verminkte Hebr . woord I8chi (Heil), eon in do
booge grader beteekenend woord .
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(Gne:ra, Hebr, K1?j') Een woord in de hooge graders

(Schotsche Ritus , 52e . graad) .

ESOTERIS H werd in do oude mysterien de geheime leer der ingewija
den genoemd . Exoteriseh daarentegen was de leer die voor de on .
gewijden bestemd was . Zie VERBOND (het Pythagoreesche) .
ESPERAN E . (Ordre des hevaliers et Dames de l') Eeif
der vele in Frankr~yk zoo ligt ontstane als weder uitgeblus hto Vrouwenorden , die een deel der Vrijmetselaars-Broederschap
moesten uitmaken .
ESSEMS , (De) die in beoefenende en bespiegelende (welko
laatste men gewoonlijk met den naam van Therapeuten hestempelt) worden verdeeld, maakten eene sekte van godvruchtige Joden uit, welke hunne instellingen zeer verborgen hielden
en wier aanzijn , wat de eerstgenoemden betreft , slechts met
zekerheid twee honderd jaren voor en nog honderd jaren na
HRISTUS geboorte bekend is geweest, terwiji van de laatsten
nog in de zesde eeuw sporen worden gevonden .
De eigenlijke Esseers leefden bier en daar verspreid in do
eenzaamste streken van Syrie en Judea , onderseheidden zich

door eene bijzondere bedrijvigheid en vormden eene vereeniging,
welke bet kenmerk eener hooge aartsvaderlijke eenvotidigheid
droeg . Van do drie hoofdsekten des Jodendoms voor de verwoesting des tweeden tempels in Jeruzalem, waren de Phariseers t3'Vl tb om hunne geleerdheid en stipte opvolging der
uiterlijke godsdienstige gebruiken in bijzonder aanzien , en verkregen door den schijn van heiligheid, lien zij aannamen, grooten invloed ; zij werden voor de voornaamste steunsels der regt
die zieh uitsluigeloovigheid gehouden . De Saduceers
tend aan den letterlijken zin der mozaIsche wet hielden en
alle mondelinge overlevering verwierpen, leefden met hen gedurig in onmin . Geheel rustig daarentegen gingen do vreedzame
Esseers, die zich in alien deele van de gunstigste zijde deden
kennen, hunnen weg . Het weinige dat omtrent de lotgevallen
dezer sekte tot ooze tijden is overgebragt, bestaat alleen hierin
dat de Esseers (die reeds ten tijde van JONATHAN den Maccabeer als gevestigd voorkomen), de bescherming , die zij onder
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do regering van HERODES genoten , verschuldigd wares aan een,
lid bunner orde , welke aan dozen vorst, in diens kinderjaren,
zijne toekomstige grootheid zoude hebben voorspeld , en dat zij,
gedurende den oorlog met de Roreinen , blijken hebben gegeven van ongemeene grootheid van ziel, door aan hunne beginselen , onder de hevigste folteringen , getrouw to blijven , en
liever hun leven op to offeren dan van hun geloof afstand to
doen ; dat de Therapeuten daarentegen, die , volgens hunne
grondstellingen, meer warsch van aardsch geluk moesten geweest
zijn , minder standvastigheid hebben betoond ; dat voorts, onder
keizer ONSTANTINUS, twee zusteren dier sekte , MARTHA on MARTHENA, wegens hare vroomheid en heiligheid beroemd waren ;
en , eindelijk , dat deze sekte , die echter verscheidene veranderingen in leer en gebruiken had ondergaan , nog ten tijde van
keizer JUSTINIANUS in aanwezen was .
Hot tijdstip van hot ontstaan dezer sekte is vrij onzeker ;
volgens sommigen stamt zij of van de Keniten of .Rechabiten
(Zie Rigteren I : 16 en JEREMIAS XXXV) . Anderen wilden
'hot ontstaan derzelve reeds in de zoogenaamde profeten-scholen vinden, waarvan SAMUEL do stichter was . (Zie I SAM . XIX
48-24 , II Kon . II : 3 en 5 . r enz.) Het waren doze scholen,
die de ware Godsvereerders JESAJA, MI HA en meer anderen
voortbragten, welke alle de leer verkondigden, dat God to kennen en menschen wel to doen, het wezenlijke der godsdienst
is . Aan deze scholen nu , welke buiten de steden en meestal
in eenzame streken waren aangelegd, en waarop de scholieren
ook gemeenschappelijke voeding genoten, hebben do Esseers in
latere tijden, in vorm als anderzins, meerdere ontwikkeling gegeven . Velen gelooven dat doze sekte uit die der .Helleni$tische Joden inn7i,N), welke zich in Egypte ophielden, voortgesproten is . Het gevoelen van DE ROSSI in zijn work : Meor

Enaj iem is hieromtrent , dat

een der scholieren van
hun stichter was . Voor 't overige vindt
ANTIGONUS
SO HEUS ,
men in den Talmud vole sporen van de leer en de gebruiken
der Esseers, zonder vermelding echter van wien dezelve herkoinstig zijn .

BRU KER

BAITHOS,

(in ziine .Hilt . critica philos . Lips

1766, tom. 11, pag . 761), zegt, dat de vereeniging der Esseers de oudste der joodsche sekten was . Even duister als de
oorsprong der Esseers , is ook de afleiding van hunnen naam ,
en de meeningen hieromtrent zijn ook zeer niteenloopend . Do
cen denkt, dat die van bet grieksche woord oojoc (heilig) afkomstig is , een ander van bet hebreeuwsche woord mon (c'til
zijn) , omdat bet een voorschrift dezer sekte was, weinig to
spreken ; weder anderen beweren dat hun eerste stichter xossEUs
of ESSEUS was genaamd . Het natuurlijkste en met de geschiedenis der sekte meest overeenkomende gevoelen is dat, hetwelk
.Esseers van bet arameische 4ssia wtw (Arts, Geneesheer)
afleidt, hetzij omdat zij zich met de genees- en heelkunde onledig hielden , hetzi j omdat zij tevens zielenartsen waren .
MORLIN zegt : » Volgt mij in de woning van den eenzamen
joodschen Esseer,, aan de westelijke zijde der Roode Zee ! De
dageraad wekt hem . hij verlaat zijue legerstede, en even als de
edele Pythagoreer eens den nieuwen dag met de toonen der lyra begroette, en , met zich en zijne bestemming bezig, de harmonie van bet Pentakoord over zijn geheel wezen trachtte to
verbreiden, zoo ook begint de Esseer den dag met eene Hymne,
met een van de vaders overgeerfd gebed : dat het licht worde!
De zon verrijst . In een ligt, eenvoudig gewaad spoedt hij zich
tot zijnen dagelijkschen arbeid, tot den landbouw of de ooftteelt,
op bet vrije veld of in eenen tuin , tot zijnen bijenkorf of zijne
kudde . Slechts een aartsvaderlijk en vreedzaam levee is hij
toegedaan, wapens vervaardigt hij nimmer , den handel kent
hij Diet . Door tevredenheid , matigheid en arbeidzaamheid, is
hij rijk in zijne armoede ; een stil , vrij leven is hem genoegzaam . Hij wordt niet gediend en is ook niet dienstbaar. Allen
zijn vrij . Hij arbeidt niet voor zich alleen, maar voor alien ,
en alien voor hem ; want bet verbond en de bondsleden onderling , hebben de persoonlijke bezittingen in gemeenschappelijk
goed veranderd . IIij zoekt kruiden of steenen , aan welke men
genezende krachten toeschrijft , en nadert , helpend en vertroostend , de lijdenden . Hij spoedt zich naar zijne woning , baadt
zich en kleedt zich aldaar in een wit linnen gewaad , zijn' eenigen
44 ;
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Zoodanig ecnvoudig uitgedost , gaat hij aan bet ge
meenschappelijke maal , en vindt de broeders , na gelijken arbeid,
in gelijke kleeding vereenigd . Do opziener spreekt bet gebed
(NIvio n) uit . De spijzen worden verdeeld, brood en groenten voor
elk in eenen bijzonderen schotcl . Wijn is van de tafel .gebannen , doch gesprekken
ofschoon aan eene zeer bepaalde orde
onderworpen, houden den kriiig levendig -- gesprekken over
natuur en landbouw , over zinspelingen en geheimzinnig verklaarde plaatsen der Schrift . Met bidden besluit men den maaltijd . De bezigheden van den morgen keeren ook na bet middagmaal terug, en door eenen gelijksoortigen maaitijd, met guile
gastvrijheid ook voor den reizenden brooder bereid , wordt, met
inachtneming derzelfde gebruiken, do dag onder feestelijke lofgezangen geeindigd , die voor niemand ten onnutte voorbijging,
zelfs Diet voor bonderdjarige grijsaards , welke (volgens do uitdrukkelijke getuigenis van JosEPHus) onder doze overeenkomstig
de natuur levende menschen, Diet zeldzaam waren ." De inhoud van bet ochtendgebed was welligt eene uitdrukking der
hoop op den to verwachten Messias , of een gebed om innerlijk
licht . Misschien was bet ook bet LX kapittel van JESAJA, hetwelk gebeden werd, in do hoop op betere tijden , en bet is
bijna zeker dat JOSEPHUS daarop doelt, wanneer hij spreekt van
gebeden, die van do voorvaderen overgeerfd waren, enz .
Bij deze schets, zullen wij nog vermelden , do bijzonder feestelijke viering van den Sabbath , welke hunnen wekelijkschen
arbeid afwisselde ; deze was aan do rust, de overdenking en
aan de bijcenkomsten in hunne eenvoudige , tot godsdiepstige einden bestemde vergaderzalen toegewijd, en werd met de uiterste
gestrengheid gevierd, zoodanig dat zij Diet konden besluiten op
lien dag vuur to doen ontsteken , weshalve zij daags to voren hunue
spijzen bereidden . Voor bet overige moeten wij aanmerken ,
dat behalve do Wijn ook de olie onder do gaven der natuur behoorde . vwier genot volstrekt verboden. was ; dat zij zelve
luinne woningen bouwden, en dat sommigen onder hen de weverij en andere bedrijven des vredes uitoefenden ; dat , hoezeer
zij niminer wapenss vervaardigden , zijj die echter ter hunner
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bescherming op reis medenamen , doch geene spijzen , onldat
zij bijna in alle oorden van hun vaderland brooders vonden ,
die naar de voorschriften der orde leefden , hen gastvrij ontvingen , en ook in geval van nood, van gewaad, schoeisel en
dergelijke zaken voorzagen ; eindelijk , dat zij . daar de minste
hunner zich in den huwelijken staat begaven, ongemeen gaarne vreemde kinderen opnamen, en naar hunne grondstellingen grootbragten .
Niet aan ieder die zulks verlangde was de toetreding geoorloofd tot de Esscische orde, waartoe, volgens het getuigenis van
rxiLO en JOSEPHUS , 4000 broedexs behoorden .
Omzigtig en
gestreng in de keuze , onderwierpen zij elk , die zich ter inlijving aanbood , aan eene ernstige beproeving. Men gaf hem
Fen wit gewaad, een linnen voorswhoot en eerie kleine biji
(Dolabella), en aisdan moest hij zijn proefaar doorstaan naar
de uiterlijke voorschriften der maatschappij .
Slechts dan ,
wannecr hij in dit tijdsbestek bewijzen van onthouding en zelfbeheersching had gegeven , verlennde men hem eenen naderen
toegang , en hij word de wijding door het zuivere water
deelachtig . Waarschijnlijk eene soort van zuiveringsbad th, =O
betwelk ook bij andere mysteries gebezigd werd.
Tot de eeuwig onoplosbare verbindtenis met de leden der
orde en hiermede tot de bijwoning van hunne gemeen8chappell ke inaaltijden kon hij niet geraken, dan na eenen herhaalden proeftijd van twee jaren to hebben ondergaan . Voor
zijne volledige intrede in de regten en pligten als lid , beloofde hij door eenen vreeasel%j hen eed
i 0.

Eerbied voor de Godheid to zullen hebben , geregtigheid jegens de

menschen to oefenen en noch uit eigene beweging , noch op bevel van een
ander tegen iemand, wie hij ook zijn mogt, onregt to plegen .
2 0.

Den booswicht to vlieden en den brave to beschermen , zich altijd

getrouw jegens elk en vooral jegens de voerders der heerschappij to betoonen, dew ijl niemand zonder den wit Gods regeert.
34 . Wanneer hij zelf eens tot het hestuur mogt geraken , nirnmer
willekeurig zijne magt to misbruiken noch zich in kleeding of versiering
van zijne onderhebbenden to zullen onderscheiden .

4° .

Nimmer zijne handen met diefstal -- zijnen mond met logen -- en

z jn geweten wet ouregt to bezoedelen --r en , eindeiijk
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5° . Voor zijne broeders niets, to verzwijgen , maar lien de leer , zoo als
hij die ontvangen had, weder to verkondigen, den vreemde daarentege n ,
al werd

h4

met de grootste folteringen bedreigd, niets van hunne gehei-

menissen noch van de boeken des verbonds of de namen der Zendelingen
to verraden .

Behalve hetgeen wij reeds hebben aangestipt omtrent do volkomene gelijkheid en do gemeenschap van goederen, welke
onder de Esseers heerschte, willen wij nog bet volgende vermelden . Er bestond onder hen slechts eene Wetgevzng en
One Regterlij ke magt , zamengesteld uit al do leden der
orde, en waarin alle stemgeregtigd waren . Er konde geen
vonnis wegens grove vergrijpen worden geslagen, wanneer niet
minstens honderd van hen tegenwoordig waren .
De veroordeelde en verbannen Esseer konde, door eed
en zeden verpligt geene spijzen van anderen aan to nemen, zich slechts met wilde vruchten en kruiden voeden,
en zag alzoo , wanneer een jaargetijde genaakte waarin deze
schaarsch waren, een langzaam verscheiden to gemoet . Meesttijds namen zij derhalve den half verhongerde wader in bun
midden op . Voor bet overige waren de Broeders in Brie
klassen verdeeld, en hadden hunne priesters, hunne oud-aten, voorzitters en voorzangers bij hunne gemeenschappelijke maaltijden en hunnen gemeenschappelijken schathewaarder ;
deze onderscheidingen werden geregeld naar de meerdere of
nnindere tijdruimte die zij als orde-leden hadden doorgebragt .
Volgens JOSEPHUS werd door doze bestuurderen bepaald wat
ieder verrigten moest ; en , ofschoon hulpbetoon en 't bewijzeu
van deelneming aan elk lid veroorloofd was, zoo zelfs, dat zij
aan waardige personen hulp bewijzen en den nooddruftige
voeden mogten ten koste van den gemeenschappelijken schat ,
was bet hen echter ontzegd, zonder voorkennis der opzieners ,
nan bloedverwanten geschenken to geven, waarschijnlijk ter
y oorkoming van de zoo mogelijke misbruiken , waar het de
naaste betrekkingen gold .
Do Jsseers geloofden aan uen eenig eindeloos Wezen , van
hetwelk zij waardiger begrippen koesterden, dan bet grootste
gedeelte hunner tijdgenooten , waarom eon vroom levee bun
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dan ook als Gode bet meest behagelijk toescheen . In Hem
stelden zij zich den Gever van al bet goede voor . u God ,"
dit is hunne hoofdstelling, » kan slechts in geest en in waar~~ heid , door de deugd van het hart , niet door offers en
uiterlijke gebruiken , vereerd worden . "' Eenige verordeningen ,
vooral wat de sabbathsviering betreft , volgden zij met de uiterste gestrengheid op .
Hunne eerdienst beoogde voorts de
Godheid in vaderlandsche en welligt ook , even als de Therapeuten, in door hen zelve vervaardigde lofzangen, in de daartoe
bestemde vergaderzalen to prijzen, zoo als wij dit reeds hebben
vermeld . Den eed, ui tgezonderd dien, welken zij bij hunne
aanneming aflegden, beschouwden zij als misdrijf, daar bet
strijdig zoude zijn met den eerbied, then men aan bet Opperwezen verschuldigd is, om Hetzelve wegens nietige aardsche
zaken aan to roepen, en dewijl de handelingen van elk mensch
zoodanig moesten zijn, dat men hem,
eeden, geloof kon schenken

zonder aflegging van

Dat de ziel met bet ligchaam net vergaat, was bij hen een onwankelbaar geloofspunt . De ziel, leerden zij, was een etherisch wezen,
tijdelijk in het ligchaam als in een' kerker gebannen , en dat ,
na volbragten proeftijd , bevrijd van de banden des vleesches ,
overzweeft naar verhevener gewesten , veel gelijkende naar do
gewesten der zaligen , waarvan de grieksche dichters gewagen ,
en van welke de Esseers , volgens JOSEPHUS, de volgende
voorstelling hadden : Den brave, zeggen zij , wacht een leven
aan gene zijde van den Oceaan , in eene strekk , die nosh van
stortregens of sneeuwvlagen , noch van brandende hitte , to
lijden heeft ; maar door uit een van den Oceaan derwaarts
waaijend windje eene verfrisschende koelte ontvangt . -- Des
to vreesselijker schetsen zij daarentegen met hunne rijke ver.
beeldingskracht do woningen der boozen af . Voor bet overige
strekte hues inziens bet geloof aan belooning en straf hiernamaals zoo wel tot meerdere aanmoediging der vromen , As one
goddeloozen terug to houden van buitensporige handelingen in
dit leven .

Hunne zedelcer was gevestigd op den drievoudigen stelregel ,
bemin God, bemin de deu,gd , bemin de mensclaen .
Broederliefde, matigheid, kuischheid, waarheidsmin en
onkreukbare goede trouw, eerbied der jeugd jegens de ouderen van jaren, zindelijkheid, arbeidzaamheid , geduld en
standvastigheid in tijden van beproeving, onwrikbare vastheid
van zedelijke beginselen, die zelfs door de uitgezochtste martelingen van vijanden niet aan het wankelen konde gebragt
worden, en vooral eene onbeperkte weldadigheid, die zich over
alle menscben uitstrekte , waren de uitvloeisels deter schoone
zedeleer , en de grondtrekken waardoor deze sekte uitmuntte .
In de heilige boeken van hun yolk zochten zij , buiten den
bewijsbaren woordelijken , nog een' verborgen zin, en besteedden vele moeite tot deszelfs ontcijfering , terwijl hunne leer-wijze overigens zinnebeeldig was .
De Es-seers , plaatsten in hunne vergaderzalen het cabbalistische ze,gel van Salomo of het Phytagorisch zinnebeeld der
schepping, hetwelk uit twee in elkander geschovene regtzijdige
en met zonnenstralen omgeven driehoeken bestond.
In dit mystieke teeken lag toenmaals het zinnebeeld der
vermeende vier grondstoffen, vuur , water , lucht en aarde ,
opgesloten , waaruit de Schepper met hulp van het lucht ,
do wereld naar maat , getal en gewigt meetkunstig had gebouwd . log heden vindt men dit geheimzinnig teeken (als
I erkelijk zegel) bij vele Israelitische Synagogen in gebruik ,
bet wordt het *child DAVIDS, of SALOMONS zegel genaamd .
Bij de Israeliten bestaan nog stukken, welker inhoud en eigendommelijke uitdrukkingen, hunne afstamining van de Esseers
doet gissen ; zoo als : De Spreuken der vaderen , (in den Talmud) II . § 15 en 16 . » De dag is kort , do arbeid veel , do
• werklieden zijn traag , de belooning is groot , en het opper• hoofd des huizes spoort ernstig aan . U wordt, wel is waar,
* uiet opgelegd den arbeid to voltooi jen , maar gij hebt ook
* geene vrijheid er u geheel aan to onttrekken . Naar mate gi j
do II . Leer veel bestudeerd hebt , zal u ook veel loon UeS Q,
a

ESS .

ETI1 .
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ven worden . De Heer , wiens werk gij verrigt , is ook ge), trouw om u bet loon voor uwen arbeid to vergelden . Maar
bedenk dat de belooning der regtvaardigen eerst in de toe)) komstige wereld plaats heeft ."
IV .
I . » Wie is cen (ware) wijze ? Hij die van een ieder
» leert . . . . Wie is cen (ware) held? Hij die zijne hartstog9) ten bedwingt . . . .
Wie is (inderdaad) rijk ? Die met zijn
» dcel tevreden is . . . . Wie is (wezenlijk) geeerd ? Die zijne
Inedemenschen Bert . . . . ".
Gewoonlijk aten de strenge Esseers niet voor zonsondergang ,
H

en hadden zij voor grondregel, dat de tijd des lichts aan do
wijsheid en den arbeid, en die van de duisternis aan bet voeden des ligchaams moest gewijd worden . Alle waren bij hunne
zamenkomsten in bet wit gekleed ; de mannen hielden hunne
harden onder de kleederen verborgen, wordende des regterhand
tussehen de borst en de kin geplaatst, terwiji de linkerhand
langs bet ligchaam nederhing, klaarblijkelijk als bet teeken van
nadenken . In de Esseers vindt men wel niet bet geheel, maar
toch cen gedeelte verwezenlijkt der republiek van PLATO, zoowel
als bet gedeeltelijk denkbeeld van den nog ouderen wijsgeer
Dit bijeengenomen, is bet dus niet onwaarschijnPYTHAGORAS .
lijk, dat de Iia ld eers (zie dat Art .), de latere hervormers of
.
.stichters van de
Mac gebruiken, zich, vooral bij de invoering
van de drie groote lichten , hoofdzakelijk hebben gegrondvest op
de drie gemelde grondstellingen der Esseers . Vergelijk over deze'sekte
3OSEPI1I, antigq . Judaicae en De hello Judaico, gelijk ook
Liber de vita contemplativa, en Tract . quod
PIIILONIS,

omnis probe$ Liber .

olon . 1613, of Frankf. 1691 .

ESSEX . (THOMAS ROMWELL, Graaf van) Grootmeester der Engelsche Bouwlieden van 1559-1 540, in welk jaar hij onthoofd werd .
ETHELWARD , zoon des Angelsaksischen Konings EDUARD de Oude,
be ETHRED .
Hij benoemde in bet
ETHELWIULE, Koning der Angelsaksers .
jaar 837 ST . WITHIN tot opzigter der bouwondernemingen, die
hij in zijn rijk uitvoeren liet .
JTIJI1ED . Graaf van Mercia, zwager van den Angelsaksischen Ko-
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ETO .

EUG .

de Oude,

welke hem en zijnen brooder ETHELin hot jaar 900 , tot opzieners der bouwlieden en hunnen arbeid benoemde .
TOILE (L') FLAMBOYANTE .
(De vlammende Ster.) De
titel van een bekend Fransch Mac
. werk . Zie TS HOUDY .
.Ding

EDUARD

WARD,

EUGENIUS . (Prins) Zoo ooit een man van verdienste in de jongste tijden bestond , wiens naam in de jaarboeken is ingeschreven , zoo er ooit cen V . • . M . - . heeft kunnen bewijzen , door
zijn gedrag niet alleen vrij van blaam, maar integendeel ook alien lof waardig to zijn, om de vervulling zijner pligten als zoon,
echtgenoot , vader en burger, dan was- bet zeker de waardige
aangenomen zoon van den Keizer NAPOLEON , de dappere Prins
zoon van den Generaal Burggraaf DE BEAUHARNAIS en
EUGENIUS,
van JOSEPHINE TAS HEII DE
Franschen word begroet .

LA

PAGERIE ;

die sedert als Keizerin der

werd den den September
4 781 geboren, en bezat eon der edelste karakters . In
hot vierde jaar van NAPOLEONS bestuur word bet yolk , op
bevel van BARRAS, in de Kerk van St . Rochue ontwapend en
daarna bad onmiddellijk de algemeene ontwapening der burgers
van Par ijs plaats . EUGENIUS, die bet vernederend denkbeeld
niet kon verdragen , om bet zwaard , dat hem door zijnen sterEUGENIUS

ROSE

DE

BEAUHARNAIS

venden vader geschonken was, over to geven, vervoegde zich bij
den Generaal en beklaagde zich . Zoodra NAPOLEON , die zoo
veel prijs op mood stelde, en zoo gaarne cone edele f erheid in
zijne soldaten zag, zijne bode had verstaan, bezocht hij in persoon
lien vijftienjarigen jongeling, en bood hem zijn eigen zwaard aan .
Des anderendaags ging BUONAPARTE haar begroeten, aan wie dezen j ongeling bet leven was verschuldigd, met dat gevolg , dat
hij haar weldra huwde .
Echtgenoot van JOSEPHINE geworden
zich, den Prins EUGENIUS als zoon aan
tot - Aarts-Kauselier van Frankrij k
Italie to v6rheffen, gelijk ook over

zijnde, haaste NAPoLEOAt
to nemen, en hem weldra
en tot Onderkoning van
de erfopvolging, in des

Keizers brief van den 12den Januarij 1797, ton voordeele van
BEAUHARNAIS beschikt Nverd .

EUGENIUS

EUPo

EVEo
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Daarna kreeg hij met zijne mocder ongcnoegen , en brak er
EUGENIUS was toen
sedert acht jaren (in 1806) gehuwd met de Prinses AMELIA,
dochter van den Koning van .Bei.jereno Het verdrag van Fontainehleau hragt hem in RUN land, Pruissen en Oostenrijk,
Toen stierf de uitmuntende JOSEPHINE in het kasteel van Malmaison, EUGENIUS Frankri.jk ontvlugt zijnde, en zich van
zijne familie meer en meer verwijderende , reisde al verder,
onder den titel van Hertog van Leuchtemherg, tot in de Staten
van zijnen schoonvader, en stierf aldaar den 26sten Februarij
1824.
Gelijk ,vij hebben gezegd, was hij Vrijmetselaar. De Loge St.
Eugenius, in het 00·. van PariJ·s" telde hem in 1805
onder hare Ieden. Hij was toen achtb.·. Mr.·. van Eer. Eene
Loge te M i laan was ook naar zijnen naam genoemd , toen die
stad Fransch was geworden , en het G.·. 0.·. van Italiii had hem tot G.·. M.·. der Italiaansche LL.·. henoemd.
Eindelijk benoemde de ~Upre1J1e Conseil van den 55en graad
van het oud en aangenomen Schotsche systema, hem tot Souverein Groot-Kommandeur voor geheel Ita lie.
EUPI-IRAAT. Eene der grootste , in den ouden tijd merkwaardigste Aziatische stroomen. Volgens de geschiedkundige mythe
van verscheidene systema's , moesten de Ridders van het 008ten zich met de wapenen in de hand eenen overtogt over deze
rivier banen.
EVANGELIE VAN JOHANNES (Het) wordt door de Vrijmetselaars-Broederschap in bijzondere achting gehouden , dewiji het
veel van de leer der ..Esseers en der oorspronkelijke Vrijrnetselarij en vele hoofdgebruiken derzelve bewaard en tot ODS heeft
overgehragt. In enkele landen is het dit boek waarop de nieuw
ingewijden den eersten eed moeten afleggen , ten weiken einde het bij het eerste Hoofddeel voor den achtbaren Meester op
het altaar opengeslagen ligt, Het eerste, dat daarbij geleerd
wordt , is vermeld vs. 15. Ret lichs scAvOnt in de duisternis , en de duisternis heeft hetaeloe niet begrepen,
EVERGETENo (De) [de Weldoeners] Een in het jaar 1792 door
een hevige stormwind over Frankrijok los.
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EX .

FAB .

ouderscheiden Metselaren in Si lezi a opgerigt geheim gezelschap,
ter bevordering van het zedelijk goede, de ontwerping van welker statuten, innerlijke organisatie en Rituaal den Professor
FESSLER, toen in
arolath, werd opgedragen, die den geheelen arbeid, nadat dit verbond reeds in het jaar 1795, zonder eigenIijk to hebben bestaan , was to niet gegaan , in het geschrift

.flctenmassige flufsch li sse caber den Bund der Ever'e .
ten in ,Schleeiin (Freyberg 1804, in 80 .), in druk gaf.
EX LUDEEREN . Zie UITSLUITEN .
EXOTERIS H . ZIe ESOTERIS H .
EXPERT . (Een) ..Len in de kunst ervarene . Onder deze benaming bestaat in de Fransche Loges een Logeambt, wiens
bezitter verpligt is, de bezoekenden to beproeven, en wanneer
bet noodig is, de plaats van iederen afwezenden beambte to
vervullen .
)XTER . (Baron VAN) Officier in de lijfwacht des Konings LODEwmc XVI van Frankr jk, was voor de verbreiding der Strik ,
to Observantie in Frankr j k zeer nuttig . Hij voerde in de
hoogere graden den ordesnaam : Epee a pino virente .
EXTER, (JOHAN GOTFRIED VAN) Doctor der Medicijnen in
Hamburg , geboren in het jaar 1754 , overleden den 12den
April 1799, was van 1786 tot zijnen dood Provinciale Grootmeester van de Groote Provinciale Loge van Neder-Sakeen,
in Hamburg, en de order haar werkende Loges van Engela the constitutie .

F*
FABRE, (BERNHARD RAYMUND)

Doctor in de Medicijnen to

Farijs, werd in het jaar 1804 tot Grootmeester benoemd der
nieuwere Tempelheeren in Frankr%j k , onder den naain van
IIERNARDUS RAIaIUNDUS .

FAL .
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FAL K, (ANTHON REINHARD Baron) Nederlandsche Staatsminister, een der verlichtste Staatsmannen van zijnen tijd, in
4776 to Utrecht geboren, verwierf hij aldaar zijne eerste kundigheden, en bezocht in bet jaar 1800 de Universiteit to Gottingen .
In zijn vaderland openden zich hem, brj zijne terugkomst , vele uitzigten. Aanvankelijk was hij Advokaat to Amsterdam, en vervulde toen eenige stedelijke ambten . In het jaar '1802 was hij
Gezantschaps-Secretaris aan het Madridsche hof . In dezen tijd vond
hij veel gelegenheid, in de geheimen der toenmalige Europesche diplomatie ingewijd to worden, en dit to meer, daar bij een' tijd
fang, gedurende de afwezigheid van den Gezant, diens post vervulde . Hij keerde in 1806 naar zijn vaderland terug, sloeg
onder Koning LODEWIJI NAPOLEON iedere aanstelling aan bet hof
en bij de diplomatic of , tot hij in '1808 als Secretaris-Generaal in bet Departement van bet zeewezen en der kolonien optrad . Bij de kritische tijdsomstandigheden , in den herfst van
4 815, toonde hij evenveel moed als kloekheid . Als Kapitein eener kompagnie der Nationale Garde, was zijn naam de
meest gehuldigde in zijuen tijd . Dadelijk tot Secretaris-Generaal gekozen der provisioneele regering , die zich, bij de verwijdering der Franschen , in 's ilage gevestigd had , werd FAL Y ,
na de aankomst des Prinsen van Oranje uit Engeland, die
daarna tot Koning der lV ederlanden uitgeroepen werd, tot StaatsSecretaris benoemd, welken post hij tot 4 818 vervulde, waarop
hem de Ministerien van bet openbaar onderwijs, van de nationals industrie en der kolonien toevertrouwd werden, welke
hij tot in 1824 bestuurde . Buitendien had- hij verscheidene gewigtige diplomatische zendingen, onder anderen, in '1819 en 1820,
naar Weenen . In 1824 verving hij den Baron FAGEL als Afgezant to Lond en , waarheen hij later weder gezonden werd ,
en er buitengemeen werkzaam was bij de onderhandelingen,
wegens de scheiding van Belgie en de Nederlanden . Met
den rang van Staatsminister is hij in 1832 , nadat hij , uithoofde zijner gekrenkte gezondheid , cene buitenlandsehe reis
In weerwil, dat zijuue
gemaakt had , stil gaan levee .
noodzakelijk mnaaktc,
hem
de
rust
geschokte gezondheid

golden bij hem de belangen zijns vaderlands zoo zeer boven zijne
eigene , dat hij de hem opgedragen post, als afgezant naar
Belgi a in 1859 , waartoe hij hoofdzakelijk benoemd werd,
om de algemeene achting , die hem ook aldaar werd toegedragen ,
aannam . Met zijne gewone werkzaamheid nam hij dien post waar,
tot hij op den 16den Maart 184 to Brussel overleed . Zijn
Iijk werd van daar met statie overgevoerd naar Utrecht , waar
het begraven werd . Fort geleden werd to Brussel ter zijner
nagedachtenis eene medaille geslagen . Wat zijne Mac . %. werkzaamheden betreft , werd bij , kort na de vestiging van het
G. • . 0 . • . der lV ederlanden , benoemd tot vertegenwoordiger
van den G . - . M . - . Nat . %. in de Noordelijke of Oud-Nederlandscbe Provineien, terwijl hem later den post werd opgedragen als Gedeput . ' . G .- . M .- . Zeldzaam zal men mannen
vinden , die meer doordringendheid van geest met eon meer
beminnelijk karakter, - zachtheid en bevalligheid van manieren
en edeler inborst vereenigen .
Even zeldzaam waren zijne gaven als staatsman . Daarom
zegt ook VAN DER PALM ten zijnen opzigte : ))Door de natuur
met smaak en gevoel voor het schoone begiftigd ; door oefening
rijk in kennis, zoowel der wereld als der boeken ; bij uitstek
beschaafd, bevallig in den omgang, voor fijne scherts zoowel
als gepasten ernst gestemd , is hij in den kring der geletterden, in de gezelsehappen van den goeden toon , en in do
vergadering der staatslieden, gelijkelijk op zijne plaats. Staatsman to zijn was zijne bestemming, en paart hij met zijne
overige talenten al de behoedzaamheid , tot dien stand vereischt ; bezit hij de groote kunst , to zwijgen , zonder achterdocht to wekken , en to spreken zonder zich bloot to geven ."
Zijn rusteloos openbaar leven veroorloofde hem niet , zich als
schrijver bekend to waken, waartoe enkele kleine verhandelingen in VAN HEMERTS kriti$ch Magazyn , en het geschrift : Over den invloed der Hollandsche civilisatie op
de volken van .Noord-Europa,

hiyzonder op de Dee-

pen, in de verhandelingen van bet INederlandsch Instituut, do

hoop gaven .

FAM .

FEL .
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FAMILIE-LOGES .

Zie ONFERENTIE-LOGES .
FANATISMUS . ZIe DWEEPZU HT .
FEESTEN DER ORDE . Van deze heeft men er twee in het jaar . Zij
worden telkenmale met St . JAN gevierd . Het eerste heeft plaats
op den 24sten Junij , bet laatste den 27sten December .
FEESTEN (OMSTANDIGHEIDS-) hebben bij zekere gelegenheden
plaats, wanneer men meent, bet eene of andere voorval in zijne Loge to willen gedachtig zijn .
FELI ITAIRES . Omstreeks 1730 werd de Metselarij der vrouwen ingesteld . Men kent Karen daarsteller niet, doch zij verscheenn
in Frankrij k bet eerst, en zij is ook wel gewis een voortbrengsel van Franschen geest . De vormen dezer Maconnerie
zijn echter eerst na 1760 vastgesteld, en zij werd niet vroeger
dan in 1774 , door het besturend ligchaam der Metselarij erkend en aangenomen.
Eerst droeg zij onderscheidene namen en had verschillende
Ritualen, die niet tot ons zijn gekomen . In bet jaar 1745
had zij zinnebeelden met eene kunsttaal, aan de scheepvaart ontIeend. De zusters deden ingebeelde reizen naar bet eiland
des geluks (Fe l i ci t e) , onder bet best, uur der Broeders.
Zij bevatte de graDit was de Orde der Felicitarissen .

Scheepejongen, Schipeer , Schout bid Nacht
en ©rider-.4dmiraal ;- tot Admiraal, dat is tot Grootden

van

meester , had zij den Broeder DE HAMBONNET , die de oprigter
was . De Kandidaat moest geheimhouding zweren aangaande bet
ceremonieel , waarmede de inwijding gepaard ging . Was daze
een man, zoo zwoer hij : » Nooit zijn anker to zullen laten vallen
in eene haven, waar reeds een ander schip der Orde ten anker
lag." Was bet eene vrouw , dan beloofde zij : » Nimmer een
vreemd vaartuig in hare haven toe to laten , zoo lang er eon
schip der Orde lag geankerd . " Dien eed leide zij of, gezeten
op de plaats van den Schout bij Nacht of Voorzitter, welke bij
die verrigting voor haar nederknielde . Eene scheuring in daze
Orde gaf in 1745 bet aanzijn aan de Orde der Ridders en
Ridderessen van het 4nker , welke slechts eene zuivering der
;eerste was en hare formulieren had bijbehouden .
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FELI

FER .

FEL .
ITE .

Zie 1ELI ITAIRES .

FELIX . (Graaf)

Zie

AGLIOSTRO .

FENDEURS . (L'ordre des)

De Orde der Houthakkers, of Rout

Movers . Deze geheime mannen- en vrouwenverbinding word den
4 Men Augustus 4 745 to Parijs door den Ridder DE BEAUVan dezen BEAU HAINE zegt THORY, dat hij be .
HAINE gesticht .
kend was voor den dweepzuchtigsten van de onafzetbare Meesters
der oude Groote Loges van Frankrgk . Hij had cone Loge
gevestigd in ecne herberg , alwaar de gouden Zon uithing ; hij
sliep in daze Loge, en gaf , tegen betaling van zes francs , op
eenen dag al de graden van de Vrijmetselarij aan diegenen, die
dezelven wilden ontvangen . Het Rituaal had in al zijne deelen
betrekking op den stand der houtklovers .
FERDINAND. Zie HUTTEN.
FERDINAND, Hertog van Brunswij k , geboren den 11 den Januarij 47 .21 , overleden den Men Julij 1792, ward orn zijne
bekwaamheden als veldheer, zoowel als om zijne kundigheden
in andere vakken en om zijne deugden , zeer bemind . Hij was
een ijverig aanhanger der Vrijmetselarij, en oefende groote invloed op de orde in Duitseliland. Op bet convent (zie dat
Art .), door de Strikte Observantie, in 1772 to Kohlo gehouden, werd hij tot Grootmeester verkoren der vereenigde Loges van dat systema, in hetwelk hij den naam van Eques a vie .
toria (Ridder der overwinning) , droeg . In 1775 riep hij to
Brunsw j k een convent bijeen van de Loges, under zljn beheer
staande ; vervolgens in 1778 eon ander to Xolfenbuttel, dat
van 15 Julij tot 27 Augustus bijeen bleef, en toen een derde to Wilhelmsbad, in hetwelk hij zelf bet voorzitterscbap
bekleedde, en benoemd ward tot Grootmeester der Martinisten,
of weldadige Ridders der Heilige stud . In bet eerste dezer drie
conventen waren de Baron voN HUND (zie dat Art .) en de afgevaardigden der drie en twintig oud-Schotsche Loges verschenen,
doch had dit convent geen' anderen uitslag dan dat de Loges
der Strikte Observantie zich sedert lien tijd de vereenigde
Duitsche Lobes noemden . De Loge de gekroonde Zuil, in
zijne residentiestad , sticlitte in 4 771 eon opvoedings-instituut ,

r, Flit 1

91.13

tot *elks tiitbreiding etc onderhoud de andere Loges in dat land

later medewerkten en bijdroegen .
FERDI1NAND IV, Koning van do beide Sieiliiij j geboten den
12den Januarij 1731 . Reeds gedurende zijne minderjarigheid
werden de Maconnieke bijeenkomsten verboden ; vervolgens werden do Vrijmetselaren in zijne Staten met de zwaarste straffen
bedreigd . Zijne echtgenoote, AROLINA Van Oostenrij k, gelukto
bet intusschen , van hem to verkrijgen , dat bij een later edict
van den 12deii September 1773, alle verbod der Vrijmetselarij,
en de straffen . op de overtreding gesteld , herriep ; en door
hem cen eenvoudig opzigt over de vergaderingen aan de Junta
word overgelaten,
FERDINAND VI i Koning van

Span e ;

verbood op den Hen Ju-.
lij 1731 de Vrijmetselarij 3 op doodstraf, naar aanleiding van
do Pauselijke Bul van $ENEDI TUS XIV on do aanklagt van den
Inquisiteur TORRUBIA . (vergel . TORRUBIA . )

FERDINAND VII was naauwelijks in het bezit van den Spaanschen
troop ; of hij beval bet sluiten der Loges en verbood do Ma-=
connieke Broederschap . Den 25sten September werden de Generaal ALAVA, do Markies DE TOLOSA, de Kanunnik MARINA , lid
van de Akademie, de Doctor LUQUE, cen der Geneesheeroip van
bet hof , en andere buitenlandsche Broeders , Franschen , fluitschers en Italianen , die zich in Spanj a met der woon lxadden
neergezet, to Madrid in hechtenis genomen ; en in de kealeers
van bet Heilig Officie geworpen , als uitmakende een deem ,der
verbodene Broedersehap : De2elfde geweldadigheden haddelt an ;
dermaal plaats in October 1819 . Twee aanzienlijke Vrijmetse ..
laars van Murcia gaven den geest onder de martelingen,, dio
de Inquisitie hen deed ondergaan, om hen bekentenissen of to
person . Den 2Ssten Augustus 1824 vaardigde FERDINA1ID VII
een edict uit tegen de Vrijmetselaars-Orde, waarbij al de Vrij
metselaren
n ter dood veroordeeld werden , en ten gevolge waarvan zeven voorname personen to Granada , op den 9den September deszelfden jaars, ter oorzake van Vrijmetselarij , werden
opgehaugen .
JERRERS , (WASHINGTON SHERLEY 3 Graaf van) Grootmeester
15
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FES .

der Groote Loge van .Engeland, van de nieuwe Metselaren

(Modern Masons), in het jaar 1762 en 1765 .
FESSLER, (IGNATIUS AURELIUS) Doctor in de Theologie, en
sedert 1820 Bisschoppelijk Super-Intendent der Evangelische
G emeente in negen Russische Gouvernementen, en Geestelijk
Voorzitter van hot onsistorie to Sara tof, is in Julij 4756 goboren to zorndorf, in Neder .llongarye . llij bezocht van zijn
zevende tot zijn zestiende jaar de Jezuitenschool to Raab, werd
in 1773 Kapucijner Monnik, en, na verschrikkelijke kastijdingen, in 1779, naar hot Kapucijner Klooster to Weenen, verplaatst zijnde , geraakte hij in kennis met den Prelaat VON RAUen andere waardige manner, openbaarde Keizer JOZEF II
het gedrag der kloosterlingen, hunne leer en handelingen, en bevoraderde deszelfs plan tot hervorming der Kerk , waardoor hij zich den
TENSTRAU H

haat der Monniken op den hals haalde . In 1785 benoemde de
Keizer hem tot Professor in de Oostersche talen en uitlegkunde

to Lenberg, in Gallieii ; doch wegens het vervaardigen van
bet treurspel Sidney, was hij genoodzaakt, in 1788 de vlugt
naar Silezi a to nemen . Daar ging hij tot de Luthersche gemeente over, huw de, en gaf de geschiedenis van

MAR US AUURELIUS,

en anderen in het licht, die zijnen roem als schrijver bevestigd hebben . Later zetto hij zich to Bert jn neder .
Zoo merkwaardig FESSLER zich bij hot publiek als schrijver maakte,

ARISTIDES

van eene even zoo uitstekende zijde is hij ook, om zijne werkzaamheid en ijver, bij de Vrijmetselaars-Rroederschap bekend . Den
41 den Mei 1785 was hij to Lemberg in de Loge Fenix by

de Ronde Tafel aangenomen, ging vervolgens den eden Junij
4 796 tot de Loge Royale York der Vriendschap over, en
werd den 3den Junij 1797 tot gedeputeerde Grootmeester gekozen , welke betrekking hij , benevens die van achtbare Meester van de Loge Urania der onsterfelijkheid, tot 1802
waarnam . In 1796 droeg de Moeder-Loge Royal York der
Vriendschap aan Professor FESSLER op eels' nieuwen Ritus "zamen to stellen . Dit stelsel werd in hetzelfde jaar aangenomen,
en kreeg in 1797, de goedkeuring van Koning FREDERIK WILLEM.
De Moeder-Loge verklaarde echter in 1800, dat zij alle hoogere
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graden liet varen en zich uitsluitend nan de Brie symbolische rout
bouden, en, in 4 801 verbond zij zich met de Groote Loges van
Banover en Hamburg, met oogmerk , om de Vrijmetselarij
tot hare oorspronkelijke zuiverheid terug to voeren . In 4 809
werd hij naar Petersburg beroepen, verkreeg den titel van
Hofraad en de plaats als corresponderend lid der kommissie van
Wetgeving . Gedurende eenige jaren hield hij zijn verblijf to
Wolsk, Sarataf, en in de Hernhutters kolonie to Sarepta .
Op de laatste plaats vooral, verkeerde hij in den laatsten tijd
van zijn verblijf, uithoofde van het plotseling intrekken zijner
toelage, in groote behoefte, aan welken toestand Keizer ALEXArIDER, in 1818,
een einde maakte, door hem zijn inkomen terug to geven, en een' werkkring to verschafl'en, die aan zijne
verdiensten geevenredigd was . Zie verder over het door hems
verrigtte, op de Art . STELSEL (FESSLER' S) en YORK . (ROYALE)
FI HTE, (JOHAN GOTTLIEB) Professor in de Philosophic to
Berlyn, geboren to Ramenau, in de Opperlausnitz, den
19den Mei 1762, en overleden den 29sten Januarij 1814, was
eon ijverig aanhanger der Vrijmetselarij , en den Hoogleeraar
bij de herstelling van de Loge Royale York der
Vri endsehap , behulpzaam . Hij schreef den Men Junij den
M .' . BIJDDEE, dat hij bedankte voor het lidmaatschap van do
FESSLER,

Gr . • . L .- . Royale York, bij welke hij tweede Opziener was .
Eenige dagen bevorens had bij de betrekking van Grot-Red
naar nedergelegd .
FIDELITE . (Ordre de la) Orde der Getrouwheid. Eene van
de vele in F'ran krlyk ontstane geheime Vrouwenorden, welke
onder vormen naar de Maconnieke gelijkende, in 1.740 to Pa-

r~ys gesticht word, doch na eon tweejarig bestaan weder to
niet ging .
FIGURED, zijn Maconnieke zinnebeelden , in het binnenste der
Tempels geschilderd, onder de gedaanten van Kracht, Vereeniging , Wijsheid, Opregtheid, Weldadigheid, enz .
FIRRAO, (JOSEPH) Kardinaal-Priester en Staatssecretaris to Rome.
lij maakte de Bul van Paus LEMENS XII, van 27 April 1738,
in de Kerkelijke Staten bekend , door eon Edict van 14 Jauua
15 1,
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rij 1759, en welk Edict in bet Italiaansch en Fransch is to
vinden, in Histoire de la fondation du Gr . - . Or .* . de
France, p . 289-293 . Door deze Bul, versterkt door bet
Edict , werd bet aan een ieder, op straf van excommunicatie ,
van verbeurdverklaring der bezittingen , en zelfs op doodstrafre ,
verboden , zich tot Mac. • . vergaderingen to vereenigen , of tot
deze toe to treden . De huizen , in welke zoodanige Mac . •.
bijeenkomsten geduld werden , moesten gesloopt worden, en zij,
vie men den voorslag zoude doen . one zich to laten inwijden ,
waren verpligt , de personen die hen daartoe aanleiding wilden geven , zoowel als de vergaderplaatsen der Vrijmetselaars
aan to geven, op straffe eener boete van 1000 gouden kroonen,
of zelfs op straf van de galei . Zie BUL .
FITZ-ALLEN . (THOMAS) Zie SURREY .
FLOREN E . In Italie is de Vrijmetselarij nimmer zeer krachtvol geweest ; de geestelijke banvloeken en de nationale vooroordeelen hebbe n dit voortdurend belet . Zij is er doorgaans alleen
bet deel geweest van bet klein getal der meest uitstekende geesten, en
van hare invoering of tot op bet tijdstip der Fransche overheersching is zij er steeds in bet diepst geheim uitgeoefend . Een
gedenkpenning , ter eere van den Hertog VAN MIDDLESEX geslagen , is bet eenige teeken, dat ons bet bestaan eener Loge to
Florence sedert 4 7 33 verraadt . Omstreeks 1737 waren eenige Loges to Florence ontstaan . JAN GASTON, de laatste GrootHertog uit bet huis van MEDI IS, werd ongerust over hare vereenigingen, en gaf een Edict tegen de Broederschap uit . Bij
zijnen dood echter, , die kort daarna plaats had, gingen de Loges met hare bijeenkomsten voort . Nu klaagde de geestelijkbeid
van Florence, die kennis droeg van den door GASTON genomen' maatregel, de Vrijmetselaars bij Paus LEMENS XII aan,
als voortplanters van doemwaarde leerstellingen . De Heilige
Vader zond deswege eenen Inquisiteur naar Florence, die vele
leden der Maconnieke Broederschap liet in hechtenis neinen ea
in den kerker werpen .
Op den 4den der kalenden van Mei (28 April) des volgenden jaars,
schoot de Pa u* tegen doze Orde

eenen banvloek uit ; in eenn
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lint , (, oor '(ms under het Art . BUL opgegeven) , die , aisof
dezelve niet duidelijk genoeg ware, door den Kardinaal FIRRAO,
in zijn afkondigingsedict van den 14den Januarij 1759 , om alle dubbeizinnigheid to vermijden, dus verklaard werd : » Dat
niemand vermag bijeen to komen, to vergaderen en zich to verbinden , op welke plants ook , met de gezegde Broederschap ,
nog tegenwoordig to zijn bij zulke vergaderingen , op strafe d es
die men beloopen zal , zonder verschooning en zonder hoop op genade ."
Bij hetzelfde Edict werd aan alle eigenaars verboden , Macon-

floods en verbeurte van goederen,

nieke vereenigingen to ontvangen , op straffe van hunne huizen
to zien afbreken ; er werd gelast aan alien , die men had zoeken over to halen om zich to laten inwijden , aan zijne Eminentie op to geven den naam der lieden , welke hen dit voorstel gedaan hadden , alsmede de plaats , waar de vergaderingen
der Vrijmetselarij gehouden werden, op straffe voor de overtreders , van in eene boete van duizend gouden kroonen beslagen
en naar de galeijen gezonden to worden . Den 24sten April
werd een zekere RUDELIE, to Florence aangehouden en in
den kerker der Inquisitie geworpen , op de pijnbank gebragt ,
,en na eene langdurige opsluiting veroordeeld , als verdacht van
huisvesting verleend to hebben aan eene Loge van Vrijmetselaars .
De Loges van Engeland, berigt van bet gebeurde gekregen
hebbende, sprongen voor dezen ongelukkige in de bres, verkregen zijne loslating en zonden hem eenen geldelijken onderstand .
Maar FRANS STEPHANUS VAN LOTHARINGEN , dezelfde , die in 1731
to 's Hage was ingewijd, had kortelings bezit van den Groot-

Llertogelijken troon genomen , en een der eerste daden van zij
ne regering was, al de Vrijmelselaars, die de Inquisitie in hare
kerkers hield, in vrijheid to stellen . Hij deed meer ; hij werkte in eigen persoon mede tot de vestiging van vele Loges , zoo
to Florence als in andere steden van zijn Groot-Hertogdom .
FOERE, (De AM DE) tegenstander der V . •. M . • . , heeft in 1819 een
werk geschreven , ten titel voerende : Monument Mac . • . Metorique (Ge .sckiedkundig Maconniek Gedenkteeken .) .
FOLKES,

(1VIARTYN) President van de Koninklijke Maatschappij
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tier wetenschappen to Londen , was van 1724 17223 gedepu
teerd Grootmeester van de Groote Loge van Engeland (van de
Modern Masons), onder Hertog KAREL VAN RI HMOND . De VrijTnetselaars to Rome deden in 1742, ter zijner eere, eene medaille met zijne beeldtenis slaan, welke acbter de iistoire du
Gr. , . Or .- . de France, op bl . IV , fig . 44, is afgebeeld .
FON TIONNARIS . Zie AMBTENAAR .
FORBES, (JAKOB) Grootmeester der Groote Loge van Schotland

(van de Ancient Masons) , in 1735 .
,FORBES, (WILLIAM) Baronnet van Pitsligo, Grootmeester der
Groote Loge van Schotland, (der ,Ancient Masons), in 1777
en 4 778 .
FRAGMENTEN VOOR EN TEGEN DE VRIJMETSELARIJ,
is do titel van con work, waarvan de schrijver niet bekend is,
inaar die in de voorrede zegt , dat zij uit overtuiging van con eer- .
Jijk , waarheidlievend , vrijmoedig man zijn voortgekomen . Na
cenige aanmerkingen op de Vrijmetselarij gemaakt to hebben ,
,spreekt hij de jongelingschap , welke zich nog in bet voorporlaal des Tempels bevindt , op de volgende wijze aan
» Komt dan gij alien , voor wie de blinddock Dog Diet van
'de oogen vigil , die met geslotene oogen in de heldere schep-ping ronddwaalt , en daarin de bouwstoffen herkennen zult,
nnoch kunt , waaruit bet beerlijk gebouw opgetrokken zal worden . Die de geheimvolle schatten der natuur in handen houdt
en dezelve niet acht, dewijl zij voor u in bet gebruik geene
waarde hebben , zoo lang uw onverlicht verstand - en uwe onreiiie begeerte niet bevredigd ziju .

Xomt en boort de verhevene
leer der Vrijmetselarij . Weet , wat uw Meester u , door den
inond zijner medebelpers , zil bekend makers . De vlammende
Oer verlicht uw pad, waarheen gij u begeeft . De passer be paalt do juistheid uwer handelingen . De winkelltaak brengt
uw hart , op do teekenplank des levens , op den regten hock,
opdat

gij

daar

op

den kubieksteen uwe gereedschap-Den scILerpt, om de Ac .- . of sl . • . tak of to snijden, onder
vclico de
eester der VV,-, MM . , . begraven ligt, orn
wieu do nneu der weduwe row dragon , en reeds seder'
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eeuwen jammeren , dewijl bet Meesterwoord met hem verloren
is gegaan . En dit verloren woord weder to vinden is hot sire .
ven van den waren Vrijmetselaar , enz ."
FRAN K , Ex-Jezuit , Biechtvader van den voorlaatsten Keurvorst
van Be jeren , KAREL THEODOOR, was een der bitterste vervolgers der Illuminaten en Vrijmetselaars, in de jaren 1784 en 1783 .
FRAN S REGENERES . (LES) Eene politieke otterie in Frankr y k, gedurende de jaren 1815 en 1816 , die wegschool onder den dekmantel van Maconnieke gebruiken . Ofschoon zij
weidra door de policie werd vernietigd, gaf haar bestaan nogtans
aanleiding, dat de vreedzame Loges der wezenlijke Vrijmetselarij , vooral in de Departementen, door de policie zeer verontrust, en zelfs een' tijd lang in hunnen arbeid geheel belet werden .
FRANKFORT AAN DEN MAIN . In bet jaar 1742 beyond zich
aldaar eene Loge , onder den naam van : De drie Distels . in
welke de Baron voN HUND (zie dat Art .) werd aangenomen . In
bet jaar 1766 constitueerde de Groote Loge van .Engeland
(van de Modern Masons) aldaar eene Provinciale Loge voor
Frankenland, den Boven- en Beneden-Ryn, die echter, to
gelijk met den dood van den toenmaligen Provincialen Grootmeester Br . • . JOHANN PETER GOGEL , to niet ging . In bet daarop
volgende jaar ontstond daarentegen de thans nog bestaande I)irectoriaal-Loge van bet Eclectische stelsel . (zie dat Art .)
Behalve de beide daar ter plaatse vereenigde Loges : zur .Einigkeit en Socrates zur Versehwiegenheit, werd op den
1.2den Junij 1808, ten gevolge van de wederregtelijke weigering
der andere Loges, om Israelitische Prof .- . in to wijden, of Isr . • .
BB . • . bij den arbeid toe to laten , in weerwil , dat zij voorzien
waren van behoorlijke bewijzen , door bevoegde Mac. • . authoriteiten afgegeven , eene Loge gesticht , onder den titel zur .duf-

gehende Morgenrvthe. Deze Loge werd door bet Groot-Oosten van Frankrjk geconstitueerd , die daartoe de Loge Lee
4-mis Reunis van Mentz afvaardigde . De, omstreeks 1817, in
.Duitsehland heerschende geest was zoo zeer gesternd tegen alles wat Fransch was, dat alles , goed en kwaad , wat eon
Fi'anschcn oorsprong had ., veroordeeld werd . Do gen oemde Lo-

ge, die vreesde, dat men haar van Franscbgezindbeid zoude
beschuldigen, en deze beschuldiging als middel zoude aannemen
om haar bij het burgerlijke bestuur aan to klagen, dat met
gretigheid deze aanklagte tot middel zoude hebben gemaakt, oni
een blijk to geven van hare onverdraagzame denkwijze en terugkeer tot middelecuwsche handelingen jegens de leden . toen
alien tsraclieten . Hierdoor tot dubbele voorzigtigheid verpligt ,
vraagde de Loge, in dat jaar , om eene Engelsche onstitutie ,
welke haar , op den 50sten April van het jaar 1817 , door
den Eng
. r,.'
. M .- . Br .- . Hertog VAN SUSSEX, werd uitge-.
reikt , benoemende de BB . ' . GOLDS HMIDT , GEISENHEIMER en GERals M .-, en Opzieners . Later werd er eene andere Loge,
onder Fransche onstitutie en onder den naam : zum Frank!furter 4dler, opgerigt . Dcze Loge sloot geene geloofsbelijdoSON

nis uit , en verheugde zich weldra in een groot aantal achtiugswaarde Leden , welke zoo zeer vermeerderden , dat de Loge
weldra een eigen gebouw daarstelde, zoo pracbtig als
wellig t geen eigen gebouw eerier bijzoudere Loge ter wereld .
Dehalve eon doelmatig geordonneerde voorgevel en dergelijke voor,
gaien, bevat dit gebouw, behalve de gewone en noodige bijzalen,
eene grootsche Logezaal en eene banketzaal, terwiji er zich ook,
ton behoeve eener bij die Loge behoorendc societeit , eene oonversatie- en billardzaal , eene boeken- em leeszaal , en eon tui ri
Dezelfde Loge heeft, in den jare 1854 , een
steeds klimmend fonds gesticht , waaruit verarmde B.13 . - . , of
bij bevinden .

bunne weduwen en weezen , door middel van vaste jaarlijksche
toelagen , ondersteund worden , terwijl men ook later bet plan
opvatte , , een tweede fonds daar te, stellen, om verdienstelijko
jougelingen , zonen van BR . ' . , studiebeurzen of toelagen uit to
t-eigen . Jen verschil , tusschen de LL . ' . de J7orgenrothe en
de .idler gerezen , was oorzaak , dat de eerste , den leden der
tweede den toegang tot bare werkzaamheden, en bare eigene
left bet bezoek dezer L .- . yerboQd . Op zich zelf was dit my
1 erdict reeds eene bedroevende gebeurtenis, een onzin , die echter des to meer gcwigt kreeg , door dat then bij de opgemelde,
le FF'cuti ar't toca no-, bestaande weipring, tof aanuen~in van
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of toelating van BB . • . , in het burgerlijk leven

Mozaische leer toegedaan ,

en

na

de

welsprekendste pleitrede-

de

nen en vertoogen van eenige der geleerdste en verlichtste BB . •.
van

geene redelijke gronden

verschillende geloofsbelijdenissen,

sneer wetende aan to voeren voor die wederregtelijke uitsluiting,
eindelijk dit verschil en het daarop gevolgde interdict, door do

.Morgenrothe uitgevaardigd, tot voorwendsel nam, om de bestaande uitsluiting to doen in wezen blijven .
Eindelijk werd dit geschil verefl'end , en het interdict der

Morgenrothe opgeheven,

waarna men,

ten gevolge van lang-

durige en aanhoudende pogingen van verschillende verlichte BB . •. ,
en vooral van Br. • .

toelating,

Frankfort

KRETS HMAR

(niet van
ophief.

(zie dat Art .), het verbod van

inw jding) bij de Eclectische LL • . to

Zie

en

ISRAeLIETEN

FRANKLIN, (BENJAMIN) geboren to

UITSLUITING .

Boston,

op den 17den

Januarij 1706, en aldaar overleden op den 17 den April 1790 .
Deze beroemde Amerikaansche staatsman, geleerde en natuurkundige, was de stichter en

Philadelphia .

.
.'
Reg
M .- . der eerste Loge in

Deze Brooder is in elk opzigt beroemd ; wat

hij schreef, kenmerkt zich door eenvoudigheid, gezond verstand, diepe kennis van hot menschelijke hart, beminnelijke
wijsbegeerte, bevallige voordragt en bevattelijken stijl .

Aan do

bevrijding van zijn vaderland, in den onafhankelijksoorlog, een
gewigtig deel genomen hebbende, maakte hij zich ook als natuurkundige onsterfelijk, door het uitvinden van de bliksemafleiders . ,
FRANKRIJK . (Geschiedenis der V .- . M .- .
bet

Keulsche

harter

zoude hot blijken,

rijs ,

en

voerd zijn .

Naar laid van

eenige Fransche schrijvers,

dat er reeds in 1 333 eene Loge to

en eene andere to

in 1668 de V .

van

in)

Lyon

M .- . in

Pa-

zoude hebben bestaan, en dat

Frankrijk, meer stellig zou inge-

Zoo veel men met zekerheid weet , is in hot jar

4723 cone Loge in

Frankryk, en wel in Parys opgerigt,

vaarop spoedig vele andere volgden .

Doze eerste Loge, welke

cone Engelsche constitutie had, word opgerigt door
VENT WATERS,

den Ridder

MASKELYNE ,

Jenneveus nog ee1i$e Franschen,

den Ileer

Lord

DER-

R'HEGUETTY

~,
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Nadat do V . - . M . • . zich zoodanig had uitgebreid , dat er
zich to Parijs een zeshonderdtal BB . • . bevonden , vereenigden
zich de verschillende inmiddels opgerigte Loges , en benoemden
in 1736 Lord HARNOESTERS tot Grootmeester en opvolger van
Lord DERVENT WATERS, welke in 1758 vervangen werd door
den Hertog D'ANTIN.
Reeds in 1742 telde do Orde 22

Paris, en omtrent 200 in de verschillende Provincien . Zeer spoedig ontaardde in dit land de Vrijmetselarij,
waartoe eensdeels de aankomst van den verdreven Koning JA OLogos to

Bus II van Engeland (1689 in Parijs, in hot Jezuitenklooster van lermont) bijdroeg, en vole aanhangers deszelven, welke de Vrijmetselarij mode naar Frankrijk bragten, in verschillende geheime Ordegraden werkten, waardoor de grond tot do
talrijke hoogere graders gelegd werd ; anderdeels uit de eigendommelijke zucht der Fransche natie voor ceremonien, titels,
rangen en ordeteekens .
Volgens BAZOT, Manuel du Franc-Mason, zouden er geschiedknndige bescheiden bestaan , die vermelden , dat reeds in
924 door Fransche Metselaars pogingen zouden zijn aangewend

bij ATHELSTAN , kleinzoon van ALFRED den Grooten, Koning van
Engeland, om de Metselaars uit verschillende oorden bijeen to
trekken , en met dozen eene Loge to vormen, en dat dienvol'
gens door deze Vorst al de Vrijmetselaars zijner Staten vereenigd zouden zijn geworden, met zijnen broeder EDWIN aan hot hoofd .
Eene begunstiging van de zijde des Staats had de Vrijmetselarij in then tijd niet to wachten , daar zij verscheidene malen ,
in do jaren 1737 , 1744 en 1743, word verboden door Koning LODEWIJI XIV, waarbij de overtreders met eene boete van
5000 franken of gevangenis bedreigd werden , ofschoon zij echter zoo niet vervolgd werd, als in Portugal en Sparije ;
van daar verklaart men ook, dat de Hertog Van ANTIN, ofschoon
de Koning hem de deelneming in do Vrijmetselarij strengelijk
verboden had, en niemand als zoodanig aan zijn hof dulde ,
zich de keuze van levenslang Grootmeester , in 1758, liet welgevallen , en dit ambt tot aan zijnen dood in 1745 bekleedde,
waarop hem in dit jaar een Prins van kouinklijk blood,
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Graaf van lermont, op den 11 den December opvolgde, welke tot dezen post benoemd was door de
meerderheid van eene vergadering van Meesters en Opz . • . der
LL. • . , uit het 0 . • . van Par iY8. Dat de keuze op die wijze geschiedWIJK VAN

BOURBON,

de, was het gevolg der bijzondere inrigting der Fransche LL . • . , en
vooral van die to Pariw$ , welke de eigen dom waren van personen , die Logemeester8 genoemd werden . Zoodanige Logemeester , bestuurde zijne L . • . naar welbehagen . Onderling waren zij onafhankelijk en erkenden geene andere magt dan hunne eigene . Te gelijk met de keuze van den G . • . M . • . , vormde zich eene G . • . L . •. , welker leden, door hunnen stand en
hnnne

verdiensten

uitblonken .

Van toen of was er een punt

van algemeen bestuur gevormd . Men beging nogtans tevens
den grooten misslag, de MM . • .

der Parijsche LL . • . levenslange
benoemingen uit to reiken . Van hare zijde besloten de Parijsche LL . • . , dat de G . • . L . • . ter herinnering van de invoering
der V . • . M . • . , den naam zoude voeren van Engelsehe Groote
Loge van Frankrl k, welke men in 1756 veranderde, in
lien van Gr. • . L .- . van Frankryk .
Deze keuze van den Graaf van lermont werd echter voor
de Vrijmetselarij in Frankr jk in veelvuldige betrekkingen nadeelig, want naauwelijks was hij in zijn ambt van
Grootmeester geinstalleerd, of hij liet de Loges aan zich zelve
ever, en verzuimde het bijeenroepen der Groote Loge . Toen
hij later gedrongen werd, in het beheer der Orde to voorzien, stelde hij tot zijne plaatsvervangers ongeschikte personen
aan, dat tot de grootste oneenigheden aanleiding gaf . Ziju
eerste Gedeputeerd Grootmeester BAURE, een bankier in Parij:,
rnaakte zich aan het grootste pligtverzuim , ten aanzien der Orde, schuldig ; de tweede , in 1761 benoemd, was een Parijsch
dansmeester, LA ORNE geheeten, die zich bij den Graaf van
lermont wist in to dringen, doch wien de andere medele, .

den dear Groote Loge weigerden to erkennen of onder zijn voorzitterschap to v ergaderen . LA ORNE bekommerde zich daarom
tiveinig , vormde cone nieuwe Groote Loge, benoemde lieden van
zijn slag tot Groot-Ofcieren , en stichtte daardoor cone bittere

wijandschap tusschen de beide nu bestaande Groote Loges, welke het
verbond belagehelijk maakte . Eindelijk zag zich de Graaf van
lermont, op verzoek der Broederschap, gedrongen, LA ORNE,
na een jaar den M . •. gevoerd to hebben , to ontslaan , en in
het jaar 176e HAILLOU DE JONVILLE in deszelfs plaats to benoemen, wien het gelukte, de beide partijen to vereenigen, en,
ten minste uiterlijk, vrede to bezorgen . Deze vrede dunrde
echter niet lang ; in korten tijd vormden zich nieuwe verschil Ien , die zoo ernstig werden, dat de regering genoodzaakt was,
andermaal de vereenigingen der Vrijmetselaren to verbieden . Dit
geschiedde in bet jaar 1767 . Ook van de zijde der geestelijkheid waren intusschen op vele plaatsen van Frankrij k scherpe
edicten door de Bisschoppen uitgevaardigd, b . V . Van BELSUN E
DE
ASTEL MORON, Bisschop van Marsei lle , op den 4den Januarij 1742, en van GUYON vE RO HANS, Aartsbisschop van
.1ignon, volgens de Pauselijke Bul van BENEDI TUS XIV, van den
'22sten Julij 173 4 . Om de verwarring to voltooijen , hadden
zich middelerwijl ook in Lyon, Bordeaux, Marseille, Orleans en Builton Groote Loges gevormd, die in voortdurenden
twist leefden .

De afgescheiden BB . - . volgden de Gr. • . L . •.

in hare werkeloosheid niet na ; maar bij bet overlijden van den

lermont vereenigden zij zich, en begaven zich naar
Graaf van
den Hertog van Luxemburg, zich daar doende aandienen als
de leden der wezenlijke Gr . • . L . • . van .Fan krij k. De Hertog ontving hen , en hood, namens hen, bet Grootmeesterschap
aan den Hertog van hartres , die then post aannam en A . . SIGISMUND VAN MONTMOREN Y . Hertog van Luxemburg, tot zijnen admi
nistrateur-Generaal
M benoemde . Hierdoor werd bet verbod der Vrij=
metselarij weder ingetrokken , maar de twist duurde onder de
Groote Loges nog voort, ofsehoon de Hertog van Orleans niet
alleen als Grootmeester der Fransche Vrijmetselarij, maar ook
als Souverein Grootmeester van alle Radeh , Kapittels en Schotsche Loges van Frankri, j k uitgeroepen, en op den 28sten Octo}per 4 775 feestelijk geinstalleerd werd .
Het in 47721 in Parljs opgerigte Groot-Oosten won steeds
in magi en aanzien , en bet scheen , alsof er cenheid in bet

A.
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verbond zoude komen, toen eensklaps de Staatsrevolutie uitbrak,
die alle vereenigingen verbrak , en nadat de Grootmeester , die,
om de op bet kussen zittende personen to vleijen, den naam
Van PHILIPPE EGALITIj hebbende aangenomen , niettemin op den
Eden November 1795, was geguillotineerd , werd de eene Loge
na de andere gesloten , en de twist tusschen de Vrijmetselarea
ging ook meer en meer verloren .

Kortelijk moeten %vij hier
vermelden , dat zich de V . •. 1V I . • , niet to verheugen had, over
de keuze van den Hertog van
hartres .
Hot Groot-Oosten van Franhriyk had zich naar de Groote
Loge van Lond en gevormd, en bestond uit de Hepresentanten
van alle Fransche Loges . , Het levenslang Meesterschap werd
afgeschaft .

Er was bepaald, dat alle Loges zich bij lhaar

zouden aanmelden ,
zij

en den tijd barer constitutie moesten
terwijl er in bet geheel niet word opgelet , vanwaar
hunne constitutie ontvangen hadden . Door deze opgave

en

de

opgeven ,

bewilliging in eene jaarlijksche bijdrage tot bet ar-

inenfonds , werden zij erkend . In dezen tijd bestonden reeds

in Frank-r j k vele Loges van de Strike Oheervantie (in
welke de Vrijmetselarij als een vervolg der Tempelorde beschouwd word) , en ook deze sloten zich , onder den naam van
bet Schotsche Directorium , bij bet Groot-Oosten aan .
Nadat de rust in Frankrij k grootendeels hersteld was, begonnen eenige Loges eerst in 1796 hunnen arbeid weder to hervatten , echter waren zij vriendschappelijker omtrent elkander,
dan voorheen .

Van nu of werd er wezenlijk leven in bet ver-

bond der Vrijmetselaren opgemerkt, zoo als blijkt, dat tusschen
de jaren 1803, in welk jaar

apels
van Spanj e)
van

.1V

Sici

lie ,

JOZEF NAPOLEON (van 1806 Boning
en naderhand, sedert 1808, Koning

tot Grootmeester , en de Aartskanselier Prins
SURAT

Koning van

cAM-

Napels,

tot zijne Adjuncten be .
noemd waren geworden, en bet jaar 1812, in Parijs alleen,

BA ERES,

en

en

tusschen 128 en 150 Loges bestonden, en in bet gansche
Fransche rijk bij de 4 200 geteld werden . Deze hereeniging en
de bloei , waarin zich de V .-- M .- . in mogt verheugen, was
bet work van eenen enkelen Br . • . , die , met do levendigste
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zucht voor de Orde bezield, dezen uitslag met do grootste zelfverloochening en volharding to weeg bragt , zijude dit do Br . • .
ALEXANDER LODEWIJK ROETTIERS DE MONTALEAU . (zie dat Art .)
Zoo stond de Vrijmetselarij in eenen grooten bloei , geduren-•
de bet Keizerrijk, ofschoon NAPOLEON wantrouwen tegen dezelve had
opgevat . Desniettegenstaande benoemde hij zijnen broeder JOZEF
tot Grootmeester , dewijl hij , met bet ligt vuur vattend karakter der Franschen bekend, de Vrijmetselaren niet geheel aan
hen zelven wilde overlaten, of hoopte eenmaal van hen voordeel to trekken . Als Grootmeester had JOZEF nimmer cene
Loge bezocht , maar dit was ook niet noodig, daar NAPOLEON
bevolen had , in bet gansche verbond de fijne draden i - an zijn
staatkundig systema in to weven .
De woelige staatkundige aangelegenbcden , in de jaren 1814
en 1813 , veroorzaakten weder eene opschorting van den Logearbeid . Zeer spoedig na de herstelling der rust in bet Koningrijk , hervatteden zij hunne vergaderingen, en bet GrootOosten opende zijne werkzaamheden daarmede , dat bet den
Grootmeester JOZEF NAPOLEON, die zich, na hot verlies zijner kroon
en zijns rijks , in de Vereenigde Noord-Amerikaansche Staten,
ophield,

en deszelfs eersten Adjunct

AMBA ERES ,

Hertog van

.Parma, vervallen verklaarden van hunne betrekkingen , en
een drietal Groot- onservateurs der Orde benoemde, namelijk , MA DONALD , Hertog van Tarente , do Graaf BEURNONVILLE ,
Staatsminister , Maarschalk en Pair van Frankrij k , en TEMBRUNE

THIEMBRONE,

Graaf van Valence, ook Maarschalk en

Pair van Frankrij k .
Nu had men eindelijk ook in Frankrij k rust en de
vrede in bet Vrijmetselaarsverbond , zoo als op de gansche beschaafde aarde bet geval is, durven verwachten, maar de wortel
der twisters , die nog voortduurden, lag in do talrijke hoogero
graden, welke de Fransche ijdelheid niet wilde vernietigen .
Tot in 4 754 had de Orde in Frankrijk zich alleen bezig
gehouden met de blaauwe Mac
. , maar in dat jaar voerde de
.de
roode
of zoogenaamde Schotsche graden
Ridder DE BONNEVILLE
in , en rigtte een Kapittel op , onder den naam van Kap . • . van
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Het Fransche volkskarakter deed deze nicuwigheid
spoedig ingang vinden . De Kapittels der . hooge graders (zie dat
Art .) vermenigvuldigden, groeiden aan in getal , en dwongen
bet Gr . • . 0 .- ., die graders aan to nemen .
De Graaf van Grasse--Ti lly , die zich langen tijd in i oord.flrnerika opgehouden, en van den Supreme

graden in

onseil van de 35

harlestown de volmagt had bekomen ,

in alle

oorden, waar hij komen mogt, de Vrijmetselaren tot den 33stea
graad to bevorderen, en Loges, Kapittels, Raden en onsistoricn van dit systema op to rigten , trad , na zijnen terugkeer
naar Frankrgh in 1804, in vereeniging met de Broederen
en PYRON op , om dit' zoogenaamde Engelsche , op bet vasto land onbekende systema to verbreiden , en in Pa rgs een
Supreme
onseil (zie HOOGE GRADEN en S HOTS H STELSEL) op
to rigten voor bet nieuwe stelsel , dat men het oude en , aanRA QUET

genomen Schotsche stelsel noemde, en aan bet hoofd van welken hoogen raad hij zich stelde , onder den titel van Souvercin
Groot-Kommandeur-Generaal . Reeds in 1803 was een dergelij
ke poging gedaan tot invoering van datzelfde stelsel , en daarvoor een afzonderlijk centraal bestuur daar to stellen, doch had
bet G . • . 0 . • . , door toedoen van Br . • . ROETTIERS DE MONTAverkregen , dat die afgezonderde instelling onder haar bestuur werd vereenigd . Ook do nieuwe hooge raad (onder den
naam van algemeene Schotsche G . •. L . • . voor Frankr jk,)
vereenigde zich spoedig met bet G . •. 0 .%, zich echter in 1805
weder afscheidende, werd die er nogtans weldra onder AMBA-ERES nogmaals mede vereenigd ; betwelk echter niet belette ,
LEAU,

dat er in 1812 weder eene zoodanige afzonderlijke hooge magt
gesticht word, onder den naam van Amerikaanschen Raad,
terwijl in 1816 eon nieuw stelsel werd ingevoerd, onder den
naam van Mitzraimitisch stelsel (zie dat Art .), dat echter voor
onwettig word verklaard . Veel waren do pogingen, welke aangewend werden, om eene vereeniging tot stand to brengen ;
rnaar gedurende een' zeer langen tijd bleven de sterkste pogingen zonder uitwerking, ja zetfs was de twist zoo hoog gerezen,
dat men elkander uitsloot . , hot bezocken der loden verbood, en

zelfs eene der schoonste Loges van Parije (la

lemente AiniI

0 . • , werd vervallen verklaard , omdat zij
ondersteuning had verleend aan eenige BB . • . met het G . • . 0 . • r in
tie') door het G . •.

vijandso.hap levende, welk besluit echter kort daarna weder
werd ingetrokken . Meer dan een dergelijk, met de grondbeginselen der orde in strijd zijnde besluit werd er genomen, en
de grootste spanning heerschte er tusschen de twee magten, tot
bet in 1841, door de edele en rustelooze pogingen en de mannelijke
M. • . BOUILLY, JUGE en DEwe gslepende welsprekendheid, vuoral der B W
lemente 4ntitid, en
de
beide
laatsten
leden
der
L
.
•.
la
SANLIS,
Of cieren van het G . • . 0 . • . gelukte , zich jegens de V . • . M, • .
de verdienste to verwerven, om, na eene langdurige en stormachtige
buitengewone vergadering, op den Eden November, de uitsluiting en
bet interdict to doers opheen ; sedert then tijd is men er op uit, eene
geheele ineensmelting to bewerken, welke maatregel in een dubbel
opzigt als doelmatig is aan to merken, omdat het G . • . 0 . • . eon
groot aantal LL . ' . onder haar beheer heeft , terwijl de Suprei
ate onseil, bij eon alleruitstekendst corps Groot-Ofcieren ,
weinig Loges onder hare regtsmagt telt . Sedert 1851 heeft
xnen ook vele pogingen aangewend , opdat de tegenwoordige
Koning der Franschen , of een van zijne zonen , den post van
G . • . M. • . op zich zoude nemen , welke pogingen echter tot
hiertoe zonder gevolg zijn gebleven . De Vrouwen-Maconnerio
Izie bet Art . LOGES (ADQPTJE)J, hier met stilzwijgen voorbij gaande, hebben wij nog to vermelden, op welke wijze de V .- . M .- .
zich in een gedeelte van Jfrika vestigde en uitbreidde .
.41g
.
Na het veroveren van
i ers reeds, werd op den I stem
Maart 1852, de eerste L .- . in de hoofdstad van then naam,
onder den titel van Belisarius, gevestigd, weldra gevolgd door
de vestiging eener L .- . to Bone, in 1.834 to Oran, en in
1856 to Bougie, welke later door meer anderen opgevolgd zijn .
Het Fr . • . G . • . 0. • . bestaat uit de afgevaardigden van de
verschillende LL . • . Bovendien telt het 1 G . • . M . • . , 4 GG. • .
Dignitarissen en 81 Officieren (waarvan 6 Dignitarissen van het
Gr . •. 0- - .) . Het wordt verdeeld in vier kamers, als : 1 . K, . - .
der geldmiddelen en briefwisseling, 2 . do symbolische K

3 . do Dooge Raad do n i ten, en It . de llmd- en Appclkamer,
bovendien een ccntraal
omit6 , uit de drie administrative kamers . Elke der drie eerste kamers bestaan uit 27 leden, en
vaardigen bij elko der beide andere twee laden af, De kamers
vergaderen alle veertien dagen . Eindelijk bestaat er een Grootollegie der Riten , dat in zoo veel sectien verdeeld wordt, als
er erkende stelsels onder haar beheer zijn . In do k . •. van
correspondentie en fnancien zijn twee kommissien, 'als : 1 . van
financie en weldadigheid , en 2 . van inspectie voor bet secretariaat, de statistiek en de archieven . De Dignitarissen zijn
I Gr . - . Zegelbewaarder, I Gr . • . Schatmeester, I Gr . - . Aalmoezenier, I Gr. • . Archivaris, I Gr. - . Bouwmeester, I Gr. •.
Onderzoeker.

De Offcieren zijn alle drie jaren herkiesbaar . De MM .- .',
der LL . •. kunnen niet langer dan drie jaren in functie blijven .
Nadat bet aantal Loges ,
O . • . , in 1833 tot 263 was
weder tot 431 . De stelsels
voornamelijk bet zoogenoemde

under bet bestuur van bet Gr . - .
gezonken , klom dit vo6r 1840
under hat G . , , 0 .--. bewerkt, zijn
Fransche of nieuwe stelsel (Rite
FFranpais of Rite moderne) , bestaande , behalve uit de drio
blaauwe gr . • . , ook uit vier hoogere , namelijk : ELU , S IIOT $
RIDDER VAN BET OOSTEN, SOBVEREIN PRINS VAN BET ROZENRRUIS,

Nadat in 1788 de Raad der Keizers van het Oosten en

IYesten ( on8eil des Empereur8 d'Orient en d'Oecident) *
met zijne nieuwe hooge grader was komen opdagen, verscheen in 1766 , juist hetzeifdo jaar, waarin de oude Grooto
L .- . die oppergraden had afgewezen, een afgescheiden deel van
then raad met zijn stelsel , ten gevolgo waarvan do Gr . - . L . - .
die in 1756 reeds den naam bad aangenomen van G .- . L .- . wan

Frankrij k , ook deze graden ter bewerking toeliet, onder den
naam van and of volmaakt stelsel (Rite ancien ou de perfection) , bestaande toen uit ivijf en twintig graden , verdeeldi
in zeven klassen , en wel
2.

I.

i . Leerling .
2 . Medgeiel.
3. Meester.

4. Maitre secret .
5 . Maitre parfait .
6 . Secretaire intiine .
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7. Intendant des Batiments.

8. Prevot et J uge.
3.
9' Elu des neuf,
] o. ~lu des quinze,
11. Chef des douze trlbns,

4·
Grand Maitre Architecte.
J 3. Ro)·al Arch.
14. Grand Eill ancien.
5.
15. Chevalier de Pepee.
16. Prince de Jerusalem.

12.

17. Chevalier d'orieat e~ d 'occident.
18. Hose croix.
19' Grand Pontife,
6.
so. Grand Palriarche.
21. Grand Maitre de la clef.
22. Roy~l hache.

,.

23. Prince Adflpte.
24. Commandeur de l'aigle blanc et
noire
~5. Commandeur du Royal secret.

Later werden deze vijf en twintig graden vermeerderd met
acht andere, en alzoo -tot drie en dertig gebragt. Van deze acht
graden werd toen in Frankri,jk gezegd , dat FREDERIK II, Ko..
ning van Pruissen , die aoude hebben daargesteld, hoewel de
onwaarheid hiervan duideIijk hewezen is. (Zie het Art. FREDERIK II.) De acht bijgevoegde graden bestonden in:
Chef du Tabernacle.
Prince du Tabernacle,
3. Chevalier du serpent d'airain.
4. Prince de merci,
I.

2.

5. Grand Inquisiteur Commandeur,
6. Noachite.
7' Commandeur du Temple.
8. Drie en dertigsle graad.

De Prine Adept, die eerst de 25e. graad was geweest ,

werd de 28e.; de Kadosch-graad, die de 24e. was geweest ,
werd de 50e. t en de Royal secret ; die eerst de 25e. was
geweest , werd nu de 32e., zoodat, na DOg eenige hervorming
de lijst thans is zamengesteld:
,4pprenti. Leerling.
Meclgezel.
{
3. MattrtJ. Meester.
4. Maitre secret. Geheim Meester,
5. Maitre parfait. Volmaakt Meester.
~e. klasse,
6. S6cretaire intime; Geheim Secretaris,
{ 7. Prev8t et Jug«, Provoost en Regter.
S. Intendant des Bdtiments. Intendant der geoou\\-pen.
9. lJlaitre liZu des neuf. Uitverkoren Meester der negfln.
3e. klasse.
10. Mattre :itu des t'/uin~e. Uitverkoren Meester der vijftien.
{
11. Sublime Chevalier Elu. Verheven uitverkoren Ridder.
12 . 'Grand Maitre Architecte. Groo,tmeester Architect,
13. Royal Arche. Koninklijke Ark of Kist.
48 • klasse, { 14. Grand Ecossais de la eoute sacree de JAQUES VI. Groot
Scbot van bet heilige gewelf va., ~COB VI.
I.

Ie. klasse,

2. Compagno".

.R. .
t5.
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hevalier de l'Orient ou de PEpee. Ridden van het Ousters
of van den Uegen.

i6 . Prince de Jerusalem.
Se. klasse .

i ~.

Prins van .Teruzalem .

hevalier d 'Orient et d'Oceident .

Ridder van het Oosten qn

Westen .
18. Souverain Prince de Rose crow .

Souverein Ptins van het

Rozenkruis .
, 1 9 . Grand Pontife ou sublime Ecossais.
of verheven Schot .

G root Opperpriester

L

2+o .

Venerable Grand-Maitre de toutes les hoses.

Achtbaar

Grootmeester van alle Loges.
hevalier Prussien. Noachiet of Pruiss. Ridder.

21 .

Noachite ou

22 .

Royale Hache ou Prince de Llban .

Le. klasse.

Koninkl. Bij1 of Prins

van den Libanon.
23 . hef du Tabernacle. Opperhoofd van den Tabernakel .
24 . Prince du Tabernacle . Prins van den Tabernakel .
25.

hevalier du Serpent d Airain. Ridder van de koperen Slang .

2F. Prince de Merci.
27 . Souverain

Prins van genade.

ommandeur du Temple. Souverein Kommandeur

des Tempels.
28.

f

hevalier du Soled, Prince .,4dept. Ridder van de Zon,,
Ingewijde Prins .

29 . Grand Ecossais de Saint ANDRI d'Ecosse.
van St. ANDRE van Schotland.
3o. Grand .Elu
7e. klasse.

hevalier Ifadosch .

Groot-Schot

Groot Uitverkoren Ridder

Kadosch.
)3r . Grand Inquisiteur Souverain

ommandeur.

Groot-Inquisi .

teur Souverein Kommandeur .
32. Souverain Prince de ,Royal secret.
het Koninklijk Geheim.
33. Souverain

Grand-Inspecteur•G eneral.

Souverein Prins van
Souverein Groot-

Inspecteur-Generaal .
ilet Fransche

Gr. '.

0 . ' % heeft bijzonderv schaperbond

aangegaan met de G . •. L . - . van Bern , Bel,, ie, Brazilie, harlestown, Dublin , Haiti, .Hamburg , Louisiane,
New-York, lVewiGrenada, Richmond, T/irginie, Zweden .
Wat betreft de instellingen van weldadigheid en bevordering van
Mac .- . deugden, heeft de L . . . Isis Monthyon in 1827, en
die des sept Ecossais reunis in 1828, (beide to Paris),
een fonds gesticht , voor een' eereprijs aan diengenen onder de
leerlingen der armscholen to Pars js , die zich, gedurende zijnen leertijd, het meest zal hebben onderscheiden, een twaalftal
mindere prijzen veer de daarop volgende leerlingen en een
16*
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gouden eerepenning voor den meester , die den hoogst bekroori
De Loges les fidele:
den leerling zal hebben onderwezen .
Eeoseais eu leg Fr ?'es unis intimes, bragten in hetzelfde
jaar een fonds bijeen, om daaruit op bet St . JAws-feest eereprijzen uit to reiken aan persona, die door bijzonddere deugden
badden uitgeblonken . In bet jaar 1858 besloot bet G . - . 0 .-,,
op voorstel vau den Secretaris Br .- . MORAND, tot bet jaarlijks
zritreiken van eerepenningen, ter belooning van zulke werkplaatsen en BB. - . , die zich zouden hebben onderscheiden, door instellingen of vindingen, die tot nut van bet menschdom strekken, door daden van zelfopoffering, door deugd, of door n tstekende diensten jegens de Orde, of eindelijk door werken ,
die wezenlijk nuttig voor de V .-, M .- . zijn . In hetzelfdo jaar
werd door twee LL . - . van Lyon, Union et onfianee en les
hevaliers d u Temple, elk voor zich zelve inrigtingen daargesteld, om uitstekende Mae . • . of maatschappelijke daden to
beloonen, door medailles of door fraaije Mac
. decoration en
.juweelen, terwijl eindelijk in 1842 to Marseille eene inrigting
gevormd is, om jonge meisjes onderwijs to verschaffen, en haar
eon ambacht to doers leeren, daar zij hun bestaan in kunnen
vinden .
Eindelijk zijn er op onderscheiden plaatsen bewaarscholen opgerigt, en is ook onder anderen to Parijs, door eene Loge,
cene vereeniging daargesteld tot bet geven van gratis geneeskundige behandeling aan behoeftige zieken , en regtsgeleerden
bijstand aan ongelukkige behoeftigen, zoowel VV .- . MM .- . als
profaneu .
le'mente 4mitie to Parije, die zich reeds
De Loge la
zoo vaak op cone bijzondere wijze verdienstelijk had gemaakt,
niet slechts door mime giften, in tijden van nood en aan hulpbehoevenden uitgereikt, maar ook door in 4 838 to besluiten,
jaarlijks medailles voor deugdzame daden uit to reiken, en in
4 840 door bet instelleri van cen' kosteloozen cursus van burgeriijke huishoudkunde voor alle VV . - . MM . - ., beeft aan hare
pogingen do kroon opgezet, door, op bet voor~tel van haren
Reg . • . Al . %. , Br-' .

DESANLIS,

to besluiteji , om met ijver aau
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ingen hij bet G . • . 0 . • . , tot hot oprigten van Gene instelling,

'welke algemeene navotging verdient , en waartoe bet G . rn . 0 . • . ook
heeft besloten . Al dadelijk is door bet G . • . 0 . . . . do L . •. ie-mente .Amitie, de BB .
en een inmiddels overleden B . •. ingeschreven voor fr . 54 50 . Doze instelDESANLIS,

AGE,

ROUHAUD

Zing is die van een centraal gesticht van weldadigheid to Parijr,
'dat zich bevindt in de Saint-Gilles-st-raat, No . 10 , door
cone afzonderlijke kommissie bestuurd wordende .
De ondersteuning bestaat in voeding en huisvesting, of alleen in
voeding . Een Br .- . kan daar veertien dagen verblijven ; is hij
reizend Br . • . , dan beslist de kommissie , of hem bij zijn vertrek
reisgeld zal worden gegeven . Do Logos en VV .- . MM . - . die
ingeschreven hebben , bezitt en alleen hot regt tot voordragt der
plaatsing , do kommissie beslist . Zijn er meer aanvragen dan
plaatsen, dan bebben de voordragten der LL .- . de voorkeur.
Er bestaan correspondenten, om over de verzoekers inforanatien in to
- innen, welke zij binnen 24 uren modem inzenden . Geen Br . - .
%A

wordt toegelaten, tenzij in hot bezit van zijne papieren, en behoeftig en onbesproken van gedrag zijnde . Bij bet intreden moet do
toegelatene zijnc papieren aan den directeur afgeven, van wien
'hij ze bij zijn vertrek terug ontvangt . Buiten de voeding en bet
vcrblijf in bet gesticht, kan de kommissie ook daar buiten understand in natura verleenen, als : brood , vleesch , bout en
kleedingstukken . In meer dan gewone gevallen kan de kommissie ook oondersteuning in geld uitreiken, en ook voorloopig ondersteuning geven tot hot inkomen van het noodige berigt . Ten
einde de kommissie in staat to stellen tot hot verschaffen van
2rbeid aan BB . • . , die zonder werk mogten wezen , malzen
de Reg. - . M . • . bij elke to houden L . • . bekend , welke
snort van werklieden geplaatst wenschen to worden , en noodi-

gen do aanwezigen nit tot do mededeeling, of zij, en -zoo ja ,
welke werklieden zij kunnen plaatsen, terwijl de kommissie
.geene andere werklieden ter plaatsing zal voorslaan dan hen ,
omtrent wier zedelijk gedrag en ijver zij voldoende berigten heb-hen ontvangen . De kommissie vergadert ten minste een's weeks
up een' . vast gcstelden avond . Dagelijks bezoekt con der ; Laden
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bij beurten hot- gesticht , onderzoekt, de spijzen , necmt de klagten aan - en maakt een dagrapport, Drie malen achtereen ver-zuimende , zonder wettige redenen, is hij van zijnen post vervallen .
Behalve de ingekomen ruime bijdragen in geld en kleedingstukken,
)iebben hout- en wijnkoopers aangeboden, ieder op zijne beurt het ge-~
oticht voor een' geheelen winter van bet in hun vak noodige to
voorzien , en is door onderscheidene BB . - . , op hunneu naam,
seder eeu bed. met al bet noodige geschonken .
Door do oprigting van dat voorbeeldig gebouw, hoopt men der
wezenlijke behoefte to gemoet to komen, en bet misb ruik , dat
van de liefdegiften gemaakt wordt , uit den weg to ruimen ,
terwijl daardoor tevens gelegenheid is gegeven , de behoeftige
BB . • . , die zonder work zijn , dit op eene behoorlijke wijze to
verschaffen .
Het G . •. 0 . •. heeft een nieuw gebouwd eigen lokaal , in betwelk. men eene bibliotheek eu een penningkabinet
beeft aangelegd .
FRANS I, (STEPHANUS) Roomsch-Duitsch Keizer, gemaal der Oostenrijksche Keizerin MARIA TIIERESIA, geboren den 8sten December 1708 , overleden den 18den Augustus 1763 . Hij werd
in bet jaar 1731, toen hij nog Hertog van Lotharingen was,
in '8 Rage onder bet voorzitterschap van den Graaf VAN HESTERFIELD
(zie bet Art . DORMER STANHOPE) tot leerling en gezel opgenomeu . Naar
PRESTON'S Illu8tratien (Ed.1821, bl . 231), en NOORTHOU K on8t . ,
bekleedden daarbij de Esquire STRI KLAND hot ambt van gedeputeerde Meester , BENJAMIN HADLEY en een Hollandsche (Dutch)
Uit dit Dutch hebben de
Broeder de Opzienersposten .
Franschen den uaam Ducth gemaakt . (zie DUT H,) In Londen
ontving bij in hctzclfde jaar den Meestergraad . Toen hij na den
dood van JOHANNES GASTO VAN MEDI IS, in bet jaar 1737, de regering van bet Groot-Hertogdom Toskanen aanvaardde, liet hij
niet slechts in zijne Staten alle voormalige vervolgingen tegen do
Vrijmetselareu ophouden , ;naar beschermde hen ook teen de
gcesteiijkhcid .
FRANS, (JOSEPH KAREL) Keizer van Oostenri, j k, en tot den 6dei
Augustus 1806, ook Roomsch-Duitsch Keizer, en alszoodanig FRANS
11, geboren den 12den Februarij 1768, vfrbood do VrijmctselaI'ij in
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verschillende tijdvakken, In hot jaar 1794 liet hij , op den rijksdag

to Regensburg, den voorslag doen, alle geheime gezelschappen, zoo
als : de Vrijmetselaren , Rozenkruizen on Illuminates , to onderdrukd
ken . Doch op de vertoogen der gezanten van Pruieeen, Brunswij k en Hanover, weigerden do Stenden het beslui,#, en antwoordden den Keizer, dat hij wel in zijne eigene Staten de Loges kon verbieden, dat men echter in de overige Duitsche Staten do vrijheid wilde
handhaven . Ten gevolge van de verordening des Keizers , van 23
April 4 801 , moesten , toen alle staatsdienaren, zoowel die aange*
steld zouden worden , als zij, die reeds eenig ambt bekleedden, een
eed afleggen, dat zij in geene geheime verbindingen stonden , en
moesten beloven, in goon geval zich met hen in to laten .
FRANS H SYSTEMA . Zie STELSEL en FRANIRIJK .
FRAZER, (GEORG) Hoofd-Opziener van de Accijnsen van Sehotland, Meester der Loge to annongate-Kilwinnin, , had de
acte , waardoor aan WILLEM SIN LAIR VAN ROSLIN , den 24sten November 1756 , hot Erf -Groot-Meesterschap ontzegd word, als
getuige mede onderteekend .
FREDERIK I , Koning van Zweden , verbood door een edict van
21 October 1738 , de vergaderingen der Vrijmetselaars op doodstraf , doch trok dat in hetzelfde jaar weder in .
FREDERIK II . Hot is genoeg bekend , en op nieuw door de
levensbeschrijving van FREDERIK den Grooten als Vrijmetselaar , voor alle medeleden des verbonds uitvoerig bewezen ,

dat Pruiseene groote held 'het besluit in Holland

In de maand Julij
opvatte , om Vrijmetselaar to worden .
4 758 kwam hij namelijk met zijnen vader, den toen regerenden
Koning FREDERIK WILLEM I , en de Prinsen van ,dnhalt-Dessau
en Holstein-Beck, den Graaf voN DER LIPPE BU KEBURG, en verscheidene andere voorname Heeren, van Middagten, over
Zutphen, naar het Loo, om den Prins van Oranje en
diens gemalin, FREDERIK WILLEMS nicht, eon bezoek to geven, welligt ook, om nog eenige aangelegenheden nopens de
nalatenschap van WILLEM III to regelen .
Teen zij aan tafel
zaten, liet Koning

FREDERIK WILLEM I , zich met hevigheid uit
der
Vrijmetselaren, die how als Atheistcu en
tegen hot verbond

ketters afgemaald waren . Toen do regcrende Graaf Vorf DER LIPPE,
die als Vrijmetselaar bekend stand , de Orde openlijk verdedig de, en zulks met kracht deed, ontkiemde in FREDERIKS horst
do wensch, om ook Vrijmetselaar to worden, en nog dienzelfden
dag gaf hij Ane begeerte to kennen aan then verdediger des verbonds, die ook door bemiddeling cens Brooders, den Baron voN
ALBEDYLL, in Hanover (daar hij zelf in Engeland aangenomen ,
en met den stand der Vrijmetseiarij in Duitsvhland niet bekend
was) , den wensch des Kroonprins ten uitvoer bragt . Wie de
betrekking keude tusschen den Kroonprins en zijnen vader, die
geene tegenspraak dulde , en ongaarne tegenkantingen ondervoqd of aanhoorde , had veelligt tot het vermoeden aanleiding
kunnen krijgen, dat juist de tegenovergestelde inzigten des Kopings voor den Kroonprins eene bijzondere beweegrede tot do
niet aanneming zouden geweest ziju . Maar FREDERIK de Groote
-wilde anders beoordeeld zijn ; hij , die zich met zijnen doorluchtigen en voorwaarts strevenden geest blindeling aan den wil zijns
waders moest onderwerpen , zonder eenig woord tot zijnen regtvaardiging to kunnen inbrengen ; die jegens zijnen vader geheel
onderwerping was, schatte in den Graaf VON DER LIPPE den mannelijken moed, de waarheidsliefde en do vrijmoedigheid zeer hoog,
en verkreeg daardoor do overtuiging , dat eon zoo edel man ook
cone goode zaak mocst voorstaan- . Do nacht van den 9 4den op
den 15den Augustus 1758, toen de Kroonprins met ?ijnen va der in .$runewijk wildo- zijn, werd tot de aanneming bepaald,
en do eerste Uambirger Loge, (die in den jare 174Q den naam
van salon aanuam) , waartoe de Baron VON UBEDYLL behoor,
de , zond de afgevaardigden V0N OBERG, LOWEN en BIELFELD, bij
welke zich nog de . Graven VON DER LIPPE On YoN KIELMANSEGGE a
de Baron VON ABEDYLL bevonden, en voltrokken do aanneming
in de drie graden, op uitdrukkelijken wensch des Kroonprinsen,
met alto eeremQnien . Op de reis van Hamburg naar Hruns,zo j k voerden do afgevaardigde BB. ., , Baronnen voN BIELFELD ,
IOBER,
U LOWEN, eeu' grooteu koffer met zich, waarin zich do
w odige werktuigen,- meubelen , enz . bevonden . Uit hoofde vale
dcxn ko fer wwAvU zij , ow ouaangcnaamhedeu to outgaan , bij

het doorzoeken hunner bagaadje door de kommiesen , en ten
einde nadeelige vermoedens to ontgaan, zich voor kwakzalvers
uitgeven . Deze stad werd met opzet gekozen, eensdeels, omdat men daartoe VV .- . MM . van .Hamburg wilde doen komen , en anderdeels, omdat tcgen bet bepaalde tijdstip aldaar
mis of jaarmarkt zoude gehouden worden, welke eene menigte
N reemdelingen daarheen Iokte ;
door welke omstandigheid men
hoopte, de geheele zaak to bedekken voorr den Koning, die
hen alle, als de zaak hem bekend ware geworden , zeker niet
zeer zoetsappig behandeld zoude hebben . In den aanvang moest
do Kroonprins zijne aanneming in de Orde zeer gebeim houden,
om des Konings ar$waan niet op to wekken ; dus werden op
bet Slot Rhijnsberg, waarheen de Kroonprins de Hamburger
Broeders VON OBERG en BIELFELD ontboden had, vole vergaderingen near Mac onniek gebruik gehouden .. Reeds op den eden
Junij 1740, vier dagen na zijne troonsbeklimming, verklaarde
de Koning openlijk, dat bij Vrijmetselaar was, hield tien dagen
later , op bet Koninklijk Slot to harlottenburg, eene Loge,
waarin bij zeif den hamer voerde, en den Prins WILHELM Van
.Pruissen (oudste brooder des Konings), den Markgraaf KAREL ,
den Hertog van lolstein-Beck en den Kapitein VON MOLLENDORF,
in de beide eerste graden aannam . Doze I heette Loge Premi ere. De voornaamste Leden dezer D worden zelfs in prof. • .
werken van then tijd opgegeven, en wel in de volgende bewoordingen ; » Al dadelijk bij den aanvang werden van de Medeleden derzelve to Berlijna do navolgende bekend gemaakt .
Do Graven VON WARTENSLEBEN , VON TRU HSESS, VON WALDBURG,
do Heeren VON QUEST, VON KAISERLING, VON KNOBELSDORF, Geheimraad JORDAN, VON aIOLLENDORF on FREDERSDORF ." Opmerrelijk is bet, dat hot meerderdeel der genoemde personen behoorden tot diegenen , welke , tijdens 's Prinsen verbanning van het
Hof zijns vaders , ziju. stil en afgezonderd leven to Ruppin, en
later to Rhijnsherg, met hem deelden, en op zeer vertrouwden voet met hem omgingen, zoodat men die personen als -zijne p ustelingen kon aanmerken, gelijk er dan ook geen onder
is, die nict, na do troonsbcstijging van den Kroonprins , spoo-
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dig tot eer , aanzien en groote posten klom . Vele dezer personen werden later tot de gewigtigste diplomatieke zendingen
gebruikt ; andere , in hooge krijgsambten geplaatst , deden hunnen naam op de slagvelden van de Silezische en zevenjarige oorlogen schitteren, terwijl eindelijk het laatste gedeelte hunner
met gewigtige burgerlijke ambten werd begiftigd. Om dit ons
gevoelen met een enkel woord to staven, daar wij , tot ons
leedwezen, om bet bestek, buiten staat zijn den levensloop van
al do bier genoemden in de Pruissische geschiedenis to volgen,
zullen wij een' der personen aanhalen, welke, onder de go .
noemde, de minst verhevene maatschappelijke betrekkingen vervulde , namelijk , den Beer FREDERSDORF , die toen 's Konings
Kamerdienaar was . FREDERSDORF, in do laatste jaren 's Prinsen
liefste Kamerdienaar , werd dadelijk na de troonsbestijging
tot eersten Koninklijken Kamerdienaar benoemd , en hem
cone Ridderlijke Heerlijkheid van 20,000 rijksdaalders geschonken . In de daaropvolgende maand September benoemde hem
de Koning tot Geheim-Kamerheer en Opper-Thesaurier,
Later hield de Koning nog vole Loges in bet Slot to BerljWn,

in

l arlottenburg en Rhynsberg, en voltrok in November

1740 in zijne kamer de aanneming zijns zwagers , den regerenden Markgraaf van Bayreuth . Den 13 den December 1740
word, met toestemming des Konings, de eerste Loge in . B er lijn,
wider den naam : de drie TTereldbollen, ingewijd, en verklaarde hij zich tot Grootmeester der Orde, en van dozen tijd of hield
do Maronn . • . werkzaamheid van FREDERIK II, door zijne gewigtige staats- en krijgsaangelegenheden , meer en meer op . De
voorname oorzaak tot zijne geheele terugtrekking lag echter
in do volgende gebeurtenis .
Toen FREDERIK Silez-ie veroverd had , moest hij ook trachten
dat land to behouden , en, zijne overige provincien to dekken .
Om dit oogmerk to bereiken , was bet noodig de oude vestin gen to verbeteren en or nieuwe aan to leggen, De Koning droeg
de uitvoering hiervan op aan den Generaal WALLRAVE, een' zijner
bekwaamste lngenieurs. In bet bijzonder werd de vesting Neisse versterkt door ecuige forteu, en door mijuen, die llaar tot
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op cen kwarticruurs afstands omgaven ; want zij was de grens-vesting tegen Oostenrij k . Die- zelfde G eneraal WALLRAVE, die
eon lieveling des Vorsten en Medelid der L . • . was, in welke zijn
Ironing als R-'- M .- . voorzat, was, door goud verblind, met
Prins IKAUNITZ to JVeenen in briefwisseling getreden, en wilde
bet plan van de vesting Neisse, van de ligging der mijnen,
en van derzelver verbinding met de werden, aan het Oostenrijkscbe cabinet verkoopen . De onderhandelingen echter werden
niet voorzigtig genoeg voortgezet ; de Postmeester-Generaal kreeg
argwaan, en gaf den Koning berigt, Toen nu weder een brief
van WALLRAVE verzonden zoude worden, werd deze aan den Kofning gebragt . FREDERix brak lien open, en de misdaad stond
klaar voor zijne oogen . Hij zag zich aan zijne vijanden verraden ; verraden door zijnen gunsteling ; door een Medelid . zijner
L .- . , die slechts uit 24 leden bestond, op welker trouw, liefde en verknochtheid hij, krachtens zijn' helderzienden blik,
onwrikbaar gebouwd had . Hij zag zich verraden en verkocht
als Koning, vriend en B .- ., en in de treurige noodzakelijkbeid gebragt, hem, lien hij met weldaden overladen en
als J3, - . omarmd had, als landverrader to straffen . Langen tijd overlegde FREDERIK, totdat hij een besluit nam,
tot hetwelk slechts de echte V . . . M .-, in staat is, die, voor
zoo verre bet den mensch gegund is . den 0 .,- . B .- ., H .- . der
wereld tracht na to streven . Hij riep eene L .-, bijeen, in wel
ke hij met geestdri f t en vuur op eene leerzame wijze sprak over
de pligten , welke do echte V, •. M . •. , zoowel jegens do 0 . • . 3
zijne Brooders, als ook jegens het Vaderland moot vervullen . Bijj het
cinde dezer ernstige en indrukmakende redevoering , werd zijn,
loon ernstig , en zijne woorden deden allen verwonderd staan .
IJe diep gekrenkte Vorst verbief zich van zijneu zetei en sprak
Een der bier vergaderde BB . •, beeft op eene zware , ja ,
doodschuldige wijze gezondigd tegen do wetten der 0 . - . , tegen
zijn' pligt , tegen den Staat, zijn' eed en zijno trrouw en dankbaarheid jegens mij, als voorzittend M . •, en als ziju' Koning .
41s Koning wil ik het net weten ;

als regerend M . •

vpgc, ven , als B,. - . .died ik hem do hand,

.

het helm

ow hem van zijucu

val weder op to rigten , en als rnensch wit ik hetgene geschied
is , vergeten . Ik verlang slechts, dat hij 'zijne misdaad bier
bekenne, dat hij in zich zelven keeren en zich zal beteren ; in dit govat blijft alles onder ons , en nimmer zal hiervan weder melding gemaakt worden . Zwijgt hij echter , en neemt hij de
hem aangebodene vergiffenis niet aan, zoo moot ik als M .- .
hem bekend maker , dat ik genoodzaakt zal' zijn , de L . • . voor
altijd to verlaten , en , als Heer en Koning , als eerste Ambtenaar van den Staat , hem aan do uitspraak der wetten over to
geven .'r
Ontroerd zagen de leden der Vergadering elkander aan . Niemand kon zich do schrikbarende woorden des Konings verklaren ; zelfs WALLRAVE vermoedde niet , dat zijn verraad ontdekt
en die op hem gemunt waren . Na eene poos herhaalde de Koning dezelfde woorden . Alle zwegen . FREDERIK sprak ten derden male . Alle waren verstomd . In do oogen van den grooten Koning blonken tranen . Ilij sprak verder : » Als V. M .- .
beb ik mijnen pligt vervuld ; ik ontwaar echter, dat onder dit
kleine aantal geen V . M . - .'s gevoel heerscht, dat eed , pligt ,
trouw noch erkentelijkheid in staat zijn menschen to boeijen ,
en hot alvermogen der hartstog ten to beteugelen . Zoo doende
stuit ik dan beden en voor altoos deze L . • . ; nooit zal ik den
M . . . weder voeren !" Plegtig sloot FREDE=, volgens V . • . M . ' . 'S
gebruik , do L . • . , en legde , tot in zijn binnenste bewogen en
met onthloot h-oofd . den M . • . op het altaar voor altoos neder .
In hot voorvertrek eischte de Koning den Generaal WALLEAVE .
den degen af ; - liet hem in arrest brengen , en later zijn proces
opmaken . Hij word tot streng en levenslang vesting-arrest veroordeeld , en naar eene door hem zelven gebouwde gevangenis
gevoerd .

moest namelijk vroeger op s Konings bevel , to Maagdeburg in een Fort cone gevangenis boutiwwen. Doze gevangenis moest voor een' Staatsmisdadiger
dienen, en zoodanig ingerigt zijn, dat hot onmogelijk ware,
1 r ALLRAVE

daaruit to ontkomen, of zich daarin om to brengen . Do wanden en do grond waren opgevuld en met zwart taken overtrokken,
xoodat men zich nict eons door stooten konde kwe .tsen . WALL-
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leefde Bier zeven jaar wonder Iicht (%vant slechts eene kleine schemering viel van boven neer), zonder schrijfbehoeften of
RAVE

boeken, aan zl & zelven en aan bet scherpknagende gevoel van
naherouw overgelaten . Geen mensch mogt bij hem toegelaten
worden , en zelfs de Officier die hem bet voedsel bragt, dat
zoodanig voor hem toebereid was , dat bij bet zonder lepel,

noes en vork nuttigen konde, mogt geen woord met hem wisselen .

Na verloop van zeven jaar, verkreeg hij , op 's Konings
last, cene betere gevangeuis, met een klein tuintje, waarin hij
lucht konde scheppen, en zich beweging verscha#fen . Do ove ige
omstandigheden bleven nogtans dezelfde . WALLRAVE zat bier lot
aan zijnen dood, afgescheiden van de wereld der levenden . Eens
waagde hij bet , door den 88sten Psalm, om bevrijding nit
zijnen kerker to smeeken , waarop de Monarch hem met den
l01 sten Psalm antwoorddo .
Van den ti, jd of , dat FREDERIK II gedwongen was , bet straf
ambt tegen eenen B . op zich to semen, kon hij niet langer
Medelid zijn . en dit alleen was de oorzaak, waarom de groote
•b

Koning en menschenvriend de L . • . -Vergadering niet meer bezocht .
Doch de Koning vereerde de 0 . ~ . tot aan zijnen dood ; want
hij was overtuigd, dat de Medeleden der 0 . • . met l iefde, trouw
en verknochtheid aan hunnen Koning en aan bun vaderland
waren gehechlt .
Deze daadzaak wordt, wel is waar, tegengesproken door sommigen, en vooral door hen, die aan de Loge de drie IVereld

bollen, als eene oorspronkelijk door den Koning gestichtte L .' .,
een groot overwigt en aanzien wenschten to verschaffen ; rnaar
de waarschijnlijkheid pleit er voor . Behalve de voormelde be . .
Zvijzen zijner op cens bekoelde belangstelling in de Orde , en
zijne persoonlijke voorzitting als reg . • . M . - . en bestuurdeinwij
dingen , is WALLRAVE, van wien bier boven gesproken wordt ,
bekend in de geschiedenis als zeer in aanzien bij FREDERIK . Bij
liens komst tot den troon was WALLRAVE slechts Kolonel tier
Genie ; na het innemen der vesting Brieg echter (4 Mei 1741)
herd hij tot Generaal-Majoor bij dat wapen bevorderd , en niet
fang daarna (v~Or 29 Maart , 174) tot

hef van bet toen op-

PRE .
gerigte regement pioniers , Generaal en hef van het corps Ko.
ninklijke Pruissische ingenieurs, Kommaudant der vesting Neisse en Directeur des vestingbouws to Neisse en Brieg benoemd . Daar den Koning meer dan eens medegedeeld werd,

dat Oostenr k bet oogmerk had, om in zijn land to vallen,
hetzij fangs de grensvestingen van Oud-Pruissen, of wel bet
oog had geslagen op zijne Silezische vestingen , zoo droeg hij
den Generaal WALLRAVE onder anderen op, de werken van Maag-

debur .,, JJ"ezel, Brieg en Neisse to volmaken en die van
Stettin aan to leggen . Wij vinden dan ook de plegtigheden in
bet breede vermeld , waarmede op den 29sten Maart 1742,
to Neisse de algemeene herziening en verbetering der vestingwerken begonnen werd, en ook die ,

waarmede de Koning

in persoon, op den 30sten Maart 1745, den eersten steep legde tot bet Fort Pruissen , dat WALLRAVE daar aan zou leggen
(gelijk hij er ook een van denzelfden naam to Stettin heeft
aangelegd) . Doordien flu WALLRAVE de- meeste vestingen hersteld
of aangelegd had, was er niemand in Pruissen, die Oosten-

rij k vollediger narigten daaromtrent kon geven .

Hij was dus

een man van groot gewigt voor Oostenr%jk ; en wanneer men
nu bedenkt, dat, gedurende de verschillende oorlogen tusschen
Pruissen en Oostenrijk, menschen uit de hoogste standen
bet van zich konden verkrijgen , om zich tot handlangers en
werktuigen van den vijand to later gebruiken ; dat men almede
van beide zijden niet altijd even kiesch was in de keuze der
iniddelen, om elkander nadeel toe to brengen, ja dat men bet
meer dan eens toelegde op FREDERIKS leven, en daartoe zelfs een'
Kamerdienaar omkocht, die den Koning vergif in een' kop chocolade aanbood, dan zal men wel kunnen begrijpen, dat er
pogingen werden aangewend, om een' persoon to winners, die
zoo vele en alles afdoende inlichtingen kon geven . Bij al bet
aangevoerde zou bet echter eene vooronderstelling blijven, en
niets meer, wanneer de schriften van then tijd, hoewel dan
ook gedeeltelijk, daar niet in to gemoet kwamen .
Wij vinden dan geboekstaafd , dat de Generaal WALLRAVE, in
Februarij 1748, gearmsteerd en vervolgens - naar Maagdehurg

vervoerd werd, zijnde tot eene levenslange gevangenis aldaar
veroordeeld . Wel is waar (en de waarheidsliefde noopt ons, dit
niet met stilzwijgen voorbij to gaan) , dat, twee schrijvers
als oorzaak opgeven , dat dit was uit hoofde van gepleegdo ontrouw in zijne directie van den vestingbouw, waarin
hij bet land met 40,000 rijksdaalders zoude hebben benadeeld ; mnaar hier tegenover staat do getuigenis van een' anderen schrijver (Fie de FREDERI II, Roi de Pruese ,
Strasbourg 1788, 8" . , T. VI . , Suppl. pag. 255 .) ,
die, gelijk uit zijn geheele werk blijkt, eenigzins beter
ingelicht schijnt .
Deze schrijver zegt, na de vermelding
van WALLRAVE'S vervoer naar Maa'deburg, dat hij de planner
der forten en operation, die do Koning hem toevertrouwd had,
aan den vijand had gezonden, xnaar dat zijne brieven onderschept en aan den Koning overgeleverd werden ; dat FREDERIK
hem had doen komen, hem zijne trouweloosheid verweten, cn
hem had toegevoegd , dat hij , alles bekennende , volkomene vergiffenis zoude erlangen ; en verder, dat WALLRAVE hardnekkig
bleef ontkennen ; maar dat de Koning hem toen zijne eigene
brieven toonde, waarop WALLRAVE verplet aan 's Konings voeten
viel, en om . genade smeekte ; doch dat de Koning daarop zeide,
dat bet thans to iaat was en hem liet wegvoeren . Wel is waar,
die schrijver zegt, dat WALLRAVE door eene bijzit verraden word .
Deze omstandigheid kan echter evenzeer waar zijn ; zij kan de
eerste geweest zijn, die dit berigtt aan den Postmeester Generaal
brag en kan alzoo bet eerste spoor aangewezen hebben .
Na bet aangevoerde meenen wij to kunnen besluiten, dat bet
medegedeelde, hoewel eenigzins gekleurd, waarheid behelst . Wij
zagen , dat Generaal WALLRAVE in 's Konings gunst en vertrouwen
deelde , en dat deze door onderscheidene schrijvers, hoewel dan
ook op verschillende wijzen, van ontrouw beschuldigd wordt .
Docb deze tegenstrijdigheid moest uit den aard der zaak zelve
geboren worden ,, en geeft nog meer grond , om de waarheid
der daadzaak to gelooven . Het gewigtige van den persoon, bet
geruchtmakende der zaak . en ook de geheime plaats , waar
die was voorgevallen, en die bet onmogelijk maakte ,, dat de
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gelicele waarheid ter oore van het publick kwam ; dit a1ieg
moest natuurlijk aanleiding geven tot vele en vreemdsoortige
gissingen, zoo als dan ook een schrijver bet bestaan van vele
gissingen deswege bevestigt ,.
FREDERIK II werd dus de grondlegger der eerste Loge in
Pruis:en, en, voor geheel Duitsehland, de magtigste bescheriner der van vole zijden verdachte Vrijmetselaars-Broederschap,
en de Duitsche Brooders vierden, na bet honderd jarig bestaan
hunner Groote Loge, in 1840 hiervan nog de plegtige gedachtenis . Zij lieten bit die gelegenheid eene medaille ter gedachtenis van doze gebeurtenis vervaardigen .
Doze medaille vertoont aan de eene zijde bet borstbeeld des
Konings, in toenmalige krijgmanskleeding, met den band van
Reg. • . M . - , omhangen ; op de keerzijde ziet men een' ingelegden vloer en eene gordijn, op welke de Pruissische adelaar bo-ven bet wapen der drie Xereldbollen zweeft ; boven do gordijn
zijn do stralen van bet daarachter geplaatste licht zigtbaar . Do
Latijnsche spreuken verwelden hem als stichter der V . • . M .' .
in .Pruissen en de viering van bet eeuwfeest,
Bij hot openen en sluiten - word dezelfde M . •. gebezigd ,
welke door FREDERIK den Grooten was gebruikt , tijdens hij -als
Reg . • . M .' . de werkzaamheden zijner L .' . bestuurde . Ook
bet door hem gedragen schootsvel was aanwezig, terwijl ook
later de Loge Horn* , to Breslau , aan die der drie T'Yeroldbollen bet zwaard schonk , dat bij de aanneming van dien vorstelijken Br . - . was gebruikt .
Tot een klaar bewijs voor cone vroeger to Berlijn bestaan
hebbende afzonderlijke Loge tinder bet onmiddelijk bestuur des
,Koningss, en welke zich Loge Noble of Loge Premiere noemde , en waaruit reeds dadelijk is op to maken , dat zij uit de
voornaamste personen bestond , moge dienen , dat do L . •. de
drie I ereldbollen,
zelve in hare geschiedenis ( Jerlijn 1840)
opgeeft , dat zij op den 14den Februarij 1743 had besloten ,
om den Graaf OTTER schriftelijk to verzoeken, haar to willen
onderrigten , of bet waar was , wat men verhaalde . namelijk ,
dat op den 30sten Januarij , op bevel van den Koning, eene

vereeniging van Vrijmetselaars had plaats gevonden, en dat daar .
bij slechts aan zekere daartoe uitverkoren BB . - . den toegang
vergund was, terwijl er bijgevoegd wordt, dat er in de notulen niets naders wordt gevonden, nopens den uitslag dier
zaak , dan alleen, dat dit schrijven op den 21 sten Februarij
bewerkstelligd, en door eene deputatie, bestaande uit den Reg .
M . • . , benevens twee BB. • . . was overhandigd geworden . Bovendien blijkt het, dat de L . •. de drie IVereldbollen, in hare vergadering van 25 Mei 1745, besloten heeft . de .Byoux
der Loge Noble voor omstreeks 200 thalers (f 560, ) to
koopen .
FREDERIK,
MAUPERTUIS,

dit is bekend , vraagde eons den sterrekundige
wat de Differentiaal-rekening was . Doze gaf

den Koning nu eene oppervlakkige verklaring, waarmede FREDERIK niet tevreden was, en eene meer grondige uitlegging vorderde, waarop de wiskundige ten antwoord gaf : ))Sire! hier
toe zie ik geene kans ; de hoogere wiskunde is even, als heI
geheim der VV .- . MM .- . ; ' door verhalen leert men dit niet
kennen ; men moot zich doen inwijden , om hot geheel to kunnen bevatten," hierop hernam de Koning glimlagchend : ))Dan
zal ik de hoogere wiskunde niet leeren ; want ik zie hot aan
mij-zelf , dat de inwijding niet elks zaak is ."
Op den Men Februarij 17 78 , antwoordde FREDERIK op do
inlevering van eene teekenpl . • . der L . • . Royale York , door
con kabinetschrijven , dat eindigde met de woorden : » Dat hijaltijd belang zoude hechten aan eene vereeniging, die haren hoogsten room stelt in hot onvermoeid en onafgebroken verbreiden
van alle deugden , die den regtschapen man en den goeden burger versieren ."
In het gouden book van den Hoogen Raad van den S5sten
graad , in Frankrijk (1808), bladz. 7 , staat : » dat FREDERIK
II , op den I step Mei 1786 , de hooge graden en Maconnieke
constitution van hot oude stelsel had doen herzien ; dat hij acht graden had gevoegd bij de 23, welke reeds in Pruissen bestonden ;
dat bij een' Hoogen Raad voor de 55 graden had gesticht , en
in persoon ,

ten dienste vat dozen, eon reglement in 18 arti17
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kels hid opgesteld ." Dit alles is nogtans verdicht . FREDERIK hicld
zich op dat tijdstip volstrekt nict meer bezig met de V. • . M . •. ,
flit welke hij zich reeds ruim veertig jaren to voren had teruggetrokken . Buitendien had hij nooit anders gearbeid, dan in, do
drie eerste graders, en spotte met de hoogere, zoo als hij dan
ook , op den 2den Julij 1786, tot zijn' geneesheer Prof. zIMhad gezegd : » Alchymie en Theurgie hebben thans hunnen zetel in de V . • . M . • . opgeslagen ; ik bespot deze dwaasheden ."
Op den 24sten Januarij 1712 geboren , overleed hij op den
1nER1nANN

4 7den Augustus 1786 .
FREDERIK WILLEM LODEWIJK, Prins van Pruiseen . Ofschoon
WILLEM III eerst laat medelid der Vrijmetselaars-Orde is geworden , en nimmer als zoodanig werkzaam was, zoo gaf hij bij
bet aanvaarden zijner regering der Groote Nat . •. Moederloge : de
Brie Thereldbollen, de verzekering, haar to willen beschermen, en gaf hij ook die verzekering later aan twee andere
GG . • . LL . • . , en ten bewijze, welke groote gedachte hij vin do
Orde had , dient nog do aanneming zijns tweeden zoons ,
Prins FREDERIK WILLEM LODEWIJK, en de overgave aan dezen zoon
van bet Protectoraat der Orde in alle Pruissische Staten , dat
kort voor zijnen dood plaats had . Deze aanneming gesehiedde
op den 22sten Mei 1840 , in tegenwoordigheid van de Grootmeesters der Pruissische Groote Loges , terwijl tot aandenken
aan dezelve, door den kunstenaar G . LOOS, eon gedenkpenning
geslagen werd .
FREDERIK, Prins der Nederlanden. Zie WILLEM FREDERIK IIAREL .
FREDERIK HENDRIK . Het register der notulen van eene Loge,
die in 1637 to 's Hage , onder den titel van FREDERIKS Vre-

deda l ,

bestaan heeft , maakt gewag van de benoeming van
tot Grootmeester der Vrij-

Prins
metselarij in de Vereenigde Provincien , en tot Opper--Uitverkoren Meester , welke benoeming door de in Kapittel vergaderFREDERIK HENDRIK VAN NASSAU

de Broeders was geschied . Zie VREDENDAL .
Een beteekenend woord in de hoogre graders .
FURLAK .
(Schotsche Ritus 22e . graad .)

G.

GA1 .
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G.
G is die letter, welke in de Loges gewoonlijk in het midden der
vlammende ster staat, en welker beteekenis den Medgezellen medegedeeld wordt .
Vele Vrijmetselaren beschouwen dezelve als bet middelpunt
van alle geheimen der Vrijmetselarij , overigens wordt zij onderscheiden als de aanvangsletter der namen : God, Groot ,
Geometric, Glorie, Goel, enz . opgegeven . Daar de Geometric onder de mathematische wetenschappen geheel en al op
de bouwkunde betrekking heeft , zoo gaf dit in latere tijden ,
bijzonder bij de nieuwe Engelsche Vrijmetselaren , aanleiding ,
om onder Geometric de geheele kunst der Vrijmetselarij to ver-staan , en de, to voren uit geheel andere gewigtige gronden
gebruikte letter G, alleen op Geometric of op God betrek
king to doen hebben , om daardoor den inhoud van den Med .
gezellengraad uit to breiden .
GABAON . (Eigenlijk Gibeon, Ileuvel .) Zie 2
hron . 1 : 3 x
welke de Fulgata in Gabaon veranderd heeft . Deze plaats
heet ook Gibea (zie I Sam. VII : I en 2 Sam . VI : 3 en 4),
de naam van de plaats , waar de Israelieten in oorlogstijden de
Arke des Verbonds verborgen. Het is de zinnebeeldige naarn
van eenen Meester, en beteekent, dat een Meester over de onderhouding der Orde en de naauwkeurige naleving der inge
voerde grondregelen moet waken ; ook nog , dat het hart van
eenen Vrijmetselaar zoo zuiver moet zijn , dat hetzelve God tot
eenen aangenamen tempel strekke .
GaDI KE , (JOHANN HRISTIAAN) geboren den 1 Sden December 1765, was Groot-Hertogelijk Kommissieraad to 9eiynar
en Boekhandelaar to Berlin . Hij wend in 1792 in de Logo
Joseph zur Eini , keit , to Nurnberg, tot V . M. •.

aan-

genomen, en in 1804 bij de tot het verbond der Groote Loge
1 7*
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de drie JVereldbollen behoorende Loge de drie Seraphynen,,
in Berlijn, geaffilieerd. Behalve zijne technologische en andere werken , hecft hij uitgegeven

a. Eene getrouwe opgare der BB . -. VV . ' . MM. '. ,
welke naar het systems der Groote Loge do drie Wereldbollen arbeiden . Berlin, bij Br .' . GaDI IM., gr . 8vo . 1e .
druk 1810 , 2e . 1815, 3e. 1817 .
b. Vr ametselaars-Lexicon , na vee Jarige ondervin.d
ding en de beste hulpmiddelen bearbeid . Berlijn 1818 ,
in 8vo .
Dit work bevat , in cenen alphabetischcn rang, narigten van
geheime gezelschappen van den ouden en hedendaagschen tiji1,
van Duitsche Loges, van personen, die zich in Maconnieke en
in andere, met doze in betrekking staande vereenigingen, moor
of minder bekend hebben gemaakt, hetzij door hunne bijzondere mede . of tegenwerking . De schrijver verzet zich bijzonder in do voorrede tegen die BB . - . , die voor hot drukken
des werks deszclfs verschijning meenden tegen to gaan, omdat
daarin zooveel van do hieroglyphen, symbolen en gebruiken der
Vrijmetselaren zou bokend gemaakt worden, hetwelk zonder
pligtverzaking nict kon gcschieden .
Wegens de uitgavo van dit werk werd tegen den Br .- .
GaDI KE, door eon besluit van bet Oud-Schotsche Directorium
der Groote Nationale Moeder-Loge de drie T''ereldbollen , op
den 10den Maart 1818, de verbanning uitgesproken .
Do gebeurtenissen, ten opzigto der vcrschijning van dit
work, werden door wijlen den Br .- . J . . F . GERLA IH medegedccld, in hot volgende geschrift : Logen-Bierarclaie, besonders

in hezug auf Krause's, HELDMAN ' S and GaDI HE' S Freirnaurerschriften . Nebst 34 .4ctenstucken. Freiberg , bei
In gr . 8vo . (Zie HELDMAN .)
RAZ and GERLA IH , 1819 .
Eon beteekenend woord in de hoogere graden .
GALAAD . Do naam van den Zegelbewaarder in den Groot-Schotten grand van bet Heilige Graf van JA OBUS VI (S ch . R . 14e . gr.) .
GADOR .

GALBERT, een Franschman, was, volgens de Strikte Observantie, do achtste Grootmeester der Tempelheeren, na der-

GAL .

GAS .
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vlvei 1ierstelling verkozen in 1459 en - -overleden in 1500 .
GALLOWAY (ALEXANDER Graaf VAN) was Grootmeester der
,Groote Loge in Schotland y(van de oude Vrijmetselaren), in
de jaren 1758 en 1759 .
GAND, (De Burggraaf VAN) eon voornaam persoon van Spanje, was de tweede Grootm . • . van hot Schotsch philosophisch
systems in Frankr j k , verkozen in den jare 1785 .
GANDULF . Zie EDGAR .
GANGEN . Dus noemt men de schreden, die elk Vrijmetsel*ar
in zijne graden doet .
GANGEN VAN DEN TEMPEL . De Leerling doet Brie, do
Medgezel v f en de Meester zeven sohreden, om in den 'Terpel to komen .
GARIMONT , of Guimont, eon beteekenend woord in de hooge-re graden (Schotsche Ritus 52e . graad.) .
GASSf OURT ( adet DE) ontwikkelde in zijn werk : het Graf van
JA OB MOLAY , ten jare 1796 uitgegeven , de stelling, dat het de Vrijrnetselarij was, die de Fransche omwentelkng had voortgebragt ,0
en , zoo ver do hooge graden aangaat , ten doel had, onn
aitaren en troonen omver te wDrpen . Later bekende hij, dat
hij in zijn Graf van JA OB MOLAY niets anders had gedaan , ;
,€lan het beweerde van den Abt LEFRAN em van ROBISON na to
schrijven en uit to breiden . Hij verzocht zelfs in de Metselarij
to worden - ingewijd , hetwelk ook in 1805 in de Loge dei
Abeille , to .Parijs, plaats had . Hij bekleedde achtereenvol,gend in die Loge de waardigheid van Redenaar en van -Achtbare Meester . In 1.809 Adjunct-Redenaar van de Loge Sainte
Josephine zijnde, sprak hij zelfs de lofrede uit van dienzelfden
RAMSAY,
wiens hooge graden hij met zoo veel heftigheid en,
verontwaardiging had .aangevallen .
GASTON, (JOHAN) do laatste Groot-Hertog van Toskane, nit
het huis der Med iris , vaardigde in 4737 een streng Edict teen de V V . • . MM . • . nit , hetwelk echter na zijnen dood , in
hetzelfde jaar , nog door zijnen opvolger, den Hertog FRANS VAN
die naderhand Roomsch Keizer word, weder wer4
ix eirokken . (Zie FRANs L)
LOTHARINGEN,

06 g

GAU,

GAULEN .

( onvent der)

GEBELIN,

Zie

GEE .

Zie

ONVENT

(eAwsdll) en Lyon.

OURT pE GEBELIN.

GEDAJ.NTE EENER LOGE, (De) is een langwerpig regthoekige vierhoek , waarvan de lengte door bet oosten en hot wes-ten, en de breedte door bet noorden en het zuiden bepaald
wordt, Hare hoogte gaat van de aarde tot den hemel , en ha-re diepte van de oppervlakte der aarde tot derzelver middelpunt .
Do opgave van de vlakken duidt den omvang en de uitgebreid ,
Leid eener Loge aan , als de verzamelplaats der Vrijmetselaren
en de algemeenheid der wereldburgerlijke grondstellingen . Do
hoogte geeft de vereeniging met een hooger Wezen en de verLefng tot bet oneindige to kennen, gelijk de diepte de bewondering der voor ons liggende natuur aanwijst . (Zie VIERHOEH .)
GEDEPUTEERDE is iemand, welke eon gedeelte van eene depu
tatie uitmaakt, of die gekozen wordt, om, bij afwezigheid van
cenen Officier, deszelfs plaats to bekleeden , of de daaraan verbondene werkzaamhedeu met hem to deelen .
HTB . •.

MR . •.

is bij , die bij afwezigheid
van den Achtbaren Meester deszelfs betrekking waarneemt .
GEDEPUTEERDE GROOTMR ' . NAT .- . Zie M,' . NAT . %. (GROOT-)
GEDEPUTEERDE A

GEDEPUTEERDE VOOR HET GROOT-OOSTEN zijn in de eerste
plaats de regerende Meesters en Opzieners eener Logo , welke
hunne Loge vertegenwoordigen ; zij kunnen ook vervangen worden,
GEDEPUTEERDE VAN LOGE TOT LOGE, Twee verbroederde
Loges benoemen wederkeerig eenen Gedeputeerde , om elkander
in de werkzaamheden behulpzaam to zijn . Deze Gedeputeerde,
seboon altijd in bet Oosten geplaatst zijnde, hoeft slechts eene
raadgevende
stem,
.
GEDIEE , (FREDERIK) Opper- onsistorieraad , Directeur van bet
Erederik-Werdersche Gymnasium to Berlijn, geboren den
j 3den Janarij 1754 en overleden den 2den Mci 1805, heeft
zich als Vrijmetselaar zeer beroemd gemaakt, door zijne aanvallen in
j*et Eerlijner maandschrift , op do Jezuitische strekking, welke
men in de jaren 1776-1783 aau de Vrijmetselarij wilde geven .
E :STE JE iEEUU, (De) De leer der Indische Godin der lief-

do MAU, vas bid do nude Fei zcn de leer van de natuur der
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dingen , aan welke iich do Priesters of Magi&s tocwijdden .
(zie MAGIeR .) De grondstellingen dezer leer vcrbreiden zich meer
en meer onder verschillende wijzigingen en uitvloeisels, en
zijn zelfs tot ons overgekomen, waar zij zich bepaalden tot de leer,
dat de mensch door ligchamelijke en geestelijke rQiniging, door
het gebed, en door de kennis der verwantschap van zekere getallen en woorden met do natuurkrachten, Wet alleen gelijken gang
met de natuur houdt, maar zich zelven tot heer derzelve maken kan .
De magic der laatste tijden bestond niet in do
kennis der natuur, maar enkel in waarzeggerij, voor-

zeggingen en geestverschijningen , en ook aan deze kunst heeft
de Vrijmetselarij , in de laatste heeft der achttiende eeuw,, tot
eenen dekmantel moeten dienen . AGLIOSTRO, S HROPFER en andere
Magiers , hebben niet alleen door hunne schandelijke bedriegerijen,
maar vooral omdat zij Vrijmetselaren waren , de Vrijmetselarij aan
de grootste bespotting en verachting blootgesteld .

(Zie MAGIFR .)
De magic word door de ouden voor de hoogste en heiligste aller
wetenschappen gehouden , en bij alle volkeren onder den sluijer
der mystericn ingevoerd en geleerd . Zij bestond , naar de begrippen van den toenmaligen tijd , in de kennis van alle zigt-bare en onzigtbare krachten des heelals en deszelfs geheime of
openbare werkingen, en bevatte de verklaring der gansche natuur,
de kennis van de onderlinge betrekking en of keerigheid aller
dingen en do daaruit voortvloeijende gevolgen . Zij strekte zich
zoowel over hot geestelijke als zinnelijke gebied uit . Men verdeelt
dezelve in physische of natuurlijke , mathematische of hemelsche, en in theologische of ceremonieele magic . De physische magic bevat de leer der natuur van alles, wat in de
wereld is, derzelver oorzaken , werking, krachten en veranderingen .
Hot mathematische deel verklaart do bewegingen
en den loop der sterren , als ook de leer en den invloed van
do boven- op de benedenwereld . Hot theologisehe deel handelt over do Godheid, over des menschen ziel, over do goede
en kwade geesten, over heilige gebruiken en mystcrien . Verder over het geloof , do wonderen , de kracht van zekere
wvoorden en figuren, en over geheime werkilngen . tinder do
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wijsgeereu 'hebben zich . ZA1%10L .Xis err

ZOROASTER

bijzonder

beroemd gemaakt, zoodat men hen voor de uitvinders derzelve
bield . Meer waarschijnlijk echter stamt zij van de haldeen of,
bij welke zij door overlevering werd voortgeplant ; zij was bet doel
en do hoofdaangelegenheid aller mysterien, en de meeste wijsren des ouden tijds lieten zich inwijden, en onderwierpen zich
nan de strengste proeven , om slechts met deze leer bekend
to worden .
Onder dezen behooren

oRPHEUS, PYTHAGORAS, ABARIS . HERMIP-

en ahderen . De Joodsche geschiedschrijver

PUs,

APOLLONIUS

1fOZES

liet zich in alle Egyptische geheimen inwijden , waar-

toe zijne opvoeding aan het Egyptische hof hem ruime gelegenheid gaf.
Egyptenaren, Perzen en Grieken, en de oudste der ons bekende
volken geloofden aan wonderen en geheime krachten . De Priesters waren overal in bet uitsluitend bezit dezer leer, en daar
zij zich als dienaren Gods en- als menschen van buitengewone
Tennis voordeden , waren zij ook bij bet yolk geacht . Zoo
outstonden dan ook van lieverlede de mysterien door eon priesterdespotismus ; men stapelde wonderen op wonderen ; de een
voudigste werkingen der natuur werden ingekleed, en als raadsels en - geheimen beschouwd , die alleen door de Priesters en
.
bunnen aanhang opgelost konden worden . De volksmenigte
geloofde blindelings, dewijl men derzelve alle gelegenheid , om
zelf to oordeeleu , benam, en men alles aan do working van
goede of kwade geesteu , en niets aan die der nat ur toescbreef. De hemel , do vasto sterren , de planeten en do gansehe aardo werden met, goden vervuld , die men eerbiedigen

vu welker toorn men moest trachten to doen bedaren . Zoo
ontstonden . ofl'ergaven en de meeste godsdienstige verordeningen .
De leer vau een hoogste Wezen , van den toestand der wereid , van hot geestelijk aanzijn des menschen , en deszelfs
waarscbijulijke voortduriug na den dood , worden zoo zeer verbolcuu on ontder zoo velerici raadsels en beelden verstoken , dat
de waarheid voor den oningewijde onmogelijk to begrijpen was .
c bcstpziudo wijsiccveul ,

under do ingewijdeu vat GrieIcn-

GEE .
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land , werden door do Priesters, zoo zeer tot geheimhouding
aangespoord , dat niemand van lien hot wagen durfde , dezelve
to openbaren . Zij beproefden hunne leerlingen fang en op
menigerlei wijze , alvorens hen de waarheid mede to deelen .
Het publiek of de oningewijden kregen hiervan niets to weten . Do regeringsvorm , die geheel in handers der Priesters
was , zoo als in Egypte, of die grootendeels van hen afhing ,
zoo als in Griekenland, waakte met zorg voor de geheimhouding .
Alles , wat van aanzien was , moest zich laten inwijden , en

diegenen , welke bet weigerden , of vrijer in hnnne denkwijze
waren . werden als godslasteraars veracht , en somtijds met
den dood gestraft . (Vergelijk hiermede bet Art . mysterien .)
Hoe stellig zich de wijsbegeerte tegen de geestenzienerij heeft
verklaart, en zelfs RANT, in zijne Trdume eines Geistereehers,
erldutert durch Trdume der Metaphy$ik, daartegen de pen

heeft opgevat , hoezeer die wetenschap heeft bewezen . dat alle
beroep op ondervinding ten deze niets bewijst , omdat de veronderstelling van bet aanwenden ee ner optische begoocheling en
bet zelfbedrog eener verhitte verbeeldingskracht, nog altijd mogelijk , ja stellig is , zoo blijft toch altijd de groote menigte zecr
geneigd tot bet geloof aan de mogelijkheid van geestverschijuingen . Uit then hoofde hebben ook in der tijd de geschriften
van JUNG STILLING, over de geestenwereld , zulk een' grooten
bijval gevonden . (Zie ook bet Art . SWEDENBORG .)
Uit de gewone geestenbezwering vloeide ook hot nog geenszins
geheel verdwenen geloof aan amuletten voort, gelijk ook de
vroeger bestaan hebbende meening van de magt , die de eene
mensch over den anderen had, wanneer doze do wapenafbeelding van een' anderen bezat . In de heksenverhalen vindt
men vaak vermeld, dat men zulk een afbeeldsel voor bet
vuur deed smelten , of met spelden prikte, en dat do persoon , daardoor verbeeld , dezelfde smarten moest lijden , alsof
hij-zelf gepijnigd werd . De meer poetische zijde van bet gebied der magie vindt men behandcld in de verhalen , getiteld
Duizend en e'n nacht, enz . Ook de geschicdenis van bet
dicrlijk magnetismus gecft opheldering omtrent cenige onderwer-.

pen .

leer zeker is het , dat do oude magic grootendeels gegrondvest was op eene zeer grondige kennis der natuurkrachten .
Op dezelfde wijze behoort ook do geschiedenis van den zeilsteen,
en eene menigte daarmcde in verband staande verschijnselen ,
tot het gebied dezer leer .
De neiging tot het bijgeloof wordt bepaald door de menschelijke natuur, en vloeit voort uit het geloof aan hoogere wezens .
Ilet geloof aan werkelijken invloed van goede en booze geesten
op hot ondermaansche was dienvolgens een volksgeloof, dat algemeen heerschte, en is dit zelfs in hot PI . T . en het hristendom niet geheel to miskennen . Uit die algemeenheid van dat
geloof vloeit ook de verscheidenheid van vorm, dewiji het zich
met elken trap van individueele beschaving kan vereenigen . Hoe
afwijkend echter ook de vormen en de uitkomsten mogen zijn,
steeds ligt er een hoofddenkbeeld ten grondslag , hot streven
namelijk , om door middel der magic niet slechts to geraken
tot cone grondiger kennis der natuur, maar ook zelfs, om deze
door medewerking van verhevener magten , volgens derzelver
geheime krachten en werkingen, aan zich to onderwerpen , en
zich daardoor to verheffen tot meester over zijn eigen en
anderer lot . De afzonderlijke vormen der magic wijzigen zich
in de verschillende toover-theorien hoofdzakelijk naar do verschillende denkbeelden , welke de onderscheiden volken van de
geestenwereld en Karen invloed op do natuur en hot lot voeden . in latere tijden heeft men zelfs de heidensche daemono7nagie uitgebreid , en er eene veel vreesselijker diabolomagie

van gemaakt , welke men in de heksenprocessen van de 1 5e . ,
4 6e . , 17e . en ten deele nog in de 18e . eeuw niet zonder
afgrijzen waarneemt .
Magic en tooverij zijn woorden , die gelijke beteekenis hebben ; zij worden nogtans verdeeld in witte of goede, natuurlijke, en in zwarte, of kwaadaardige, of wel bovennatuurlijke . Terwijl de laatste ons bij afwisseling weemoedig
maakt , of van afgrijzen vervult , is do eerste , die eene onschuldige, op studio en natuarkennis gegrondveste kunst is ,
vatbaar voor de meestnijclijke voluiaking , en kan van veel
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gewigt warden voor de kennis der natuur , welker beoefening
voornamelijk gegrond is op bet onderzoek der verwantschap ,
of van de gewigtige wetten van antipathie en sympathie . Even
als al het goede nogtans misbruikt kan warden, zoo was bet
ook gelegen met de witte of natuurlijke magic, die alleen den
naam van magic verdient . Deze word door onverstandigen of
boosaardigen soms met de zwarte magic verbonden, dat is ,
tot misdadige einden , tot volksbedriegerijen of allerhande slechtaardige goochelkunsten misbruikt en vernederd . Past zij daarentegen hare proeven met ernst en eerbied toe op de nog lang
Wet geheel onderzochte of bekende geheime krachten der natuur
en van den menschelijken geest , dan draagt zij eindelijk
bij , tot bet volmaken van de kennis der natuur in den
verhevensten zin , waarbij tevens zoo menige wonderkracht zich als natuurkracht doet zien . Van deze magic,
en wij voeren als voorbeeld van hare volmaakbaarheid en verheffing tot wetenschap, slechts de aatrologie (sterrewigchelarij),
die thans tot aetronomie (sterrekunde) is goworden, van deze
magic onderscheidt zich de theosophiaehe magie, welke bet
denkbeeld en de strekking van bet toovergeloof tracht to vermengen met bet geloof aan den eenigen eeuwigen God . In
alle stelsels van toovergeloof spelen de bezweringen van onderscheiden aard cone hoofdrol . Wat nu de wijsgeerige gesohiedenis der magic over hot algemeen verder betreft, moot men
wet in aanmerking nemen , dat de geheime kunsten bij alle
volken vooral in de kindschheid der beschaving behooren . In
zoodanigen toestand zijn zoowel de aanleidende oorzaken , als
de vatbaarheid daartoe, in gelijken graad aanwezig . De onwederstaanbare aanleiding daartoe ligt vooral in de zucht tot
bet bewaren van leven en gezondheid, en de vrees voor ziekte .
Wie daartoe middel weet , is bij elken mensch welgezien . De
geneeskunde van den ruwen wilde kan geene natuurlijke wetenschappelijke middelen aan de hand geven . Voor dozen moeten
de ziekten , even als alle werkingen der natuur, bet werk van
onzigtbare wezens zijn , welke men op geene andere wijze kan
tegeuwerken , dan door do kgnst , met deze onzigtbare wezens
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om to pan , hen to verzoenen , of to bedwingen , en dienvolgens is ook de kunst van den arts en de wijsheid der priesters bij zulke volken in denzelfden persoon vereenigd . Deze
opmerking is reeds door PLINIUS (Hist. natur . LXXX . . 1 .)
geznaakt ; iderzelver waarheid moet echter thans nog veel beter
in het oog vallen, dan ten zijnen tijde, omdat zij thans door
A de wilde volken , met welke wij door wijsgeerige reizigers
bekend werden , ten voile bezegeld en bevestigd is . Eene
tweede aanleiding ligt in de algemeene zucht des mensehen ,

om bet verhorgene, en in zonderheid de toekom$t to keniten . De kunst van dit to onderzoeken , welke in den beginne op de wigchelarij en verklaring van den rook, der volken en het vliegen der vogels berustte , werd later, toen zich
meer kundige geleerden met het waarnemen van den sterrenbemel bezig hielden , verheven tot de hooger staande kunst
der a$tro log i e .
Van hier dan ook , dat de oude volken , die de magie als
bet toppunt en einddoel der menschelijke wijsheidd aanzagen ,
liunne wetgevers, zoo als , b . v. ZOROASTER, eoz . voor magiers
hielden . Gaat men nu de geslachtsrekening der magic na ,
dan wordt men alras geleid op de abbala (zie dat Art .) ,
on vooral op de nieuw Platonische w jshegeerte ; deze is
cen tak der Pythagoreesch-Platonische wijsbegeerte, die zich
van uit Allexandrie verbreidde, nadat zij de mythen (zie
dat Art .) , van PYTHAGORAS en PLATO in haar stelsel had ingeweven . Dew mythen bevatten de ruwste volksdenkbeelden , over
de natuur der hoogere wezens en hunne gemeenschap met den
mensch ; dezelve werden nogtans door PLATO alleen gebezigd tot
Iwt volmaken of opluisteren , van zijne wijsgeerige voordragt .
Bet bijgeloof , dat op dergelijke wijsbegeerte gebouwd is , staat
gelijk met die, welke men bij alle ruwe volken vindt ; en is dezelfde geheimzinige wijsheid , welke alle onbeschaafde natien bij
hunne vermeende wijzen veronderstellen . Dusdoende heeft men
hare bron bij de oudste volken en hunne vroegste wetgevers
gezocht , en die , naar aanleiding van cene verkeerd begrepen
ap . .17) , bij de Perzen ,
plaats bij PLATO (dlcibIacleB I .

hunne magiers en hunnen ZOROASTER, meenen to vinden, en
haar daarom magic genoemd .
Aangezien de magic op de mythische daemonenleer rler
riebehe volksgodsdienst gebouwd was, zoo men ook kunnen veronderstellen , dat de ondergang van deze laatste ook de
vernietiging der cerste had moeten ten gevolge hebben . Desniettemin was dit niet het geval , en is zij zelfs heden ten dage
nog niet geheel verdwenen . Het eenige , wat zij door den ondergang der heidensche voiken heeft verloren , is de vorm, welke zij van deze ontving , en die zij thans voor cane andere
heeft verwisseld . Deze daadzaak moat. nogtans .minder verwondering baren, dan men bij den eersten oogenblik wel zoude
denken ; want even als alle bijgeloof, beeft ook dit magtige steunsels in de menschelijke natnur . die zich nooit geheel van betzelve heeft ontdaan . Dit is zelfs het geval bij velen, welke
door hunne edele denkwijze boven alle verzoeking van eerzncht
in hare slechte beteekenis en eigenbaat zijn verheven . Bij do
zoodanigen kunnen slechts twee soorten van beweeggronden bestaan, welke hen tot zoodanige waarnemingen der natuur leiden, en wel verwondering en kennis. Zoo fang hen do
wetenscbappelijke navorsching der natuur to moeijelijk is, track
ten zij naar het geheiznzinnige . Hij, wiens krachten nag
niet voldoende zijn , Om to leeren kunnen , tracht naar hat
genoegen to gevoelen . Het duistere, het huiveringwekkende
van hat geheim, heeft voor de ziel van den ongeleerde cene even
onwederstaanbare bekoorlijkheid , als er voor den geleerden banner der wetenschap is gelegen in het bevredigen des verstands ,
door het aanschouwen der waarheid, de cenige, die op hem
kan werken , en hem tot prikkel kan worden . Op cane andere wijze kan men wel kwalijk hat raadsel verklaren , waarorn
overal de meest ongeoefende, wien nog de eerste letters in het
alphabeth der wetenschap vreemd zijn , zich zonder vrees of
aarzeling waagt aan zoodanige opgaven, welke den geoefendsten
kenner onoplosbaar zijn . Hij, die nog bij de eerste leerstellingen der wiskunde is, wil de quadratuur des cirkels vinden ,
en hij, wien de incest bekende wetten der ligchamen onbekend

zijn , wil vaak zelfs het onzigtbare rijk der geestenwereld beheerschen . Uithoofde hem het duidelijke en bekende der we.
tenschap to moeijelijk is, tracht hij naar het geheimzinni};e, en
vermits hij zich niet kan vermaken in het aanschouwen , behelpt hij zich met fictie'n . Zoo is het met elk individu, en

even zoo is het met geheele volken gelegen .

Voor dat de astronomie den hemel kende , profeteerde de astrologie uit de
sterren ; voordat de chemie de grondstoffen der ligehamen dieper en op meer doordringende wijze had onderzocht, beproefde
zij reeds hare gedaanteverwisseling .
Overal was, gelijk ARISTOTELES zegt , de verwondering, de moeder der kenniB ,
of volgens eene meer naauwkeurige geslachtsrekening, der

opmerkzaamh ei d , die langzamerhand de wetenschap heeft
voortgebragt . Bij velen echter blijft de verwondering onvruchtbaar, of in plaats van dezelve, langs de uitgestrekte baan des

onderzoeks to leiden, voeren zij haar op het pad van het hovennatuurlyke . Deze weg zotide zeker de kortste voor de
wetenschappen wezen, als hij slechts begaanbaar ware .

Het

zoude inderdaad gemakkelijk wezen, met een' sprong het einddoel der wetenschap to bereiken , als men zich daarbij niet aan
het blinde toeval zou moeten overgeven . Ondertusschen loopen
al deze beweeggronden, de liefde voor het geheimzinnge, het
ongeduld, om spoedig het doel to bereiken , to zamen, om
lien weg alien aan to bevelen, wier onwetendheid hen de oogen
doet sluiten voor al deszelfs moeijelijkheden . Met deze zucht ,
die in 's menschen natuur is geweven, kan men wel kwalijk
verwachten , dat het einde der Grieksche volksgodsdienst ook
tevens de magie konde doen eindigen. Het hristendom verwierp de magie ; maar de hristenen hielden daarom niet op, ,
de magie als wetenschap aan to zien , want het hristendom
had haar verworpen op gronden , bij welke zij altijd nog had
kunnen bestaan . Op deze wijze ging het in de hristel ij ke
godsdienst , en op dezelfde wijze was het bij de Joodeche gebeurd . Langen tijd voor de hristelijke godsdienst, sprak men
hot banvonnis over de wijsgeerige magie uit , was hare veroorcleeling luide verkondigd in do schriften van het Oude 1/erbond; maar

evenzeer niet als een bijgeloof , waarover zich het gezond verstand moest schamen , maar als huldiging van vreemde goden ,
en als een inbreuk op de regten van den waren God , door de
Israelieten vereerd wordende .
Hieruit volgt dan ook , dat bet hristendom niet alle magie
over bet algemeen, en uithoofde dit een bijgeloof was dat met
de rede streed, zoude hebben verworpen . Het verklaarde zich
slechts tegen de heidensche magie, omdat deze door de krachten der heidensche goden werkte, welke men niet zoozeer loochende, dan wel die als krachten van kwaadaardige daemon*
hield . De geheele verandering, welke men, na bet ontstaan
des hristendoms, in de magie kan waarnemen, bestaat dus
alleen daarin , dat de hristelijke leer deze in onderscheiden afdeelingen verdeelde, van welke zij er eenige toeliet, andere verwierp .
De hoofdafdeeling is afgeleid van de geesten, door welker
krachten de geheimzinnige werkingen plaats hebben . iieruit
ontstonden twee soorten , en wel de goddelij lie en daemonische magie , van welke de eerste op de krachten der goede ,
en de andere op de krachten der booze geesten berustte . De
Kerkvaders hielden beide soorten voor werkzaam ; de goddelijke
werd zelf aangezien als bet aandeel der lievelingen van God .
Beide soorten bedienden zich •, hetzij van zekere voorbereidingsplegtigheden , wijdingen (con8ecratione8) en hezwerin-

gen (incantationes) genoemd , of men verrigtte de handeiingen zonder eenige voorafgaande plegtigheid . De wijdingen werden bij de Magie door goede geesten gebezigd ; deze heette dan
Theurgie (zie dat Art .) De bezweringen werden bij de magie
door booze geesten aangewend ; deze heette goetie , of in de
latere spreekwijze zwarte kunst . In bet heidendom waren
beide soorten van geesten daemons , en nademaal bet hristendom al de heidensche daemons voor booze geesten verklaarde ,
moest bet ook al de heidensche magie veroordeelen .
Het is niet to ontkennen, dat de magie der ouden , onder
de groote menigte bijgeloovige en dweepachtige gevoelens , ook
veel goeds bevatte . Zoo is , bijv . •. de leer van de mogelt khcid der geestelijke vereeniging van den menscb met de god-

held , van de Mfzondering der ziel van haar ligchaam , van de
magt der driften en de volmaaktheid , die do mensch daardoor
erlangen kan , zeer verheven en vertroostend , als ook vela
andere leerstellingen , welke naderhand , onder den naam van
philosophie , onafhankelijk van de magie zijn verbreid . Toen
men , bij het ontstaan van het hristendom , heidenscbe wijsbegeerte met christelijke godsdienstbegrippen vereenigde, en het
zoogenaamde nieuw-platonische systema oprigtte , zonk alles
weder in de vorige duisternis terug . De reine en eenvoudige
leer van HRISTUS werd door bijgeloof en dweeperij verward ;
het ceremonieele verdrong overal de godsdienst des harten.
Men vergenoegde zich niet , om het uitzigt op een toekomend leven
door reine zeden en werkdadige liefde tot den naaste to verhoogen ; men wilde de toekomst door bijgeloovige ceremonien weten .
Waarzeggerij , hekserij , doodenbezwering , de leer van eene algemeene artsenij , de steen der wijzen , sympatbie en antipathie ,
en alle onzin van oude tijden werden weder to voorschijn
gebragt en tot geloofsartikelen gemaakt . Vertrouwen op levenlooze dingen verdrong hat vertrouwen op God , en dwaze gebruiken veroorzaakten allerlei zonden .
Het licht der waarheid , dat den mensch ook in zijnen meest verworpen toestand niet geheel verlaat , begon na eenen geruimen
tijd van duistere barbaarschheid weder door to blinken, en eenigo geleerden verbreidden in alle wetenschappen meer kennis
en licht . KEPLER , NEWTON . LEIBNITZ, GALILEI en anderen , ontdekten do wetten der beweging, den loopbaan der sterren en
de gesteldheid der aarde , en wierpen daardoor ten eenenlale
hat schaduwbeeld der Astrologie . als sterkste steunsel der oudo magic, omver . Na hen betraden anderen den eenmaal gebaanden weg, en vermeerderden door hunne ontdekkingen hat
gebied der menschelijke kennis . Het bijgeloof ward met hat
wapen des verstands en met behulp der ervaring betrreden .
Menig heilig wonderwerk, menige duisterheid verdween, dewijl
men door natuur- en scheikunde in staat ward gesteld, om
dingen op eene natuurlijke wijze to verklaren , die to voren als
onnatuurlijk warden beschouwd, Zoo als hat licht immer van

§chaduw is omgeven, zoo werden oak in veel lateren tijd , in
weerwil van al de gemaakte vorderingen in de kennis der natuur , velen nog door het oude bijgeloof beheerscht ; en , gelijk
men reeds van de vroegste tijden of opmerkt, schijnt bet 't lot
der menschen to zijn , dat verlichting en beneveling des geestes,
zoowel als licht en duisternis, gedurig met elkander in strijd zijn .
GEHEIMEiN .
Of de Vrijmetselarij tegenwoordig nog voor do
oningewijden eenige geheimen bevat, en welke die zijn ,
is aan geenen twijfel onderworpen . Zelfs bet met eigen oogen
aanschouwen der voorwerpen en bet met eigen ooren hooren van
do leer , die men verkondigt, is nog voor de oningewijden een
geheim , ofschoon ook ingewijden zien en hooren en toeh niet
begrijpen . Over deze omstandigheid van nadenken en navor
schen , van gelooven en verwerpen , van dwaling en bedrog, in
ouden en lateren tijd , zouden vele plaatsen uit verschillende schrijvers kunnen aangevoerd worden, waardoor men
veel daarvan beproeven en zelf zou kunnen beoordeelen .
De eerste , die eene theorie der geheime vereenigingen heeft geschreven , was ADAM WEISHAUPT , de stichter der
Duitsche Illuminaten-Orde . Na derzelver ophefng gaf hij eels
werk uit, getiteld : PYTHAGORAS, of Beschouwingen over de
geh einze Wereld- en Begeringskunst . Frankf. en Leipzig 1790 . In dit werk weidt hij gait zoowel over de- nuttigheid ,
als schadelijkheid der geheime vereenigingen , en zegt , dat elks
der tegenwoordige geheime vereenigingen reeds in den beginne do
kiem tot hare vernietiging bevat , en heeft bid dot , wat doze zaak
groot , wezenlijk en bij een rijp geworden menschengeslacht uit-.
voerbaar maakt , in bet behoorlijke licht tracht to plaatsen, one
bet zoo diep gezonken geloof aan eene veredeling en volmaking
van ons geslacht to verbeffen .
Zie hier eenige vragen en antwoorden uit een geaeht werk ,~
over de stilzwijgendheid omtrent de geheimen .
yr. Waarin bestaan ooze geheimen?

Antw.
Fr .

Antw .

In de stof en in den vorm der Vrijmetselarij .
Welke is de stof ?
Kunsten en wetenschappeu .
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Yr . Welke is de vorm ?
Antw. Ret middel , om in deze wetenschappen vorderingen
to maken , en de wijze van onderrigt , welke voor alien die
geene VV . • . MM . • . zijn , verborgen gehouden wordt .
Yr . Welke kunsten worden er voornamelijk behandeld ?
Antw . Elke ruwe stof in eenen vorm to brengen , gebou-

wen to vervaardigen , handel en welvaart to doen bloeijen ; den
band der liefde onder de Broederen vast to knoopen , en middelen uit to vinden , om degenen , die zich uit gebrek aan arbeid in nood bevinden, to helpen .
Yr .
Antw .

Welke zijn de haar eigendommelijke wetenschappen ?
Geometrie en bouwkunst.

Yr .

Hoe wordt men in deze wetenschappen onderwezen ?
Antw. In eene Loge van Meesters en van anderen, die
van hunne kennis en stilzwijgendheid voldoende proeven hebben
gegeven .
De V . • . M . • . is dus aan to zien als eene edele, verhevene
wijsbegeerte, die hare leden beter tracht to maken .
Het hem toevertrouwde geheim to bewaren, ziedaar het streven van den verstandigen en eerlijken Br . • . Dat geheim nit to
vorschen , dit was reeds sedert lang het onophoudelijk pogen
van dwazen . En nademaal zelfzuchtigen en slechtaards, met dat
pogen bekend zijnde, daarvan gebruik en eene speculatie maakten,
en aan de nieuwsgierige ongewijden dingen in de hand gaven ,
waarin deze opzettelijk misleid werden, of hen, onder aanlokkende titels, allerhande nietigheden in de hand duwden , zoo
laat het zich eenigermate verklaren, waarom de ligtgeloovige on .
gewijde zich nog altijd aan die nietigheden blijft vergapen, niettegenstaande hij reeds zoo dikwijls daardoor misleid en bedrogen
is geworden, en hij reeds voorlang had moeten komen op hot
denkbeeld, dat al die schrijvers, en daaronder ook zoogenaamde
inge v ijden ,

de mededeeling der geheimen wel beloofden,

dock

niet konden volbrengen , en daarvoor iets anders in de plaats
moeten geven, en dat er weder anderen waren, die dit eenigzins beter konden doen, maar dat juist doze hot niet wilden,
en dat liij, die zich vernedert tot zulke speculation, schoon oak
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fit math tot de Orde behoorenrle , nimmer op de hoogte stond
om dit to khnnen doen .
De theologanten trachtten nu eens naar de vereeniging van a lle
godsdiensten in eene enkele,. al ware die ook Gene natuurlijke, dan eens naar eene algemeene herstelling van bet Katholicismus, en dit in weerwil van alle inwendingen der Broeders ,
dat de Orde zich niet bekommerde om de uiterlijke geloofsbelijdenis of kerkpartijen , maar zich als algemeene orde aan do
eerste oude grondwet hield, vervat in de oude pligten (zio Art
en dat zij zich zelfs met die partijgeschillen niet
dorst bemoeijen .
Dat alles was vruchteloos, en diende alleen
om bet vermoeden to versterken, dat bet geheim daarin moest
gelegen zijn . Zoowel Katholijke als Protestantsche Inquisiteurs
OUDE PLIGTEN) ,

vielen de Broeders met gelijke heftigheid aan, welke beschuldigd
werden, nu eens atheismus, dan weder bet jezuitisme to prediken . Nog heden ten dage hebben beide meeningen, over den
aard van bet geheim der Vrijmetselaars, nog eene menigte evenzeer verbitterde aanhangers .
Godsdienstige dweepers zochten in de Vrijmetselarij (en door
zelfbedrog misleid, meenden zij bet er ook in to vinden) een
godedienstig geheim, en ook dat van eene innige vereeniging
met God, die van innerlijke verlichting uitging , en tot de zei
delijke volkomenheid verhief. Anderen zochten bet in eene uerhindtenis met de zaligegeesten . die den tempel der Vrijmetselarij
nog niet hadden verlaten . en den V . • . M . •. eon oorsmaak van
toekomstige zaligheid gaven ; weder anderen zochten bet in eene

verhoooing der mensehelij ke krachten tot een' graad, van
verre geljjkende naar die deb Scheppere, door een geloof ,
dat bergen verplaatst , en door de gaven van den Goddelijken
geest, zoo als zij die in de eerste eeuwen des hristendoms
dachten to vinden . En deze dweepers hebben hun stelsel met
niet minder bitterheid verdedigd , dan de theologen bet hunne .
Do beminnaars der natuur geloofden , dat des Vrijmetselaars
pligt en doel bestond , in bet indringen tot in het binnenste der natuur. Dat zijn geheim bestond in de gedane ontdekkingen, zoo als : goudmakerij, steen der w!jzen (zie die
18'*
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Art .) en kogtelijke Arcana (geheime geneesmiddelen) ; tegen aYle mogelijke ligchaams- en zielkwalen , zoo als dan ook menige
van dezulken, zoo als de goud- en rozenkruizers, zich afzon
derden van de overigen, ow ongestoord op onderscheiden heilige en onheilige wegen tot in dat binnenste to dringen, en het
gordijn weg to schuiven, dat de geheime werkplaats der uatuur bedekt .
Andere bespiegelende geesten geloofden, dat der Vrijnietselarij
door den allesvernielenden tijd, haar geheim wel moest ontnomen
zijn , en trachtten haar dit veronderstelde verlies to vergoeden ,
door haar een ander onder to schuiven . Geschiedkundigen zagen dit in eene Orde van reeds lang vergeten ridders, en intriganten, in het lerikaat , of eene zoogenaamde geestelijke Orde .
leder van dezen wilde naar zijn stelsel ommanderijen stichten,
welke voor de BB-- . bestemd zouden wezen . Het eene plan
verving het andere, hetgeen des to gemakkelijker konde geschieden, omdat de wind hunnen op mullen zandgrond gebouwden
tempel telkens omblies .
Eindelijk beproefden eenige denkers, to philosopheren over
bet geheim eener Orde, die met zoo veel nadruk en ernst staande hield , dat zij er een bezat, tot welks kennis slechts weinige menschen konden geraken. Welke verlichte mannen zich
daaronder ook bevonden, zoo vond tocli menigeen ni ets , gaf
aan zijne lnim der vrijen teugel , en maakte satires, op het
geloof aan eon iets , dat niets was . Anderen weder , gelijk do
edele LESSING (zie dat Art .) in zijn Ernst en Falk beweerde ,
geloofden, dat haar geheim moest gelegen ziju in de gevolgen ,
welke een zoo uitgebreid verbond kon en moest hebben, en dat
zip de banden vaster snoerde, op welker losknoopinn zoo
aanhoudende aanvallen werden 8edaan, door k.et vooroordeel van Staten en volken, ran godedienst en secten, van
standen en bedrijven, van dwaling en onnoozelheid .

Elke vereeniging behoort bij hare daarstelling en bij boar in
wezen blijven to weton , waarom zij deze of gene zaak duet,.
of moet doen , en wat hare wezenlijke bestemming zij ; dit is,
uok bet geval met de V . • . M . • .

Eenige vereenigingen ver-
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londigen bet publiek hun waarom , andere niet bet wezeulijke , of slechts ten deele , of ook wel volstrekt niet . Alle
hebben de magt , het publiek onwetend to laten , ten opzigte
van de wezenlijke gronden hunner vereeniging . Alle kunnen
dus iets geheim houden, en voor bet groote publiek een ge-

heim , ja , vele geheimen bezitten ; want vat toch is een
geheim ? niet, dat, wat de wereld niet kan begrijpen of verstaan , al werd bet ook gezegd . Deze verklaring van bet
woord is door eenige theologen gevonden, om voor eenige van
hunne dogmen een' gemeenschappelijken naam to hebben, on
der welken die in bet stelsel aan elkander konden worden
geschakeld. Deze beteekenis - is nogtans niet de ware , en is
-als zoodanig niet overgenomen geworden in bet gewone leven ,
wear zij geheel zonder An zoude zijn .
Volgens bet spraakgebruik , dat pier beslissend is, noemt
men g eh eim : I o . wat niet bekend is bij hen, die het
gaarne zouden willen weten ; want hij, die iets niet verlangt to weten , geeft aan zoodanig hem onverschillig iets, den
naam van onbekend .
20 . Dat, wat zij niet moeten of
mogen weten, , die bet gaarne
5" . Dat, wat zij , die het weten,

zouden willen weten .
niet mogen mededeelen ,
opdat bet niet door hun toedoen verder of algemeen bekend
worde . Van hier dan ook, dat verschillende zaken van zeer on .
derscheiden aard met gelijk regt geheimen genoemd worden .
INa deze beteekenis van bet woord geheim , bezit dan ook
de V .- . M .- . werkelijk een geheim, of zelfs wel geheimen .
Zij bevat lets , dat vele nieuwsgierigen gaarne willen, maar
niet mogen weten ; iet8 , dat niet gezegd kan worden, opdat
de ongewijde het niet ervare ; iets , dat de nieuwsgierige niet weten
¶an en niet weten mag ; iets, dat alleen op den geest der Orde
betrekking heeft . Na dit alles zullen wij nog eenige woorden
laten volgen over hetgeen , dat geheim al of niet kan wezen .
De old charges (oude pligten) behelzen reeds de leer, dat
de Vrijmetselarij niets tegen God, mete tegen den Staat,
niets tegen de goede zeden bevat .
Overeenkomstig deze
overoude leeringeu kan geen ooderwerp , dat in strijd is net
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cen dezer grondbeginselen , er aanspraak op maken y dat eon
zoodanig hot geheim der orde zoude wezen .
Diezelfde oude aanwijzingen vorderen drie grader, in welke
men op cone geleidelijke wijze het gelpeim aanleert, opdat men
in bet voile bezit daarvan kome . Hoe schoon dus ook bet
wijsgeerige denkbeeld van den voortrefelijken LESSING zij , zoo
kan dit nogtans niet doorgaan voor bet echte geheim van
den Vrijmetselaar . Do denkende leerling toch kon dit . geheele geheim al dadelijk na zijne inwijding in de Orde vinden , en zoude dan niet noodig hebben, eerst langs meer
graden tot bet bezit van bet algeheele licht to geraken . Wat
LESSING ,als bet geheim der Vrijmetselarij voorstelt, is slechts
eon gevolg, dat natuurlijk en noodwendig moest voortvloeijen
nit de algemeene verspreiding der vereeniging en de enge on-derlinge verbindtenis der leden .
Evenmin kunnen ook de gebruiken der Vrijmetselaars bet
eigenlijke geheim uitmaken , hoezeer bet waar zij , dat zij, in
weerwil der vele -zoogenaamde werken over Vrijmetselarij , altijd
nog bebooren onder die dingen, welke voor do wereld verborgen
,zijn, omdat alleen de ingewijde bet ware van hot valsche in
de mededeelingen kan onderscheiden , en hij-alleen hot waro
gedeelte op eene juiste wijze kan toepassen . Zij zijn dus gebeimen voor de wereld, , maar niet bet geheim der Orde . Op
zich zelve beschouwd kunnen die gebruiken der Vrijmetselaars
slechts die beteekenis hebben , welke men daaraan toekent .
Onbetwistbaar is bet , dat zij aoaarde bezitten , omdat do
BB . • . elkander daaraan erkennen, maar zij zijn zoo willekeurig , dat
zij naar verkieziug , zonder groot nadeel ; in elken willekeurigen vorm konden overgegoten worden, als alle Vrijmetselaars
rich slechts underling met elkander verstonden .
Ook dezo
kunnen dus bet geheim niet uitmaken .
Geheel afgescheiden van de buitenwereld, is de Loge eene
wereld op zich zelve , geheel ondoordringbaar voor bet oog
van den ougewijde , en Loch zoo groot als de wereld . Geeno
van al do ondersobeidingen van bet mnaatscbappelijke leven ,
Veer van al do vehschhitlcu, door Staal , do gcwooule, of
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vooroordecl

geschapen ,
Been van al
do aaii eworvcn
voordeclen , die buiten den mensch liggen, verzcllen den Vrijmetselaar tot binncn in hot heilige tempelgewelf . Allen zijn
gehoorzaam aan de wetten , aan welke-alleea de magt is toegekend . Zelfs de regerende Mcester is slechts meester , zoo
lang hij den gebiedenden M . • . voert ; hij voor zich is bedienaar
van then M . •. , is menach , is broeder en niets meer . Eer ,
achting en gehoorzaamheid is bet eigendom der wet . . Liefde
is hot erfgoed van de Brooders, zoowel der sterke, als der zwakke
Brooders ; verschoonende inschikkelijkheid , tegemoetkomende opwekking, om aan cen elk zijne veredeling gemakkelijker to maken ;
en, als geene broederliefde, Been aansporen, geene aanmoediging meer
bclpt, als de Broeder, do mensch, met bloedend harte, verpligt is,
do hoop geheel en al op to gevnn , van den vijand zijner eigene veredeling op een beter pad to geleiden, als hij met grond
moet vreezen , hem slechts als beletsel voor hot edele, als struikciblok voor hot goede, als hinderpaal voor bet verhevene to
ontmocten, dan eerst , dan volgt cerst do straf, de eenige
straf, de afscheiding van bet verbond .
Met den broedernaam sluit zich hier de vorst aan den onderdaan , de kunstenaar aan den geleerde , de rijke aan den
arme , de Nederlander aan den Zuid-Amerikaan , de Brit aan
den Franschman ; kortom , al wat in de groote wereld van
elkander afwijkt, nadert elkander hier wederkeerig . Liefde on
menschelijk gevoel bedekken alle scheuringen , en verscheidenheden . Alle kloven zijn gevuld, alle hoogten onder hot gomeenschappelijke watcrpas gebragt ; alien staan op geiijke
vlakte , en allo zijn
dat, wat zij waren bij de geboorte,
en wat zij na bet verscheiden zullen wezen -- ntentchen .
Slechts dat, wat den rnenwch belang inboezemt, is eon waardig
-onderwerp voor de burgers dier ideale maatsehappij .
Niets
van den Staat .
De verscheidenheid van leerstellige geloofsbegrippen kan daar Been belang inboezemen . Maar wat verdwaalden terugbrengt, onverschiliigen aanspoort, overijlden bedachtzaam maakt , al Neat menschen tot menschenadel verheft ,
cu uit do strikken van bet vcrdcrf redt, dit is hot onderwcr
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banner leer, hunner gesprekken, het voorwerp van hunnen
arbcid .
Allen bevelen, alien gehoorzamen ; nict de mensch aan
den mensch, maar de Broeder aan den Broeder . Waar vol
komenheid ten troop zit, daar worden verordeningen, nosh
beerschers gevorderd . De wet is door der waarheid gouden
stift in aller hart gegrift. Wij zouden de geschrevene kunnen
ontberen, wanneer zich ook niet zwakken onder ons bevonden , en langen , langen tijd schreef men daarom ook Diet . In
ons leeft de wet, daarom zijn wij alle wetgevers . en onze
kunst is de Kon . • . , die der wetgevers . Wij behoeven geeno
beheerschers, om eerbied voor de wet to doen ontstaan . Do
herinnerende M . - .slag is voor den zwakke, die hulp of ondersteuning noodig heeft . Deze M . •. wordt gevoerd door een'
mensch , door een' B . • . , zonder onderscheiding van naam ; hij
beet Br . • . als wij . Ieder van ons , die daartoe de vereischten bezit, heeft aanspraak op deze eerste plaats ; die vereiseh .
ten zijn niet geboorte, rang , vermogen of kundigheden , met
welke wij in de burgerlijke maatschappij alleen schitteren, zonder
daarom altijd nuttig to wezen , maar waarde als mensch en
wverkzaamheid als mensch .
Tot do schoone geheimen der Orde voeren drie trappen ; heoft de Kandidaat deze bestegen , dan Act hij het
symbool der Orde ; hij ziet den tempel , waarin alle VV. •.
VIM . •. %verkzaam zijn, en uit dat, wat zich aan zijne, met ver-wondering en opgetogenheid rondstarende oogen opdoet , moge
hij dan beproeven , het symbool van den tempel to verklaren , en het schitterende licht to naderen , dat in deszelfs hei-jigdom glanst .
iet is inderdaad reeds grootsch , zich zoodanig doel to stellen ; nogtans zoude men verkeerd handelen , met dit reeds al
dadelijk aan to zien als werkelijkheid , of als voorlana bereikt .
De ondervinding toont veeleer hot tegenovergestelde, en
poet dit des to moor ten spoorslag verstrekken , om
dat verheven ideaal al meer en moor to naderen . Doze
o
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tocstand van bet geheel cn do inwendige zamenstelling der
Orde het niet kunnen doer veronderstellen, dat men het meerendeel der medeleden reeds dadelijk dit doel kon doen bereiken . Het is toch wet niet to ontkennen, dat er onder honderd individus, die zich doen inwijden , slechts een klein getal
gevonden wordt , die in staat zijn , eene voldoende reden voor
dezen hunnen stap to geven, Het grootst aantal Kandidaten
worden gedreven , of door nieuwsgierigheid , door begeerte naar
bet bekend worden met de geheimen, of soms ook nit geldelijk belang . Slechts een klein gedeelte is er onder, dat tot
ons toetreedt met het edele doel , om wijzer en beter to
worden, of nit eenige andere wezenlijk vereerende reden . De
meesten van de zich aanmeldenden haasten zich , om in graden to stijgen , alleen met het doel, om een nieuw versiersel
to ontvangen , en als dezulken (voor wie het eigenlijke licht
der Orde nooit opgaat) tot den hoogsten graad zijn gestegen ,
en zij daar staan , omringd door den glans van het 0 . , en
men vraagt hen dan : wat weet , of wat denkt g
van

onze geheimen ? dan zal men van hen eon antwoord ontvangen, dat slechts medelijdcn inboezemt , en bewijst , dat zij
nimmer hebben nagedacht , en nog minder zich een denkbeeld
hebben kunnen vormen , dat juist ware, en u konde overtuigen , dat zij ooit met vrucht in de Loge gearbeid hebben .
De V . • . M . •. zal van alle - vereenigingen altijd de beste zijn ,
en door de in haar besloten geheimen altijd het meest verlicht
wezen , en alzoo het gezegde bevestigen : Luci nox addit
honorem (de duisternis der nacht verhoogt den glans van het
licht) . Deze geheimen vielen altijd slechts aan een zeer klein
getal ten deele , en dit zal wet altijd zoo zijn en blijven, aan,gezien eon groot deel die geheimen op paden en wegen zal zoeken, waar die niet to vinden ziju, en langs welke- zij zich langs
hoe meer van het einddoel verwijderen , verblind en medegesleept , als zij worden door allerlei uiterlijkheden . De beste
VV . • . MM . • . zijn dus zij , die, zonder to trachten naar
het bereiken van dingen , die geheel buiten hunnen kring
ji

eu , al hunr4e beste pogingen aanwenden , om zich hot be-
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zit van do geheimen der Orde waardig to maken door eon
achtingswaardig gedrag , door verbetering en veredeling van
zich zilven , en door de liefde tot hunne naasten in bet algemeen, en voor hunne broeders in het bijzonder,
Wanneor de oude volken de verhevenste definition bezigden
voor hunne mysterien, wanneer zij deze beschouwden als de
quinteasenti a van alles ; als het licht , als bet edelste , als
hot begin van eon volmaakt leven, zoo kan men met gerustheid
hetzelfde zeggen van bet geheim der Vrijmetselarij , ofschoon
doze met de oude mysterien niets gemeens heeft .

Alles is
daar bestemd en berekend, om de geestdrift op to wekken .
Alles is er geschikt , om bet hart to openen , en zoowel den
geest , als do verbeeldingskracht , bezig to houden .
hot doel der Orde is to gelijker tijd de verspreiding zoowel,
als de bewaring barer geheimen . Dit was bet in den beginne, dit zal bet altijd blijven . leder V .- . M .- . zoekt, gelijk
wij reeds zeiden, bet doel der Vrijmetselarij ; weinigen zijn er
echter , die bet char zoeken , waar zij bet zouden kunnen vinden . De Vrijmetselarij in den mantel der hieroglyphen en allegorien gehuld ziende , trachten velen al dadelijk to radon, wie
zij is, die zich onder dozen sluijer verbergt, in plaats van eerst
tot de beteekenis van dozen door to dringen . Van hier dan ook,
dat vole ingewijden meenen , dat zij reeds door den naam van
Vrijmetselaar datgene zijn geworden , wat zij niet anders kunnen bereiken , dan door bet beoefenen der Mac . • . en Prof . • .
pligten , en door hetwelk zij alleen kunnen geraken tot de wezenlijke kennis der geheimen .
Ben der hoafdbedoelingen der Vrijmetselarij kan in niets anderg
bestaan, dan in de zedelijke beschaving en opvoeding . Doze wordt in
twee klassen verdeeld, en wel die van hot verstand en die van

bet hart , of van den

wil, op beide is de Vrijmetselarij gegrondvest ; over bet algemeen is zij cone school der beoefenende
zedeleer, en bet geheele stelsel der Vrijmetselarij is zoodanig
ingerigt, dat men zijn verstand moot inspannen, ow tot do
kennis van bet geheim to geraken . Daarom kunnen Broeders ,
die goon' aanleg tot denken , en geene vourbereidende kenuis

$'

/~z

1U

uul

I >

p,

Yx

61

'r a

ws

J1)

X .

4

9I 2 a

I
~

'Yj

L

~

Y. Y

.~ ~ I~

~~

i
, L
, ,ut~

I

L

gp .9,p -ov

I

I

~

s~,

-

1

00011

~

;11

X~
-Y~
I

11

i 00j'

~

i

,

I

I

,

J

~- :3'0

I JL I
I

J

U ;L

A

%L'

i

ov#!

00f

~

Q~

E

dm~

~

~

0,97 1

'~ ~, IVA,~

T i

.

Y

06-

n,

El 13

9'-l

09

V,

mw

cc rr

~

,~

OS' 611,

i

Y/

V

LL

~
r

V

V

Z' 1w

~,~

n!

V' -'~V

n u o uu !I g nn

0

A ;1~ I A

-(TI 0-~,, 091

n- T-1 -n,

~

adz' 111i.91 SOP

//11, /, 9 1- /Y

;~

r', r v -n,,

~+

I

11I~'-

~

Ali

Y
-

5%~'l

ey

~

V>

~-

j

.~' 1 ~ .

U

A

1 fo,~ A,V Ak OV 0.9! O~~ #91- 1 G 1;1c

uu Ii

A ;~ A'i .'
J' J

' L1'I 'i ~ ~~ ~ V' ~'

06

I

~

o'0a'~Vvl,&<

Y.,7 Y(f

,~

13

a
-

Ain

<

~,

hl

ZY,a

GEH .

GEL .

-283

of inzigt met zich in de Loge brengen, noch naar hot verkrijgen daarvan trachten, op geene wijze hoegenaamd tot het innerlijke
wezen des geheims doordringen, ofschoon zij , wat hunne zedelijkheid betreft, zeer waardige en achtbare Broeders kunnen wezen .
GEHEIMS HRIFT . Zie de Plaat achter dit Deel.
'GEHEIM-SE RETARIS , (De) Secretaire intime ou Maitre
par curi osi t e, is de zesde graad van den consei l de8 Empe-

reurs d'Orient et d'Occident to Parijs, zoowel als van bet daarheen uit 4mer- ika overgevoerde oude en aangenomen , of zoogenaamde oud-Engelsche , en ook tevens van het in Frankrij k bestaande Egyptische of Mitzraimitische stelsel . De kleeding is wit , met rooden rand en voering ; op de klep bevindt
zich een gouden geborduurde driehoek . Ret juweel bestaat uit
twee in elkander geslingerde driehoeken, aan een' rooden band .
De beide voorzittende BB . •. stellen sALoxoN en HIRAM , Koning
van Tyr , voor , waarbij nog een hoofdman en onderhoofdman
der wacht komen. De overige ,BB . • . verbeelden SALO1VIONs lijfwacht.
GELDBOETE . Waar deze gevorderd wordt, gelijk in cenige Duitsche Loges, wordt zij altijd besteed ten voordeele der armen .
GELOOF , HOOP EN LIEFDE zijn Briee hoofdbeginselen of deug-den der Orde van het Rozenkruis , in welke de drie kolommen der Vrijmetselarij : W . •. K. • . en S . - veranderd zijn . Hoe ook voor het overige de An dezer woorden
moge zijn, zoo kende de oude overgeleverde Vrijmetselarij
dezelve niet , maar zijn die eerst later ingevoerd geworden . Do Fransche graad : Souverein Prins van het
,Rozenkruis, gebruikt deze drie deugden bij de receptie in
lien graad . Bet Geloof is de grondslag der Geregti8heid ,
de band der Eendragt en de eerste steun van een Genootachap .
De Hoop is het onwankelbare anker der ziel, en dringt
tot in de verborgenste dingen door .
Liefde is de proefsteen en het beste bewijs van de godsdienst .
GELIJKHEID . (Zie VRIJHEID .) Zal ooze vereeniging als een afbecidsel van het denkbeeld der oorsprong van den mensch, ja,
gelijk aan Gene naauwo vereeniging in den kring van goede
jnenschen ; cen krachtig middel bevatten , uit hetwelk cone toe-
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nadering tot dezen oorsprong voortvloeijen kan, zoo moet daarin
bovenal do ge jkheid tot grondslag gelegd worden , welker
do vriyheid, de wettigheid en de vriendschap de zus-

ters zijn .
GENERAAL-INSPE TEUR (DE• SOUVEREIN GROOT-) en Souverein Groot-Inspecteur-Generaal is de 33ste en laatste graad
van het in Frankrijk ingevoerde zoogenaamde Oud-Engelsche
systema . In het midden der zaal bevindt zich een vierhoekig,
wet karmozijnrood tapijt bekleed altaar , waarop eon Bijbel ,
en eon ontblootte deven ligt . In het noorden der zaal staat
eon menschengeraamte , dat in do linkerhand de Ordevaan
en in do regter een' dolk houdt . Boven den ingang staan de
woorden : God en mijn refit . Do vergadering noemt zich
lYerheven Raad. De Grootmeester draagt den titel van zeer

mmagtige

Souverein,

Groot-Kommandeur,,

en verbeeldt
Do eerste Opziener heet
Souverein, Luitenant-Kommandeur . Bovendien heeft men
ten' Schatbewaarder van het Heilige Rijk, een' Kapitein
FREDERIK

Ii , Koning van Pruissen.

der wacht, en de Medeleden dragen den naam van verheven
-Souvereinen, Groot-Inepecteure-Generaal. Op hun kleed bevindt zich het roode kruis der Duitsche Bidders . hot kleinood
is een fweehoofdige zwarte adelaar, met eon zwaard in de klaauwen .
GENEVE . Reeds in 3737 werd er to Geneue, op bekomen
magtiging van het G . • . van Engeland, door Sir GEORGE
HAMILTON

eene provinciale Groote Loge gesticht .

Doch reeds in

5758 word do opgerigte Logo door den Magistraat verboden,
Later nogtans begon men weder met veel ijver to arbeiden
zoo als do Vrijmetselarij daar ter plaatse steeds met warmte
werd behartigd, en er in die stad, in verhouding tot het
aantal inwoners , een groot aantal Loges ontstonden . In 1773
werd aldaar uit zeven der bestaande Loges, zijnde : I . la

Franche . 4mitie , 2 . l'Union des oeurs, v. la Parfaite
Egalite', 4 . la Triple Union et Amitie, S . leg 4ini-e
ainceree, 6 . (eene Duitsche Loge) I'Heureuse Rencontre ; en
la .Rien aisance , cone groote Loge gesticht , welke zich
uutans zeven jaren later met het G .- . 0,- . van Franks j h

GE~"

288

verbond. Thans bestaan er drie werkplaatsen te G;en~ve, en
wel . 1. l'Am£titf, 2. la Prudence .. en 5. le« Amis-Unu.
De eerste , is door bet Groot Oosten van Geneve in iJ797 gesticht, Nadat bare werkzaamheden van 5804 tot ti806 ~e·
rust hadden , opende zij hare tempelpoort weder , waartoe zij
gemagtigd was door bet Fransche G.· .. 0.·., dewiji bet Groot008tel1 van G eneoe op dat tijdstip niet moor hestand. In
5816 schaarde zich deze Loge onder het Helvetische Groot.. .
Oosten , te Lausanne zitting houdende (zie het Art. ZWITSER-,
LAND), uit hetwelk later, door ineensmeltlng met de Engelsehe
Provinciale Groote LORe te Bern, de Zwitsersche Groote Loge
ontstond, Voor korten tijd nam zij het besluit, afwisselend
in de Fransche en Duitsche talen te arbeiden. Eene andere
werkplaats, onder den naam van la Prudence, in 5750
gesticht, wendde zich, bij het te niet gaan van het Geneefsehe
Groot-Oosten, naar dat van Frankrfjk. Thans , na onderscheiden malen haren arbeid gestaakt to hebben, werkt zij
onder de Zwitsersche Groote Loge. De derde Loge, des
Amis-Unis, in 5789 door bet Groot Oosten van Geneva
geconstitueerd , arbeidde daaronder tot in 5794, het tijdstip,
waarop het Schrikbewind begon , en de revolutionnaire stormen zich deden gevoelen , gedurende welke zij haren arbeid
staakte, In 5801 hare werkzaamheden , onder de Provinciale
Groote Loge van Geneve hervat hebbende , staakte zij die weder in 5805.
Naderhand hare werkzaamheden hervattende, schaarde zij zich onder de oppermagt van bet Mitzraimitisch systema , dat zij omhelsde. Nadat die Loge onder bet
bewerken van dat stelsel had gebloeid , stond het opperbestnur
van dat stelsel ten doel aan ouderscheiden aanvallen , ten gevolge waarvan het aile briefwisseling met de onder lletzelve
staande werkplaatsen afbrak, Aangezien nu de BB.·. door de
leden der andere Loges niet als wettig werden aangezien,
wendden zij zich tot de Groote Loge voor Zioitserland, Deze
weigerde de constitutie, door het bestuur van hct Mit,zrulmitisch stelsel uitgevaardigd , te erkennen. Ten gevolge hiervan
moest de Loge een ander constitueerend patent nemen , dat zij
J

It
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nog befit . In 382 omhelsde de Loge bet stelsel der oude
en aangenomen VV . - . MM . - . . Behalve de opgenoemde werkplaatsen , bestond er nog eene Duitsche L . , onder den titel
van

l'Heureuse Rencontre , maar deze is later to niet ge-

gaan, door dat hare bestanddeelen , ten gevolge van gebrek
aan eene gestrenge keuze in het aannemen van Kandidaten ,
zoodanig waren, dat zij to gronde moest gaan, en zelfs nadeelig
werkte op de andere Loges .
GEOMETRIE, (De) is de wetenschap van de vormen, die
cone groote uitgebreidheid bezitten . Zij is eene voor de
bouwlieden noodzakelijke wetenschap, daar zij door dezelve alleen aan hunnen arbeid sterkte, juistheid en schoonheid kunnen
geven . De symbolische metselaars wenden de grondstellingen
der meetkunde op hunnen arbeid en handelingen aan, en behouden in eenen zedelijken zin hetzelfde doel . (Zie Art . G .)
Naar bet systems der nicuw-Engelsche Groote Loge van

Londen, zijn geometrie en Metselarij oorspronke j

uitdrukkingen van gelijke beteekenis . (Zie het Art . OR HARD HALLIWELL) .
De geometrie handelt over do krachten en eigenschappen der
hoegrootheden, in zoo verre daarbij lengte, breedte en hoogte
in aanmerking komen . Zij wordt verdeeld in Iagere en hoogere meetkunde . Tot de lagere meetkunde behoort het grootste
gedeelte der navorschingen , over de regte lijn, over de figuren , die binnen regte Iijnen bepaald zijn , over de ligchamen binnen platte vlakken besloten, en over den cirkel ,
den bol en den cilinder . De hoogere meetkunde houdt zich
met kromme lijnen, vlakken en ligchamen bezig . Deze begint
gewooonlijk met kegelsneden , en gaat daarna over tot andere
sneden.n
en vlakken . Bij haar onderzoek bedient zij zich meestal
-van de differentiaal- en integraalrekening . De methode der
nieuwe Geometrie is van die der oude Grieken wezenlijk onderscheiden, door dat in de eerste de mathematische analysis op
de geometrisehe onderwerpen wordt . toegepast, terwiji de oude
volken zich bepaalden bij de onmiddellijke beschouwing van do
f guren . De laatste vordert meer scherpzinnigheid ; de eerste is
gemalckelijker en leidt tot algemeene resultaten , waartoe men in
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do laatste nict zoo wel kan geraken . Men noemt do methode der
oudere volken do synthetische, die der nieuwere de analytische
methode . Door doze wetenschap wordt de houwkundige in
staat gesteld, zijne ontwerpen ten uit .voer to brengen, hot legerhoofd zijne soldaten in slagorde to stellen, do ingenieur de plaats
voor het veidleger aan to wijzen , do aardrijkskundige den
aardbol to meten, teekeningen van den omvang der zeen to leveren , en de afdeelingen van geheele rijken en provincien to
bepalen ; ook wordt daardoor do sterrekundige in staat gesteld,
zijn onderzoek steeds verdcr to brengen en den loop der hemeiligchamen to berekenen ; kortom, de meetkunde is de grondsiag
der bouwkunde, de bron der werktuigkunde.
De geometric heeft haren oorsprong voornamelijk aan de
Egyptenaren to danken, die door de natuur genoodzaakt warren,
dezelve to beoefenen, dewijl zij anders door den Nij t overvallen worden, die hare akkers onder water zettede, en bij het
verwaarloozen van de noodige kennis, om de verschillende vormen en den inhoud der verschillende gronden to berekenen en
to bepalen, de grootstc verwarring onder de eigcnaars zou bobben to weeg gebragt, aangezien do afscheidingen bij hot alloopen
van het water nict to onderkennen waren .
Men noemde doze kunst eerst geometric of geodesie (aardmeetkunde), maar haar nut strekt veel verder ; alle zaken toch,
die naast elkander - liggen, of in reeksen op elkander volken ,
en cene ruimte vervullen, of sehijnen to vullen, zijn onderwerpen voor deze wetenschap . Zoo kan men zelfs do snelheid door
regte lijnen voorstellen, zoodat de geometric ook daar to pas
komt , waar men van snelheid in do beweging spreekt . Dewijl
men zich eindelijk ook den tijd kan voorstellen , als zamengestcld uit declen , die elkander geregeld en onophoudelijk opvolgen , en dus als cen' draad , kan men ook den tijd door
cone regte lijn verbeelden . De Geometric is dus niet alleen
dienstig bij hot onderzoek naar de tallooze voortbrengselen van
natuur en kunst, maar kan ook op vole wetenschappen toegcpast worden, en is zelfs onmisbaar voor bet uitbreidf% der
kennis van de hoogere gedeelten van deze.

Zij scherpt bet
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verstand, en, stelt ons in staat , om alle taken heter in to
zien, en eene naauwkeuriger kennis van deze to verkrijgen .
Hierom lieten de oude wijsgeeren niemand tot de studiEn
toe , die deze wetenschap niet tot eene zekere hoogte had beoefend . Men verdeelt de lagere geometric in elementaire (ook
wel beschouwende of leerstellige genoemd) en in beoefenende.
Uit Egypte kwam zij in Griekenland , waar zij
door
THALES , PYTHAGORAS ,
en anderen, veel
AR HIMEDES ,
EU LIDES
wijzigingen bekwam . Des laatsten grondsteliingen getuigen van
de groote volkomenheid , tot welke deze wetenschap bij do
ouden gebragt was, en zoo doende is zij allengs meer uitgebreid
en naar omstandigheden gebruikt geworden.
Hoe hoog moeten wij alzoo deze wetenschap niet achten , door
welke de mensch den loop der hemelligchamen, on hunne veranderingen, ontdekt , om daardoor tot de heerlijkheid der schepping op to
klimmen , en zoo tot den 0 . • . B . •. H . • . to mogen naderen .
Het is dus niet to verwonderen ,

dat de eerste stichters onzer

Orde deze wetenschap voor heilig hielden , en dezelve bezigden,
om daardoor der Godheid nader to komen, en den eeuwigen ,
almagtigen Schepper meer en meer to leeren eerbiedigen ea
beminnen .

Yzirie-Yva-Hiram-Stolkin . Eene phrase, die in den zevenden Schotschen graad, Prev6t en Regter,

GEOMETROS-Xinche

of Iersche Meester , van veel beteekenis is .
GEREBZOW, (ALEXANDER VAN) Keizerlijk Russisch GeneraalMajoor, was in 1813 Grootmeester der Groote Directoriaal-Lo-ge van RuBland, Wladimir der Orde geheeten .
GERLA H, (JOH .
HRISTOPH . FRIEDRI H) geboren den
1 Sden November 1756, overleden den 24sten September 1820,
was Boekdrukker en Boekbandelaar to Freiberg, in bet Saksische Ertsgebergte, en heeft van zijnen prof. - - , en bijzonder van zijnen Mac . • . levensloop, een berigt gegeven in het
werk, genaamd : Anti-Sarsena . Hij was een ijverig V . • . M. • . ,
die door het drukken en uitgeven van Mac . • . werken , bijzonder door die van FESSLER, veel tot verbreiding van goede inzigten in bet gebied der Vrijmetselarij heeft mode gewerkt ;

ook was hij een vurig vriend van degenen, wie hij zijn vertrouwen had geschonken . Zie AELDMAN.
GES HIEDENIS DER KRUISTOGTEN . Het was in bet Oosten een overoud gebruik , om bedevaarten en godsdienstige reizen to doen naar plaatsen , die als heilig werden beschouwd,
en waar vrome menschen hadden geleefd . Zoo werd de aaba,
to Mecca , sedert onheugelijke tijden door pelgrims en karava
nen van bedevaartgangers bezocht, en zoo had men ook elders
in f4zie dergelijke plaatsen van godsdienstige vereering .
Daar bet den mensch eigen is, om gaarne voorwerpen en plaatsen to beschouwen, waaraan groote herinneringen zijn vastgehecht, zoo is bet niet vreemd , dat ook bij vrome hristenen in Europa een godsdienstig verlangen werd opgewekt, om
Jeruzalem en Golgotha to aarischouwen, benevens bet heil ige graf, waarin bet ligchaam van HRISTUS was besloten geweest . Sedert de vierde ecuw was .het dan ook niet zeldzaam,
pelgrims derwaarts to zien trekken, en met de uitbreiding van
bet
hristendom begon bet geloof veld to winnen , dat deze
bedevaarten een Gode welgevallig en verdienstelijk werk waren . ;
Overal vonden de pelgrims milde handen , die hen onderNveg
van bet noodige voorzagen , en hetgeen eerst uit godsdienstigheid , daarna uit nieuwsgierigheid was geschied , begon nu ook
wel eens uit hebzucht en eigenbaat ondernomen to worden, zoodat deze bedevaarten zeer menigvuldig werden . Zoo lang Je-

ruzalemmm in handen der Arabische Kalifen was , vonden do
pelgrims aldaar bescherming ; maar nadat Paleatina door de
Turken was veroverd, werden de bedevaarten naar bet heilige
graf , door de knevelarijen van did, yolk , steeds gevaarlijker .
Van then tijd of begon men or in Europa aan to denken ,
om bet heilige land aan do ongeloovigen to ontweldigen ; maar
do cerste uitnoodigingen daartoe , door do Pausen gedaan, bleven zonder gevolg. Het gelukte eindehjk eenen eenvoudigen
pelgrim van gemeene afkomst , geheel Europa in beweging
to brengen . Deze pelgrim was PIETER VAN AMIENS,, bijgenaamd
de .Heremiet . Op zijne bedevaart naar Paleetina was hij getuige geweest van do verdrukkingen, Aulke de

hristeneu, daar
19
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komende, to lijden hadden , en onder goedkeuring en bescherming van Pans URBANUS II, trok hij, in eene ruwe pij gekleed, blootvoets, met een kruisbeeld in de hand en op een ezel
gezeten , rond , met al de kracht zijner welsprekendheid , do
ontheiliging van het hristendom door de ongeloovigen schilderende . In Frankrij k maakte hij den meesten opgang, en
toen daarop UIU3ANUS II, eerst to Piacenza, en daarop to ler-

mont, in Frankri j k , eerie groote Kerkvergadering hield, was
de toevloed van geestelijke en wereldlijke grooten verbazend , en
de geestdrift zoo geklommen , dat vele duizenden, Bisschoppen en
andere Geestelijken, edelen en burgers, hun verlangen betuigden , naar het heilige land to trekken . Zij hechtten alien,
tot eon teeken van hun voornemen , een rood kruis op den
regter schouder vast ; van daar kregen zij den naam van
Kruisvaarders, en de onderneming zelve then van kruistogt, en
daar het grootste aantal Kruisvaarders uit Frankriej k was , zoo
werd aan al de Kruisvaarders veelal den algemeenen naam van
Franken gegeven . Terwijl de vorsten nog bezig waren toebereidselen tot hun vertrek to maken, begaven zich reeds onge. geleid door PIETER VAN AMIENS en anduldige hoopen yolks
dere dergelijke aanvoerders, ten jare 4 093 op marsch ; maar
van hots voorzien wat tot zulk eenen togt noodig was , en
onbekend met de wegen en de landen , die zij moesten door,
trekken, vergingen de meesten van gebrek , of vielen door
het zwaard der Turken . Men zegt, dat 300,000 menschen
reeds op die wijze het levee hadden verloren , toen de vorsten
van Europa , nog in hetzelfde jaar, hunnen togt aanvingen .
De voornaamste dezer vorsten waren GODFRIED VAN BOUILLON,
Ifertog van 1V eder-Lotharingen , ROBERT, Hertog van Normandie, ROBERT, Graaf van Vlaanderen, HUGO , broeder des
toenmaligen Konings van Frankrij k , en RAIMUND ; Graaf van

Tou,louze.

Na het doorstaan van vele moeijelijkheden kwamen
zij' met een leger, hetwelk op 600,000 menschen wordt begroot, voor Konstantinopel, staken van daar over naar Azie,

en drongen, onder gedurig vechten met de Turken, tot in
Sgrie. Aidaar viel de hoofdstad 4ntiochii door verraad4 in
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huunne handen, en eindelijk, in 1098 voor Jeruzalem gekomen,
namen zij , na een' hardnekkigen tegenstand van de Saracenen ,
en een vreesselijk bloedigen strijd, de stad, het doel van hunnen
togs , ten jare 1099 , in . Aldus werd het heilige graf aan
de magt der ongeloovigen ontrukt, en GODFRIED VAN BOUILLON
werd , in weerwil van zijne weigering, om eene koningskroon
to dragen , waar HRISTUS cen' doornenkrans gedragen had , ten
jare 1100 verkozen tot Koning van Jeruzalem .
Na dit nieuwe hristelijke rijk verhieven zich op gelijke wijze een Graafschap Edema, een vorstendom Anti oeh i i , en
daarna een koningrijk yprus, waarover de voornaamste der
Kruisvaarders vorsten werden . Doch deze nieuwe Staten konden zich niet staande houden . Tallooze scharen van Turken of
Arabieren kwamen gedurig opdagen, en bedreigden de hristenen , zoodat er, door de welsprekendheid van BERNHARD , Abt
van lairveaux, tot een' tweeden kruistogt besloten werd, waaraan weder velen deel namen, uitgelokt zijnde door de voordeelen,
welke de Paus daaraan verbond . Keizer KOENRAAD III en LODEwIJK VII, Koning van Frankrij k,
voerden ten jare 1148 dezen tweeden kruistogt aan , welke zonder veel voorspoed afliep .
Zelfs werd daarop Jeruzalem door SALADYN, Sultan van Egyp-

te en Syrie, heroverd, waardoor er een derde kruistogt noodzakelijk werd .
Drie aanzienlijke vorsten van Europa, (Keizer FREDERIK I, bijge,iaamd Barbarossa of Roodbaard, FILIPS AUGUSTUS, Koning van
Frankrl k, en

RI HARD LEEUWENHART, Koning van Engeland),
togen in den derden kruistogt met hunne legers naar het heili-

,ge land . Keizer FREDERIK verdronk , ten jare 1190 , op den
togt in eene rivier van die; duizenden kwamen om door de
pest, en Jeruzatem kon niet weder veroverd worden .
De vierde kruistogt was merkwaardig , door dat de Kruiswaarders , voornamelijk daartoe aangespoord door den haat der
Latijnsche geestelijken tegen de Grieksche, in 1202, Konstanti

nopel stormenderhand innamen, en BOUDEWIJN, Graaf van Vlaanderen aldaar tot Keizer verkozen , terwijl de overige Kruisrid.ders de landen van hot Pyzantynsche rijk onder elkander ver49 4

deelden . Al deze nieuwe Staten waren van korten duur,, en
Konstantinopel werd, in het jaar 1 9,261, door de Grieksche
Keizers heroverd .
De vijfdo kruistogt werd aangevoerd door ANDREAS, Koning
van Hongarije, en bijgewoond door WILLEM I, Graaf van Holland, die in het jaar 1219 de vesting Damiate, in Egypte,
innam .
Bij deze verovering onderscheidden zich de burgers van Haarle-rn op eene buitengewone wijze. Aan de overzijde der stad
.Damzate lag een sterke toren , vanwaar er sterke ijzeren kettingen over de rivier gespannen waren die de schepen beletteden , hooger op to zeilen . Reeds wilde men den aanslag opgeven , toen de Haarlemmers voorstelden , en dit ook ten uitvoer
4

bragten, om hunne schepen onder de kiel van zagen to voorzien, en de kettingen al zeilende door to zagen , terwiji de
Hollanders en Vriezen op twee schepen eene soort van toren
daarstelden, van waaruit zij den toren van Damiate aanvielen,
en na cene mislukte poging veroverden . De afbeelding dezer
schepen handen nog in de Groote Kerk to .Haarler ; ook
worden aldaar elken avond, gedurende een half uur, zekere
klokjes geluid, Damiaatjes geheeten . WILLEM I stierf in 1222.
Overigens was deze togt zonder belangrijke uitkomsten .
In het jaar 1227 voerde Keizer FREDERIK II eenen zesden
kruistogt aan , doch was de laatste hristelijke held , die de
Europesche wapenen in Palestina met kracht deed golden .
Onlusten in zijne Italiaansche Staten riepen hem naar Europa
terug, en de Turken vielen daarop van alle zij den weder in
het heilige land, plunderden Teruza lem en staken het in brand .
Teen werd nog eenmaal, maar ook voor het laatst, de geestdrift opgewekt, om het heilige graf aan do - magt der ongeloovigen to ontrukken . LODEWIJK IX, Koning van Frankr jk,
hot in zijn rijk iedereen ter kruisvaart uitnoodigen , en rigtte
met een leger van Franschen zijnen aanval tegen Egypte ; hij

dam Damiate stormenderhand in, maar viel in 1250 met
ziju geheele leger in handen der Sarracenen . Voor cene groote
som gelds kocht LODEWIJK zich vrij, en in zija rijk teruggekeord,

. Doze zou
mnaakte hij groote toebereidselen tot eenen nieuwen toga
nu over Tunis gaan , maar bij die stad gekomen , rukte eene aanstekende ziekte, in bet jaar 1270, een groot deel des Franschen legers en ook den Koning weg, wien den eernaam van
den heilige ward gegeven . Na dien tijd namen de volken van
bet Oosten al de plaatsen . door do hristenen bezet, weder
in, en met verlies van de stad Ptolemais (St, Jean d'4cre),
gingen in 1201 al de veroveringen der Kruisvaarders verloren,
welke, zoo men de gedane opgaven gelooven mag . i n minder
, tan 200 jaren, aan zeven millioenen Europeanen bet leven
hadden gekost .
Na den zevenden kruistogt , onder LODEWIJH IX, hadden er
geene togten van dien aard naar Palestina moor plaats ; maar
hat vervolgen en uitroeijen van alien, die van de algemeen aangenomene Kerkleer, of van bet hristendom in bet algemeen ,
afkeerig waren , bleef nog lang daarna voortduren . Tot de
eerstbedoelden, die met den algemeenen naam van ketters werden bestempeld, behoorden de Waldenzen, aldus genoemd naar
PETRUS WALDUS (PIERRE DE VAUX) , eon rijk koopman uit Lyon,
en de Albigenzen, naar de stad 4lbi, in Languedoc, beide in
bet zuiden van Frankryk . Onder degenen, die in bet algemeen van
het hristendom afkeerig waren , en daarom vervolgd werden , waren, behalve de Joden, ook de Heidensche bevolking in Lij(land
en Pruiesen , en vooral de Mooren of Arabieren , in Spanje
en Afrika . Wat daze laatsten betreft , zoo hadden reeds voor
de kruistogten de West-Gothen hen verscheidene landstreken .
van Spanj a ontweldigd, en daaruit bijzondere Staten gevormd ,
als de koningrijken Leon en .1Irragon, en bet G raafschap ,
naderhand koningrijk Ka-rtilie, welks Koningen ook Portugal
in bezit kregen . Vela Kruisridders voegden zich bij de WestG othen, om de vijanden des

hristendoms to bestrijden, en een
kreeg de dochter eens Kastihunner
Iiaanschen Konings ten huwelijk, en bet Graafschap als lean .
Zijn zoon ALFONSUS 1 nam, met toestemming van den Paus, den
HENDRIK VAN BOURGONDIe,

koningstitel aan, en was dus de cerste Koning van Portugal,
Van twee belangrijke inrigtingcn der middeleeuwen, do Mouni -
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ken- en Ridder-Orden ; beeft de eerste zich, gedurende de
kruistogten, bevestigd en uitgebreid, de laatste eenen aanvang
genomen . Zij verdienen eene bijzondere vermelding .
Het klooster- en kluizenaarsleven was reeds veel vroeger in
.Egypte ontstaan . Toen bet zich ook over Europa bad uitgebreid, werden er vaste leefregels voor de Monniken gemaakt
door BENEDI TUS VAN NURSIA , en die dezelve volgden , heetten
Benedictijnen . Na den tijd van KAREL den Grooten, die bet
stichten van kloosters bevorderde, als een middel , om de
hristelijke godsdienst meer algemeen to verspreiden, werden
deze leefregels in onderscheidene kloosters veranderd , en hierdoor kwamen er verschillende geestelijke Orden, die den
naam kregen naar bet klooster, welks leefregels zij volgden, of
naar den Geestelijke, door wien zij waren ingesteld . Zoo ontstonden de Karthuizers, aldus genoemd naar bet klooster, in de
toen nog woeste landstreek hartreuse , bij Grenoble , en de
Fominicanen, die hunnen naam kregen van den Spaanschen Geestelijke DOMINGO GUZMAN ; deze werden ook Predikheeren genaamd,
omdat zij meer bijzonder hun werk maakten van bet prediken
der erkende Kerkleer aan de ketters. Een tijdgenoot van DOMINGO wag FIIAN IS US VAN ASSISI, stichter van de Orde der Franciscanen, die zich ook Minne- of Minderbroeders (Fratres Minores)
noemden, en in Frankrijk den naam van ordeliers kregen, naar
den riem , then zij om bet lijf droegen . In dezelfde stad A -

sisi, in .Italie, stichtte gelijktijdig eene geestelijke dochter ,
LARA, de Nonnen-Orde der
larissen . Gedurende de kruistogten groeiden deze verschillende geestelijke Orden tot meer dan

twintig aan, en dewijl bet afgezonderd levers der kloosterlingen
tijd en gelegenheid gaf tot bet beoefenen van letteren en wetenschappen, en tot bet afschrijven van boeken, aangezien de boekdrukkunst toen nog onbekend was, zoo zijn daardoor de werken der
oude schrijvers behouden gebleven , zonder welke wij thans genoegzaam niets van de oude geschiedenis zouden weten .
Ire Ridder-Orden hadden Saar bestaan aan de kruistogten to
dankeu . Ridders waren oorspronkelijk de vrije Leenmannen ,
die bet voorregt h.adden, oni de krijgsdieust to paard to doen,

G FS .
waarom zij ook in Frankri, j k hevaliers genoeind werden ,
van aba ll us , een rijpaard . Zij moesten in handen der G eestelijken eene plegtige gelofte afleggen , waarbij zij zich verbonden , om vrouwen en hulpelooze menschen to verdedigen, en
de vijanden der Kerk overal en altijd to vervolgen en to bestrijden . Gedurende de kruistogten in A'zie verbonden zich aldaar
vele dezer Ridders onderling, om de pelgrims to beschermen ,
om voor bet onderhoud en de verpleging der zieken to zorgen,
en zich aan andere dergelijke werken van barmhartigheid toe to
wijden . Ook namen zij eene bepaalde kleeding, of een zeker
onderscheidingsteeken aan , stelden regelen vast , waarnaar zij
zich to gedragen hadden, welke door den Paus goedgekeurd werden,
en zoo ontstonden er geestelijke Ridder-Orden . De oudste was die
van St . JAN van Jeruzalem van 1099 , , ook Hospitaal-Ridders genoemd (zic bet Art . HARTER VAN KEULEN), omdat zij to Jeruzalem
een hospitaal voor pelgrims gesticht en toegewijd hadden aan St . JAN .
Toen bet heilige land voor de hristenen weder was verloren
gegaan , zetteden zij zich op hot eiland Rhodus , en ten laatsto
op Maltha neder , waarom zij sedert Malthezer.-Ridders genoemd werden . Eene dergelijke Orde was die der Tempelheeren of Tempeliers, die hun verblijf hadden bij den - Jeruzalemschen Tempel, en zich vervolgens in .L uropa verspreidden .
Deze maakten zich daarna door trotschheid en ongebondenheid
gehaat , en hebben , na een bijna tweehonderdjarig bestaau ,
een treurig einde gehad ; want velen hunner zijn in verscheidene landen om bet leven gebragt , en is de Orde in 1311 voor
ontbonden verklaard . Eene derde Orde was die der Duitsche
Ridders of Kruisheeren, die to Jeruza lem een gasthuis voor
Duitsche pelgrims hadden gesticht . Zij kregen vaste bezittingen
in Polen , waarheen zij zich vervolgens begaven , en waar zij,
door bet bestrijden der heidenen in Liyfland en Pruissen,
ten jare 12202, hun gebied vergroot, bet hristendom uitgehreid, en veel hebben toegebragt tot bet beschaven der nog
ruwe volken in de landen, die thans het koningrijk Pruissen
uitmaken .
De onafhankclijke Bouwvereeniginjgen van

Frankrijk

gingen

ie niet door het verbod van FRANS I tegen alle werkgezelschappen, in 1539 uitgevaardigd . In D ui t eeh land bleven zij lanr bestaan , en schijnen zelfs tot con omkleedsel gebruikt to zijn
voor de pogingen ter Hervorming . Ten minste verhieven zij zich
kort voor en na de Hervorming tegen de Duitsehe Vrijmetselaars (v~~r 1440 Johannes-Broeders genoemd, dewiji de bouwLutten, bij den Straatsburger torenbouw, den heiligen JOHANNES
tot schutspatroon hadden), Onder anderen beschuldigde men
hen van de Tempelheeren-Orde to berstellen, en wraak aan alien
to nemen, die hen stoorden ; zich alle voormalige Ordebezittingen toe to eigenen, oproer aan to stoken tegen alle wereldlijke en geestelijke magten, en alleen do eigene opperhoofden to willen gehoorzamen.
Toen vergaderden op den Jo-

hannes-dag in 1353, to Keulen aan den Rijn , de opzienors en afgevaardigden van negentien vereenigingen (niet alleen
enkele Loges), uit verscheidene landen bijeengekomen, die in eene
opzettelijke oorkonde verzekerden , dat zij met do Tompelhee-

i en- Orde niets gemeens hadden , maar alleen de zuivere leer
der Orde wilden herstellen .

(Zie het Art .

HARTER .)

GES HIEDENIS (De) DER VRIJMETSELARIJ . Geone geschiedenis

was tot hoden zoo onderhevig aan willekeur, en geene ontbeerde
jneer de echte geloof waardige bronnen , dan die van den oorsprong
en voortgaug der Vrijmetselarij . Dikwijls schreef elk systema
gicit eeu' eigen oorsprong voor . Zoo noemde men de Jezuiten , do
Rozenkruizers ,

de Tempelieren , de Es-seers , als hunne eerste stichters, of bet Pythagoreesche ver ,
bond, de Eleusinische, ook de Egyptische geheimen als hare wieg .
HRISTOPHORUS

WREN ,

ADAM zelfs zou reeds in hot paradijs met het schootsvel bekleed ziju
geweest . Voor ongoveer 40 a 50 jaren heeft men reden gehad, om
to geloovon, dat eenige geleerde Vrijretselaren, als : FESSLER ,

en anderen, en voor hen de Broeders
en VOGEL, den knoop zouden doorbakken, de gescbiede,
nis der Orde op geloofwaardige gronden vaststellen, on haar met do
Prof, , , pschiedenis gelijken gang zouden doen houden . Volgens deze
$ UUII ER, KRAUSE, MOSSDORF
POPE , NI OL4

eschiedkundige navorschingen zou de tegenwoordige Vrijmetselarij uit

o wv i' cni in en Or

klelecuwen ont5priogen, Toen ALFRED

U
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in de tiende eeuw Fransche , Engelsehe, Italiaansche,
Spaansche en Gi ieksche Bouwlieden naar JJrittanje riepen,
cm geestelijke en andere gebouwen to vervaardigen , verkregen deze
ATTELSTAN

burgerlijke en geestelijke vrijheid, en bekwamen hun eigen vierschaar . Deze vrijheden waren voor hen des to noodzakelijker, dewijl
despotismus en geloofsdwang dier eeuw, met de gevoelens van zoo verschillende natien en geloofsgenooten moesten strijden, en zij door
bun to zamen wonen, eene dezen tijd vooruitijlende zedeleer beoefenden, waarvan de oude Yorksche constitutie van Prins EDWIN, in
926 , een sprekend bewijs oplevert (zie YORKS HE ONSTITUTIE) . Als
Ietters moesten zij zich verbergen, en waren aan de hevigste vervolgingen bloot.gesteld ; welke hen bewogen, om eene geheime aanneming hunner Medeleden, den eed van stilzwijgendheid en de zinnebeeldige mededeeling hunner leer en kennis in to voeren . Koningen , Prinsen, Grooten en Prelaten des Rijks , en geleerden werden hunne beschermheeren, of deels hunne Medeleden, onder den
naam van aangenemene Metselaars ; ook vermeerderde het getal
der laatsten meer en meer . toes de bouwkunde ook door nietbouwkundigen beoefend werd , en bijzonder, toen zij de partij
van IKAREL I opgevat hadden , zoodat in 1717 de toenmalige
Loges alleen uit vrije en aangenomene Metselaars bestond . Van
dit tijdstip begon de Vrijmetselarij zich ook uit to breiden over
alle deelen der aarde , zoo ver als de Europesche beschaving
reikte , en heeft zij zich eindelijk , na de menigvuldigste afwisselingen in versebeidene landen , zoo gevestigd , als wij dezelve tot heden voor ons zien .
De V . - . M . •. moge in hot uiterlijke wijzigingen hebben ondergaan , de berigten uit de allervroegste tijden mogen ons geheel ontbreken, die uit lateren tijd mogen slechts gedeeltelijk
tot ons gekomen zijn, zoo is het nogtans voor den onbevoordeelden onderzoeker, uit de nog voorhanden berigten en uit de aaneenschakeling van de bouwcorporatien, met de vereeniging der Therapeuten , Esseers en der Egyptische mysterien , bewezen , dat de
V . • . M . • . met de Mozaische geschiedenis van bet menschelijke
geslacht begint , en dit to meer, , dewijl bet Mac .- . karakter
rust op grondslagen, die de menschelijke natuur veredelen, zoo-
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dat die vereeniging vroeger aanwezig moet ge,veest zijn, dan
eenige vereemgmg , uitsluitend onder den naam van V.·. M.·.
bekend, Bet is reeds opgemerkt , dat de bouwkunst de eerste
kunst was, tot welke de menschen aanleiding .kregen. Ookten
dezen opzigte , hoewel de sporen der Orde , onder den huidigen
vorm, niet hooger dan tot SAtOMO'S tempelbouw opstijgen, is
de Ma<,1.·. kunst in de uitoefening en de grondstellingen
van gelijken ouderdom, als de mensch zelve, zoo als
ANDERSON teregt aanmerkt,
De echte oudere geschiedenis der
Broederschap was reeds bij de BB.·. der nieuwe Engelsche LL.·.
algemeen hekend. ANDERSON geeft in zijn Constitutieboek van
1725 en 1758 slechts, zoo als hij zelf zegt , weaken over de
gesehiedenis der Broederschap; want men besloot daaromtrent
eenige speelruimte te laten aan de fantasie der nieuw aangenomen DB.·.. De weaken van ANDERSON bleven lang nutteJoos ~ dewijl men die voor verdichting aanzag, De op ANDERSONS opgaven gegronde onderzoekingen van navorschers hebben
eindelijk de nevelen der Ma<;.·. geschiedenis meer op doen klaren, en den waren oorsprong , als ook het hoofdpunt van de
ontwikkeling der V.·" M.·. Broederschap , meer bepaald, De
eerst ontstane bouwcorporatien in de middeleeuwen , zijn veel
vroeger in de vereenigingen der Bouwlieden bij de Romeinen te
zoeken. NUMA POMPILIUS had reeds vijftig jaren na de bouwing
van Rome de Romeinsche burgers naar hunne bezigheden afgedeeld. Dat deze gezelschappen (Collegia) of genootschappen
(S'odalitia) der kunstenaars en handwerkers reeds bij de Romeinen hestonden, daarvan vinden ,vij onloochenhare bewijzen bij de Romeinsehe schrijvers , op de gedenkteekenen en in
het Corpus J·uris. Zij haddon het regt van eenen zedelijken
persoon (universitas) ~ eene genootschapskas , beambten , waaronder zich de Meester en de Opzieners onderscheidden , eigene
wetten en vierschaar , eenen eigen Beschermgod en eigene
Priesters , die de godsdienstige aangelegenheden des gezelschaps bezorgden; ook namen zij de aanzienlijksten nit aIIe standen op als een bewijs van eer en om door hen be..
schermd te worden, Vorder is bet uit de getuigcnissen des ouIt

derdoms bewezen, dat bij de tempels der Hoofdgoden, onder de
Grieken en Romeinen, corporation van Bouwkundigen waren ,
welke door hunne gemeenschap met de Priesters, en bijzonder later met de mysterien der Grieken en Romeinen, waarin de
uit Indii komende , meer reine godenleer onderhouden en
plegtig word voorgesteld , in zulk eene vereeniging stonden ,
dat de uitoefening der mysterien daaraan verbonden werd . Dat
dit alles bet geval bijzonder is geweest met de Bouwvereenigingen der Bouwkunstenaars, in alle deelen van bet Romeinsche
rijk , leeren ons dezelfde geschiedkundige bronnen . Had eon
aanzienlijk Romein bet der moeite waardig gekeurd, over bet
gildewezen to schrijven, wij zouden hiervan zeker meer weten . Over de kunstleer en de levensregelen der Romeinsche
Houwvereenigingen in bet bijzonder, welke zij van de Architecten ontvingen , hebben wij van VITRUVIUS slechts eenige
aanteekeningen bekomen .
Deze schrijver handelt eigenlijk
meer over de voor eenen Bouwkundige noodige vorming ;
intusschen is bet merkwaardig, dat de Yorksche onstitutie zoo
bijzonder op VITRUVIUS doelt , en zich met oude Romeinsche
wetten en gebruiken der Romeinsche Bouwvereenigingen in .Brittan j e bezig houdt, en dat bet verhoor, uit de tijden van Koning
IIENDRIK VI ,
in dozen zelfden geest is vervat . Welken omvang en invloed op den Staat, welk een aanzien in geheele Ro .
meinsche rijken , zoo als in .Brittanj e , de corporation der
Bouwkunde hebben gehad, leeren ons de talrijke overblijfselen
der Bouwkundige werken, die overal gevonden worden, waar
bet gezag der Romeinen zich uitstrekte, als ook vole getuigenissen van geloofwaardige schrijvers en de ten dozen aanzien gegevene staatswetten .
Ook naar Brittanje kwamen vroegtijdig Romeinsche Bouwvereenigingen ; want elk Romeinsch legioen had er cone bij zich
en moest dezelve hebben, dewijl deze legioenen niet alleen bestemd waren, om krijg to voeren , maar ook, om Romeinsche
beschaving en zeden in de veroverde provincion to verbreiden ,
en om aan de Romeinsche staatsinrigtingen meer kracht en klem to
geven . De leden dezer Bouwvereenigingen beschouwdeu zich altijd als

oudergeschikte werklieden , die weder onder andere Meesters
stonden.
De Romeinsche beschaving vatte onder ESARS regering , in
.Brittanje bijzonder goed wortel, en de vredelievende islanders
leefden onder de Romeinen zeer gelukkig . De verdraagzaamheid
der Romeinen bewerkte eene vermenging van de leer, de wijsheid , zeden en vorming der Druiden met die der Romeinen ;
later ook met het hristendom, to gelijk ook met de Stoicijnsche en Platonische wijsbegeerte, en door de op de Britsche
cilanden verhreide leer der Gnostieken (zie GNOSTIEK) ontstond er
cene vermnnging met de oud-Perzische leerbegrippen . In Brittanje werden velen , zoowel inlanders als Romeinen, hristenen ,
en daar reeds vroeg vele hristelijk Godsdienstige gebouwen
werden opgerigt, zoo is het niet to betwijfelen, dat zij ook daar, nog
voor den jare 449, Bouwvereenigingen onder de hristenen hebben
opgerigt . Deze bloei der beschaving werd in Brittanj a reeds vroeg
door de invallen der Picten en Schotten tegengegaan . De homeinen,
die het rijk tegen de Noorsche , Duitsche en Iersche zeeroovers
niet konden verdedigen , verlieten hetzelve geheel in het jaar
426 . Reeds fang to voren waren de hristenen door DIO LETIAivus vervolgd geworden, en waren genoodzaakt , zich in het gebergte TYallis, en op de eilanden tusschen Engeland, Schotland en lerland, bijzonder op Anglesey en Man , op to
houden , waarheen ook vroeger de Druiden hunne toevlugt bad .
den genomen . Voor de Britten bleef dus ook niets anders over,
wilden zij zich voor de ruwheid der Picten en Schotten bevrijden, dan zich ook daarheen to begeven , waar nog tot heden
,cud-Britsche spraak en zeden in gebruik zijn . Daar onthielden
zich ook de Bouwkunstenaars , onder hunne oude onstitutie,
wetten en gebruiken . In 397 zond Pans GREGORIUS I den Monnik AUGUSTIJN met nog veertig andere Monniken naar Brittanje,
om de Saksische Koningen to bekeeren, en om in hunne landen
onder hem-zelf staande Bisschoppen aan to stellen , waarvan
voornamelijk BEDA ons vele goede narigten heeft gegeven . Deze
geestelijken vonden daar de Bouwvereenigingen en Loges , en
vereenigdcn zich met dcze .
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dtiidt in zijn onstitutieboek hierop , waarvan
de gansche Yorksche
onstitutie een duidelijk bewijs oplevert .
ANDERSON-zelf

Door de riikdommen der Koningen en grooten ondersteund, verhieven zich spoedig prachtige kerken en kloosters , waartoe de
Geestelijken Bouwkunstenaars behoefden . en dozen tot zich moesten lokken , wilden zij goede Bouwmeesters vormen .
Welk
eenen uitgebreiden en gewigtigen kring de middeleeuwsche Bouwcorporatien aanboden , daarvan kan men zich overtuigen, wanneer men de groote kunststukken beschouwt, die door eene aigemeene vereeniging zijn opgetrokken, als de Dom to Straat8burg, to Keulen, to TYeenen, to Mi laan , to Siena en to
Parijs, alsmede der groote kloosters b . v . to Batalha, enz .
Van lieverlede begonnen de ervarene Bouwmeesters echter to
verminderen, en de Bouwlieden zelven werden dommer . Daarbij kwam nog, dat de Bouwlieden zich bij alle Europesche volken en
gilden verdeelden , dat zij zich meer in bloeijende steden plaatsten ,
en zich aan stedelijke wetten onderwierpen . De onder hen bestaande vertrouwelijkheid, welke door zamenwonen , zamen reizen
en een zelfstandigen regeringsvorm en regtbank werd onderhouden, zonk spoedig to niet, en bet is de vraag, of dezelve niet
geheel zoude zijn verloren gegaan in de zeventiende eeuw, inthen INIGO JONES, HRISTOPH . WREN en anderen, zich niet met
kracht op bet behouden en bewaren der corporation hadden
toegelegd . Indien in 1717 niet de ijver ware opgewekt door
eenige verstandige Broeders, dan ware de Orde zeker voor lang of voor
altoos verloren geweest . Onder deze verlichte en ijverige BB . • .
telde men voornamelijk ANDERSON U DESAGULIERS, die bet ondernamen, om , op bet voetspoor van H . WREN en INIGO JONES ,
de niet zeer talrijke leden der Gr . •.
gen ,

Loge in 1717 to vereeni-

waarbij van toen of eon rein, edel en verheven zedelijk

doel word erkend ;

en zoo gelukte bet hen, hot oude over-

geleverde V . • .

M . • . verbond to bewaren , bet tot eene nieuwe
vereeniging to brengen , en dit tot eon zelfwerkend ligchaam to
verheffen . De Groote Loge to York nogtans was ijverzuchtig
op hare jongere zuster ; zij beschuldigde haar, in bet horzien
der nude pligten al to

willokeurig to work to zijn gegaan .
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De spanning hield aan , en werd vermeerderd, door dat de ontevredenen in bet zuiden van Engeland zich met haar vereenigden , en (1739) een afzonderlijk ligchaam daarstelden, waarbij zij , even als de Schotten , bij uitsluiting den naam van oude Metselaars (ancient Masons) aannamen , terwijl de Gr . - .
Loge van Londen den naam voerde van nieuwe Metselaars
(Modern Masons) .

De geschillen en afscheiding bleven voortduren tot in 1815 , toen die beide gedeelten der Orde zich
onder let bestuur van den Hertog VAN SUSSEX, tot een ligchaam
vereenigden , dat den naam aannam van Groote Loge van
Engeland (zie verder NIEUWE en OUDE 1WETSELAARS), waarbij men
den in 1777 ingevoerden graad van Royal Arch (zie dat Art .)
bleef behouden . Doch vooral in andere landen ontstonden ook
spoedig in de V .- . M . - . , hehalve de bestaande drie Johannesgraden, eene menigte andere graden, onder den naam van hoogere graders bekend , waardoor zwakheid , tweedragt , wantrouwen en dwang in de V .* . M .* . moesten ontstaan . (Zie verder de Art . HOOGE GRADEN , S HOTS HE GRADEN, 1VIITZRAIMITIS HE
GRADEN , enZ . )
Zoo werd dan de V . • . M . • . in hare huidige vormen uit den voortijd tot ons overgebragt . Reeds van haren oorsprong was zij eene
hoogst gewigtige instelling, en bevatte een van die oorspronkelijke
moederdenkbeelden , die den mensch treffen en verlichten . Zij
bragt tot stand, wat noch kerk , noch staat vermogt ; zij bevorderde de zedelijke en godsdienstige volmaking , en bragt
door broederliefde en verdraagzaamheid tot elkander , wat door
de inrigting der maatschappij gescheiden was ; zij bleef
staan , wat ook rondom haar viel . De geschiedenis van hare
uitbreiding en van haar ontstaan in andere landen , vindt men
op de verschillende Artikels aangewezen .
GIS
DENIS DER VRIJMETSELARIJ IN DE VERS HILLENDE RJJKEN . Zie de Art . van elk dier Rijken .
GESLINGERD

KOORD .
Dit dient tot omsluiting van bet
wordt gewoonlijk met zoogenaamde vriendschapsknoopen gestrikt, en is aan de uiteinden van kwasten
voorzien .
Het verzinnelijkt den band, die alle BB .- . ver-

tableau,

bindt (zie verder het Art . OLID-MEESTER) . Het zinspeelt ap de
liefderijke zorg der Voorzienigheid, die ons met zoo vele teederheid omvat, en onder hare beschermming houdt, zoo lang wij
in ons leven en in onze handelingen de vier godsdienstige hoofddeugden : de matiging, de etandvastigheid, de w jsheid
en de geregtigheid zonder afwijking tot doorgaand rigtsnoer nemen . Bovendien behoort bet ons to herinneren, dat wij in
onzen arbeid nooit de schoonheid durven veronachtzamen, aangezien bet goede en bet schoone door een' bemelschen band met
elkander is verbonden . Hoe verstrooid ooze BB .- . ook zijn
over de geheele oppervlakte des aardbols, zoo worden zij nogtans
allen omsloten door een' gemeenschappelijken band , en daarop
wordt gezinspeeld door bet geslingerd koord . Deze band is de
belangstelling in hunne zaak, door de natuur gestrengeld , onderhouden door de verwantschap der geesten, verheven door
een gemeenschappelijk doel des harten , en bevestigd door de
Orde en hare betrekkingen , en wordt hier alzoo aangetoond ,
hoezeer vereenigde kracht kan werken, waar de alleenstaande
niets vermag .
GETAL . In de Vrijmetselarij bestaat een punt van gelijkvormigheid met de leer der oude mysterien , namelijk . bet gebruik
der geheimzinnige getallen , dat zich enkel tot de onevene, , als
de volmaakste bepaalt . Nu7nero Deus impare gaudet. De
Leerling is drie jaar oud, zijnde dit bet petal der volbrenging,
welke onder de drie voorwaarden : een werkend, een bewerkt
en een voortgebragt wezen , bestaat . De Medgezel is vijf jaar
oud, bet getal van bet werkdadig leven, in den mensch gekenteekend door de vijf zinnen . De Meester telt zeven jaren , bet
volmaakte getal , met zinspeling op de zeven aanvankelijk be .
kende planeten, welke bet zonnestelsel volmaakten, doelende
ook op de zuiveringen, welke der zielen bij Karen- togt door de
zeven werelden to beurt vielen , en die haar geschikt maakten,
den toegang to verwerven tot het lichtend verblijf, den zetel en
bet brandpunt van den geest der schepping .
Tot bet leerstelsel van PYTHAGORAS (zie dat Art .) behoorde
vooral ook de Beta lien leer . Deze wijsgeer zeide : -v Het getal

een ,

of de

Monas , is hct oorspronkelijke, bet aan zich zelf

gelijke, bet op zich zelf bestaande, bet op zich zelf gedachte ,"
enz . Deze eenheid is bet grondbeginsel van alle dingen , God,
het goede op zich-zelf , de eeuwige wijsheid , bet ware, bet
goede , bet schoone .
Op deze wijze verkreeg de leer van
Gods eenheid , die in dadelijken strijd was met de veelgoderij
der tijdgenooten , een mystiek aanzien , gelijk dit ook zeer wel
paste bij de toenmalige mysterien . Over bet algemeen strekte
deze ver voortgezette getalleer tot een voorbeeld , hoezeer de
eerste verklaring van alle physieke voorwerpen, niet uit de stoffelijke, maar uit de intellectuele ideenwereld , waartoe bet begrip der getallen behoort, getrokken worden . PYTHAGORAS streefde vooral naar de bevordering van : a . De vereering der goden,
b . Bet uitoefenen van deugd . c. De liefde tot den naaste en
de broedermin . Even als de Esseers, leidde hij, ofschoon van een
ander grondbeginsel uitgaande, nogtans op gelijke wijze, de leer
der pligten van elkander of • en bragt ook de verhoudingen der
getallen tot de zedeleer . Tevens gebruikte hij daarbij twee leerwijzen, waarvan de eene voor den grooten hoop, en de andere
voor zijne vertrouwelingen bestemd was . De eerste bepaalde zich
tot bet praktische der ervaring, terwijl de tweede zich uitstrekte tot de natuur der dingen . Aldus ontstond de exoterisehe
en de esoterische leer (Zie die Art .)
Bet zoogenaamde Verhoor (zie dat Art .) van IENDRIK VI, stelt,
in bet antwoord op de eerste vraag , de wetenschap der petal len, gelijk ook die van gewigt
mysterie der Vrijmetselaren ,
lingsvragen wordt op de 81 e .
metica ons de eigenschap

en maat, als bet hoofdzakelijkste
en in de oudste Engelsche Leervraag geantwoord , dat de arith-

(natuur , virtue , volgens the
three distinct knocks, of bet gebruik, use volgens Jachin
en Boaz) der getallen leert . Lezenswaardig is hetgeen in dat opzigt medegedeeld wordt in KRAUSE , die drei altesten Kunsturkunden der Freimaurerei, Deel I . Afd . I . bl . 203-206,
en vooral in de noot 94 .

In deze beproeft hij , aan de gelallen eene beteekenis to geven, ten opzigte van eenheid, gelykmatigheid en harmonie ,

als

grondvorm van bet levee in

den geest des menschdom 3 , en toont aan , dat de getallen een'
diepen zin hebben, die toegepast kan worden op de Ievenskunst ;
een' zin , die niet slechts bevattelijk zij voor elken Mathemati
cus , maar ook voor elken mensch, als mensch, ligt en duidelijk to bevatten zijn . Hieruit leidt hij tevens een' op wijsbegeerte en gezond menschenverstand gevestigden grond af, voor do
spreekwijzen van heilige en volkomene getallen , welke in do
Orde gebruikt worden . To gelijker tijd verdedigt hij zich reeds
bij voorbaat, tegen eene mogelijke beschuldiging, dat hij op dezelfde lijn to stellen ware met diegenen, welke nit mangel aan
wijsgeerige helderheid van denkbeelden , de getallen met dweeperij vereeren , als hebbende daartoe eene to duidelijke , wijsgeerige kennis van het zamenstel der mathematische wetenschappen, en dewijl hij ook wist , dat zelfs in de wiskunde , die
hoogere, wezenlijke en algemeene getalleer (eigenlijk leer der gotalkeden) nog altijd ontbreekt ; diezelfde getalleer , welker be-staan door PYTHAGORAS en PLATO vermoed , maar die door hunne opvolgers door allerhande bijgeloof werd ontwijd . En finder.
daad spreekt zelfs KANT van cene metaphysica der getallen .
In do toonkunst hangt de diepte en hoogte der toonen of van
het aantal trillingen, door een ligchaam binnen eene gegeven tijd-ruimte ondervonden . Een toon van bepaalde hoogte heeft altijd
in denzelfden tijd een gelijk aantal trillingen, door welk ligchaam
die ook voortgebragt worde, hetzij dit lucht, metaal of hout zij,
terwijl die ligchamcn des to minder trillingen in denzelfden tijd
ondervinden, naar mate zij minder innerlijke spanning hebben .
Door de bepaalde verhoudingen der getallen tusschen de trillingen van elken afzonderlijken toon, worden de intervallen of
toonafstanden bepaald, waarop zoowel de harmonie als melodie gegroudvest zijn . Voor zoo verre de toonen , die eene
bepaalde getalverhouding hunner trillingen hebben, to gelij k
vormen zij de harmonie, en voor zoo ver zij
aan het oor inerkbaar makers, leveren
zij de melodie . Zoowel harmonie als melodie berusten
dus, wat hare verschijning betreft , op denzelfden eeuwigen
klinken,

zich achtervolgene

grondslag ,

de

verhoudzng der getallen, terwijl zij,
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haar innerlijk wezen aangaat, gegrond zijn op de aaneenschakeling
van de geheele bewerktuiging der wezens en der wereld, welker
eeuwige vorm en orde zich in de getallen en in de getalverhoudingen vertoonen . Onderscheidene bepaalde toonen , die ,
achtervolgens of to gelijk klinkende, ons gemoed bevredigen , noemen wij welluidende toonen , of consonanten ; die ,
welke daarentegen ons gemoed spannen , en verwachting voort
brengen , noemen wij tegenklanken, of di-s8onanten . Doze
dissonanten vereischen, dat men ze door consonanten bevredige, of daarin oplosse, gelijk elke spanning van underling tegenoverstaande krachten van de schoonheid en gezondheid des levens, zich weder tracht op to lossen in eene harmonische
bevrediging of zarnensmelting . Elke interval
consonerend of
dissonerend
is de uitdrukking eener bepaalde getalverhouding, of anders gezegd, deze stelt in bet rijk der toonen een
of meer bepaalde getallen levendig voor. Al de octaven worden door hot getal 2 bepaald , de quinten door 5 , do groote
of harde tertsen door bet getal 5 , de kleine of mineur
tertsen door de vereenigde 5 en 5 , de kleine of wezenltjke
septima oorspronkelijk door bet getal 7, doch in ons tegenwoordig toonstelsel door de vereenigde getallen twee en drie,
of Brie en vijf , en de groote none, gelijk, op eene andere
wijze ook de kleine none, door de getallen twee, di•ie en vijf.
Aangezien nu de geheele harmonie en melodie op deze intervallen berust, zoo kan ook, dewijl de septime door twee en drie
in de uitoefening wordt bepaald, in zoo verre gezegd worden ,
dat de grondgetallen een, twee, drie en vijf den grondslag
van ons geheel toonstelsel uitmaken , en dit wel met des to
meer grond, . dewijl ook do muzikale Rhytinus dezel €de getallen
volgt . Daarom zeide reeds LEIBNIrz, dat de ziel , bij het hooren en gevoelen van muzijk, eene hoogere arithmetica uitoefent,
en , zonder bet to weten , tevens telt . De ziel volbrengt nogtans deze telling niet, Ynaar haar wordt toegeteld ; best is
bet gevoel van bevrediging, of van verwachting, dat zij in toonkunstig geordende klanken onmiddelijk gewaar wordt . Reeds
dat do grond van bevredigi, g en UietPYTHAGORAS stelde vast,

bevrediging , welke wij bij bepaalde intervallen gewaar worden ,
daaruit voortvloeit , dat de intervallen , in bepaalde volgorde, in
gelallen , de eeuwige , goddelijke wetteii van het wereldgebouw
daarstellen , op welke alle leven en alle schoonheid berust .
reden van het welbebagen ,

ligt daarin opgesloten, dat bet goede en schoone,

vinden,
zijne

eindigheid en

Do

dat wij in at bet goede en schoone

bepaalden vorm ,

in

de eigenschappen van

God-zelf voorstelt , en j uist daardoor naar God gelijkend, ja
goddelijk is .

Dit denkbeeld stemt dvereen met dat van

PY,-

want de getallen zijn oorspronkelijk eene eigendom-

TIIAGORAS ;

melijke voorstelling van de

goddelijke eigenschappen ,

van de

wetten des wereldbouws en van bet algemeene leven, naar der-zelver vorm, terwijl de wereld-zelve in bare eindelooze aaneen-r
schakeling ,

een eindig ,
maar getrouw afbeeldsel is der volkomenheid van God, Karen
Schepper ,
DRIE ,

zoowel als in haar tijdelijk bestaan,

Onderhouder en Bestuurder .

VIAF ,

V ERHOEI ,

ZEVEN,

NEGEN,

VOLMAAKT ,

ZESHOEK, TIEN, TWAALF

en

Zie verder de Art .
LOGE,

DRIEHOEE, VIER ~,

ORMUZD .

GETALLEN (Geheime) in de Vrijmetselarij zijn : darie, vijf,, xe-

ven en negen .

In de hoogere graden heeft men nog andere .,

GETA.LVERHOUDING .

Getalverhoudingea

en

metkundigf
De ster-

ren zijn in dingen en gedacbten volkomen hetzelfde .
ren

zijn naar

getalverhoudingen

geometrische figuren .

geregeld ,

bare banen zijn

De stof, uit welke de menschelijke lig-

chamen zijn zamengesteld , is naar bepaalde arithmetische ver-,
houdingen• vermengd .

Andere verhoudingen heerschen in dieren-

en plantenligchamen .

De levende ligchamen, zoowel als hnnne

kleinste deelen, hebben meetkundige- gedaanten ,
arithmetische betrekkingen afhangen .

De

die van hare

muzikale

betrkin-,

gen , die des menschen geest zoo sterk in beweging brengen ,
die hem de reinste verrukking verschaffen en hem in eenen boven.aardschen toestand kunnen verplaatsen, zijn arithmetische verhoudingen . De snaren eener tier, eener harp, die de grgndtoonen bevatten,
vormen geometrische lijnen in bepaalde verhoudingen tot elkander .
Alle
Do

schoonheid , alle harmonie berust op getalverhoudingen .
magtige,

schoone bouwkunde , die zoo veel
2Q

tot beseha-
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ving der menschheid heeft bijgedragen ; berust op de zorgvul-

digste aanwending der meetkunde . Bij den harmonischen, eenwigen loop der sterrenbanen liggen de muzikale verhoudingen
tot grondslag . Kortom , alles, alles in de zedelijke, zoowel
als in de ligchamelijke wereld, is getal en vorm . Het grondgetal, de bron van alle harmonic en schoonheid, is de Godheid
(Zie vender bet Art . GETALLEN) .
GETANDE RAND (De) omsluit de teekening ven bet tableau, en
wordt verklaard door de noodzakelijke verdediging der Broeders
tegen den inval van buiten, tegen de vijanden der Broederschap en tegen de ondeugd .
GEWELF . (AZUREN) De Loge, die zich uitstrekt van bet oosten naar bet westen, van bet zuiden naar bet noorden, van de
oppervlakte der aarde tot aan deszelfs middelpunt, wordt bekroond door bet azuren geweif, , daar met gouden teekens de
waarheid is bezegeld, dat de wolken, dat wel tijdelijk kunnen
benevelen , maar dat straks , na bet verdeelen dier wolken , de
gouden glansen van dat geweif weder zullen afdalen . Deze overtuiging doet den V . • . M . • . zich boven tijd en ruimte verheffen
tot God , die boven de tallooze menigte zonnen en werelden
troont . Van bier dan ook, dat bet oude Rituaal opgaf, dat
het Oosten versierd was door eon groot licht, in goud en
azuur gehuld .
GEWELF (Het stalen) wordt door de w ederzijdsche zamenvoeging
der degenspitsen afgebeeld, zoodat iemand daaronder doorgaan
kan , en dient tot eerbewijzing bij de intrede of uitgang van
een' Groot-Dignitaris eener Groote Loge , of van eenen achtba ,
ren Meester (Zie bet Art . EERBE WIJZEN) .
GEWELF . (Het Star-)
telijkheid .
GEZANG . (Het) Eenige
heden onder gezang.
medeleden door poezy

Beeld van den hemel en van de onme .
Loges openen en sluiten hare werkzaamHet meerendeel zoekt den geest barer

en melody tot den arbeid voor to berei den , ten einde dan bet zegel op bet gezang to drukken . De
gezangen bij de Tafel-Loges zijn niet zoo ernstig , als die der
A.rbeid-Loges , maar hebben daarom niet minder iuvloed .

Wit onderwerp is over but algemeen belangrijker , dan velen
denken , en wanneer dus bet gezang hij den tafel-arbeid meer
en meer wordt verzuimd, kunnen wij dit niet anders toeschrijven, dan aan bet onbeduidende van bet meerendeel der stukken in bet bestaande gezangboek . Dubbel to wenschen is bet
daarom, dat men zich beijvere, door BB .- ., die den Nederlandschen zangberg tot sieraad verstrekken, een nieuw gezangboek to doen vervaardigen, welks inhoud den hoogen stand der
Nederduitsche poi zy en deszelfs edele en geestverhefende bestemming waardig zij . Te betreuren is bet daarom, dat eene
eerste poging daartoe, schipbreuk heeft geleden .
GEZEL, ovk MEDGEZEL . Deze tweede graad der V . - . M . - .,
van alle systema's, dient als overgang van Leerling tot Meester .
De gezel is een persoon, die zijnen tijd als Leerling wel heeft
volbragt en besteed, en zich door de opneming in dew graad,
in de Vrijmetselarij wil bekwamen .
De Gezellengraad is later ontstaan, dan de Meestergraad,;
en vormt eene afgezonderde afdeeling der BB . • . , die min der doel heeft ; want de Gezellen oefenen doorgaans geen hun
eigendommeli k beroep nit , dat hen van de Leerlingen onderscbeidt .
De aanneming tot gezel is bet beeld van de zedelijke vorderingen des menschen op de baan der menschelijkheid, zij voert
bem de troosteressen des levens , en der menschenkennis (de
schoone kunsten, de veredeling des geeste§ en de ware gezellige
vriendschap) in de armen .
De plegtige gelofte des Gezels, (Journeyman) luidde oudtijds als volgt : » Ik beloof, dat ik alle menschen zoo zal behandelen , als ik wensch , dat zij mij zullen doen ; dat , wanneer ik voor anderen arbeid, ik zulks met allen ijver doen zal,
even als ware bet voor mij zelven ; dat ik zorgvuldig bedacht
zal zijn , nimmer lets to beloven , dan hetgene geoorloofd en
regtvaardig is, en deze mijne belofte zal terug nemen , noch
verbreken ; dat ik mij naar mijne meeste krachten zal beijveren om to arbeiden ; dat ik mij jegens cen' ieder eerlijk zal
gedragen ; dat ik bet schoone geslacht alle achting zal bewijzeu,
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onbescheiden in woorden , werken of daden zal gedrragen, niet eerder zal huwen , voordat ik het zekere vooruitzigt heb, cene familie to kunnen onderhouden, en dat ik
na bet huwelijk mijne vrouw zal liefhebben , met achterstelling
van alle andere, enz ."
Diet

In bet vraagstuk van den eersten graad der Koninklijke Orde van Herodom, wordt als oorzaak, waarom vijf IIB . •. eene
Medgezellen-Loge vormen, opgegeven :

1' . Omdat er vijf tijd-

perken zijn, naar welke wij onze bandelingen inrigten, namelijk : minuten , uren, dagen , maanden en jaren . 2°, Omdat
er vijf orders in de Bouwkunde zijn, welke de gebouwen versieren , namelijk : de Toskaansche, Dorische, Jonische, Korinthische en de Zamengestelde .
bet Meesterschap zijn, die de

3° . Omdat er vijf punters in
VV .-- MM---

vereenigen of

moeten vereenigen .
GEZEL (S HOTS H) is de 4e. graad van bet systema van
ZINNENDORF .

GEZIGT . Ofseboon bet geval zich uiterst zelden opdoet, is bet
nogtans van belang na to gaan , of bet gezigt behoort onder de
vereischten , oxn tot V . ' . M. • . to kunnen worden aangenomen ,
en of men alzoo een' duisterling , die van de geboorte of blind is
geweest , of zulks later bij toeval is geworden , al of niet tot de
Orde mag toelateu en inwijden . Deze belangrijke vraag werd aan
bet Groot-Oosten van .Frankrgk - onderworpen , en door hetzelve ontkennend beantwoord , in deszelfs zitting van den 4den
dag der 2e . maand des jaars 5783 . Toen er nu in 5800
nieuwe statuten werden vervaardigd, en deze geene melding
rnaakten van uitsluiting om blindheid, nam de Loge des Amis

de la ,Sag esse,

to Par js , dit stilzwijgen to baat, om op
den 2den dag der lie . maand van het jaar 5805 bet licht
der Orde to schenken aan DANIEL HEILMANN, Directeur van bet
Museum der blinden , en sedert zijn zevende jaar zelf blind .
Ook later heeft men bier to lande een' enkelen keer een' blinde ingewijd .
Wanneer men echter bet vraagpunt bedaard
overweegt , dan zal men moeten toetreden tot de meening, van
zeer geleerde en verlichte B$ . ' . , die vaststellen , dat men nim

mer een bl'snde , hetzij hij blind geboren , of zulks door toeval
is geworden . i n de Orde belioort op to nemen .
:, door ANDERSON medegedeeld, zeggen dan
De old charge
ook (3e . pligt)
Zij . die Vrijmetselaars willen worden, moeten wezen vri}geborenten (of geene lijfeigenen), van rijpen onderdom en welgevormd, sterk en gezond, en op bet oogenblik hunner aaBneming noch aan bet ligchaam, noch aan de ledematen verminkt (geschonden) . Vrouwen en gesnedenen worden niet
toegelaten ." Deze old charge: zijn bij bet overnemen en
vertalen, door andere volken meestal op eene zeer willekeurige wijze verminkt, zoodat men in de pl igten , Wetten, o f

algemeene Reglementen der Frijmet :elaren (': Hage , 4 0.
1772 . en ook 8" . 1773 . IIIe . Pligt, bl . '14 .) slechts vindt
))Degenen, die als leden van eene Loge aangenomen worden,
moeten eerlijke en deugdzame mannen zijn, van een' rijpen en
bescheiden ouderdom, een of keer hebbende van een ergerlijk en
aanstootelijk leven , en lieden , die ter goeder naam en faam
staan ." Terwijl ecne oudere editie (1736) nog heeft : » Dat
zij geene slaven, geene ontuchtige, of schandelijke personen,
geene vrouwen, maar mannen van een goed karakter mocten
wezen .
Deze tekst verminkingen zijn zeer laakbaar , omdat zij 10 . de
c rwaardigheid dezer overoude gedenkstukken met heiligschennende hand ontwijden ; 2° . geen nut aanbrengen, en 3" . omdat personen , noch ligchamen , de magt hebben , die grondbeginselen, zoo ruim, zoo edel en verheven, en welke aan geene
verjaring onderhevig zijn
eigendunkelijk to veranderen ; en
wanneer men al moge voorgeven , dat er bepalingen in zijn ,
zoo als , bij voorbeeld, die van de vrijgeborenen, welke niet voor
den tegenwoordigen tijd berekend zijn, zoo geeft dit nog geen
refit, om die bepalingen , welke de naleving der overige niet
beletten , eigenmagtig door to strijken . Overigens is bet blijkbaar , dat dit voorgeven meer schijnbaar,, dan wezenlijk is, omdat er landen zijn , waar de lijfeigenschap thans nog bcstaat .
Men beeft verder een grond voor die verminkingen willen vin-

derv in het voorwendsel, dat men bij het daarstellen dezer bepalingen slechts hot oog had geslagen op de Werkmetselarij . Maar
ook deze schijngrond houdt geen steek , want hebbe ook de
wezenlijke lijfeigenschap opgehouden , de Vrijmetselarij vordert leden , die zedelijk vrij zijn , wier beschaving en vrijheid van vooroordeelen een behoorlijk bestuur der driften mag
doen veronderstellen. Zij ,vordert in de personen, die zij inwijdt, ongeschonden ledematen, en zeer zeker zintuigen die niet
vernietigd zijn ; niet slechts, omdat een ziekelijk ligebaam vaak
eene zwakke ziel moet doen veronderstellen, maar ook omdat
de Kandidaat moet kunnen hooren, wat er medegedeeld wordt,
en dat, wat niet gezegd , niet medegedeeld kan worden, tot
hem kunne ingaan, en zegenrijken invloed op hem kunne uitoetenen , terwijl dat zich , door middel van zijne oogen , in zijne
ziel prent ; hij behoort tevens zijn spraakvermogen to bezitten ,
om de leeringen en beginselen der Orde , zoo veel mogelijk ,
niet slechts door daden, maar ook door woorden to helpers verbreiden en vruchtbaar maken . Hierom dan ook mag vooral
bet aannemen van eenen blinde voor ongeoorloofd , voor onwettig gehouden worden .
Behalve de eerwaardige old charges, door ANDERSON mede
gedeeld , is er in den jongsten tijd door JAMES OR HARD HALLI(zie het Art . OR HARD HALLIWELL) een zeer oud stuk medegedeeld, waarin eene plaats voorkomt, bijna gelijkluidende
met die van het onstitutieboek van ANDERSON , zijnde als volgt
WELL,

Articulus quintus .

The fyfthe artycul Vs swythe good,
So that the prentes be of lawful blod ;
The mayster schal not , for no vantage,
Make no prentes that ys outrage ;
Hyt ys to mene, as 3e mowe here ,
That he have hys lymes hole alle y-fere ;
To the craft hyt were gret schame,
To make an halt mon and a lame ,
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For an unparfyt mon of sucbe blod ,
Schulde do the craft but lytul good .
Thus 3 e mowe knowe everychon,
The craft wolde have a my 3hty mon ;
A maymed mon he hath no my -6 ht,
.3 e move hyt knows longe 3 er ny,3 ht .

J'jfde Yrtikel.
Het vijfde Artikel is zeer goed,
De Leerling zij van echtlijk bloed ;
De Meester voer ook om gewin ,
Als Leerling . nooit een schandvlek in .
't Is wenschlijk, men verneem het bier,
Dat gaaf zijn leen zijn alle vier ;
Hij die verminkt is of ontmand,
Doet aan het gilde groote schand ;
De ontmande of spruit van schandlijk bloed,
Doet aan bet gilde luttel goed.
Zoo leere bet een ieder dan,
De kunst vereischt een krachtvol man ;
Want die verminkt is heeft geen magt,
Deem dit uw leven lang in acht .
sGEZONDHEDEN . Zie TOASTED- .
GIBLIM, eigenlijk Ghiblirn. Een woord in den Meestergraacl
volgens bet nieuw Engelsche en Fransche systems .
De Ghiblims waren bewoners eener streek bij den berg Liba.
non , staande onder de heerschappij van de Koningen van Tyrus, ea
werden door Koning SALOMO bij den Tempelbouw gebruikt . zie

1 Kon . V : 18 . Koning
bet Slot

Windsor,

III heeft , bij bet bouwen van
onder andere den Bouwmeester JOHN DE
EDUARD

aangesteld, en hem den naam van Meester der Ghi-"
b l i m. gegeven .
G I HTEL , (JOHAN GEORGE) Advokaat, geboren to Regensburg den 14den Maart 4658, en overleden to .dmsterdarn,
in den jare 4 710 , was cen ijverig aanhanger van de leer van
vervid zelfs tot dweeperij, en stichtte, op bet
JA OB sbIME,
SPOULEE
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einde der zeventiende eeuw , cene mystiek-godsdienstige secte ,
Fngelen-Proeders genaamd .
GIFFARD, (WALTHER) Aarts Bisschop van York, was onder
do regering van Koning EDUARD I . (van 1272-1307) , zoo als
na hem GILBERT DE LARE, Graaf van Gloucester, en RALPH,
Lord van Mount Hermer, Groot-Opziener der Engelsehe
Bouwlieden . Onder hun opzigt werd de Westminster abdij voltooid .
GIRTANNER, ( HRISTOPH) Hooglecraar to Gottingen, geboren
in 1760, to St. Gallen, en overleden den 4 7den Mei 1800,
was een geacht genees- en staatkundig schrijver, en overigens in
Duitsehland do weerklank van den Abt BARRUEL, dewijl hij,
even als doze, de Vrijmetselarij aangreep, hoezeer hij van de zaken geene kennis droeg, en die dus op cene ongerijmde en onregtvaardige wijze beoordeelde .
GLAYRE, (PETRUS MAURITS Ridder van) geboren in het jaar
4745, en overleden in 4819, was een der Bestuurders der
voormalige Helvetische republiek , en werd in 1810 tot Grootmeester 1Nationaal van het Romanische Groot-Oosten van Rel-vetie to Lausanne aangesteld . In het jaar 1764 plaatste hij
zich aan het hoofd der Broederschap in Polen , en werd haar
hersteller in dat rijk .
GLEI HEN , (Baron van) Kommandeur der Deensche DanebrogOrde. Het groote onvent der Philaleten to Parijs verkoos
hem , in 1783, tot haren Secretaris voor de Duitsche taal .
GLO ESTER, een Engelschman, was volgens de Strikte Obser-

vantie de negendo Grootmeester der Tempelheeren, na hunne
herstelling verkozen in 1500, en overleden in 1504 .
GLOU ESTER, (GILBERT DE LARE, Graaf van) was onder
do regering van Koning E DUAR D I G root-Opziener der Engelsche
Bouwlieden . Zie GIFFARD .

GNOSIS, Gnostiek, Gnosticismus, was een stelsel in de tweede eeuw der

hristelijke telling, die de theori®n van het Oostersch philosophisch systema zocht toe to passen . Het woord Gnosis
beteekent eigenlljk : met een grondig inzigt erkennen, abzoo : aanschouwing of wetenschappelijke erkenning . Geschiedkun-

GNO .
dig genomen . is deze ten opzigte van de Gnostieken en Mysticken , een nicer vermoedend, dan op wetenschap gegrond en fielder begrijpen van bovenzinnelijke onderwerpen .
De Gnostische godsdienstpartijen hielden der Joden God dan
eens voor eenen boozes geest, dan weder voor een wezen dat aann
den hoogsten God , lien de
hristenen moesten aanbidden,
ondergeschikt en tevens onvolmaakt was . Hieruit moest natuurlijk volgen , dat zij bet Jodendom voor eene valsehe , of
onvolkomen godsdienst hielden , die met eenen hoogeren graad
van verlichting niet was to vereenigen . Zij verwierpen haar daarom , en lieten zich or bijzonder aan gelegen liggen, om bet hristendom geheel van haar of to scheuren, en elk spoor van de eerste
daaruit weg to wisschen . Zij trachtten, meer dan de Platonischgezinde, regtzinnige hristenen, eene vereeniging tusschen de toenmaals zoo uitgebreide Pythagorisch-Platonische philosophic en hun
hristendom tot stand to brengen , en deze hunne nieuwe leer
to hullen in bet heilige en indrukwekkende gewaad der mysterien , welks magtigen invloed en groote working zij , in de
tweede, zoo uiterst geheimzuchtige eeuw, overal konden waarnemen . Daardoor bekwamen zij , boven alle andere
hristelijke
genootschappen , onmiskenbaar een dubbel voordeel . Hunne geheimvolle leer was veel meer overeenkomstig met de denkwijze dier
eeuw , dan bet oorspronkelijke
hristendom dit was . De aard
dezer vereeniging noodzaakte haar tot grootere opmerkzaamheid en
strengheid in de keuze en aanneming der medeleden , en maakte
bet haar tot eene hoofdwet, alleen hen aan to nemen en geheei
t vertrouwen , die ten volle baproefd waren . Naar hun stelsel was
bet hristendom niet meer eene dochter van beg Jodendom, eene
leer, blijkbaar door de daadzaken wedersproken , maar bet was
eene heilige leer van verborgene mysterien, tot welke niet do
groote hoop, maar de verlichtste en verstandigste menschen moesten toegelaten worden . Hun stelsel schijnt van den staat dezelfde achting to hebben genoten , als do andere mysterien .
Wij vinden werkelijk spores, uit welke schijnt to blijken, dat
de Romeinsche Gverheden , in hunne onderzoekingen ten opzigte
der hristenen , behoedzamer en zachter to werk gingen, zoodra zij

aanleiding kregen , bet hristendom aan to zien als ecne leer
die met de mysterien verwant was , en dat de Gnostieken in
bet algemeen zelden vervolgingen hebben geleden . Dat nu de
Gnostieken werkelijk vele inrigtingen van de mysterien , of van
de met deze verwante philosophische scholen van vroegeren en
van hunnen leefltijd , ontleend hebben , wordt uit bet weinige , dat verscheidene Kerkvaders van dezen melden , zeer
waarschijnlijk . Uit hunne geheimzinnige inrigting en de door
hen zoo streng gevolgde geheimhouding hunner leer en huns
stelsels, is bet duidelijk, waarom wij ook bij de volledigste verzameling en vergelijking van alle brokstukken en narigten,
welke in de Kerkvaders uit vele eeuwen daarvan voorhanden
zijn, zoo weinig grond vinden , om to vermoeden , dat hunne
Gonstitutie een' volkomen Kerkelijken vorm en eene naauwe
overeenstemming met de wetten der Roomsche Kerk hebbe gehad .
Voornamelijk onderscheidt zich de Alexandrijnsche school
daardeor, dat zij in de schrift een' verborgen en hoogeren zin
zocht ; ook in de geschiedkundige plaat'sen derzelve, dezen zin
,naspoorde ; de bekendheid met dezen voor eene geheime wetenschap (Gnosis) hield, welke niet ieder begreep , en die
over de leer der
hristendoms philosopheerde . Van daar ,
dat de geschriften van LEMENS en ORIGENES opgevuld zijn met
allegorische beteekenissen en vreemde wijsgeerige beschou
vvingen , over den geestelijken zin der schrift , welke alleen
door diegenen begrepen kon worden , die zich boven eene
woordelijke vertaling verhieven . Dit geheimzinnig spreken en
schrijven is dezen menschen dan ook zoo eigen, dat hetzelve in
al hunne schriften voorkomt .
Men heeft wet eens beweerd , dat de ware geheimen , welke
in den schoot eener geheime orde zou hebben nedergelegd,
bij deze secte nog eenen tijd lang bewaard waren gebleven . Het
JEZUS

is ook inderdaad diet to ontkennen , dat de meeste G nostische partijen iets geheims in zich hadden . Menige van hen ,
namelijk de Valentinianen , waren dan ook zoo voorzigtig bij de keuze dergenen, die zij in bun gezelschap opnamen ,
on zoo ternghoudend bij de trapswijze mededeeling hunner geheimen,
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als eenige geheime vereeenig ing ter wereld . Zij hadden bovendien veel met symbolen to doen ,

en onloochenbaar ligt eene
hoofdoorzaak van de ondoordringbare duisternis , in welke de
leer van alle Gnostische secten is gehuld ,

in de hoogst mys-

tieke spraak , waarvan zij zich bedienden .
Hoe duister ook
z
alles is , wat men van hunne leer en meeningen weet , zoo
laat zich Loch eenigzins begrijpen , dat zij datgene , wat men
cene geopenbaarde godsdienst noemt, wilden doen vervangen
door eene godsdienst der rede .
In de schriften der Apostelen vindt men dikwijls sporen, dat zij
menige stelling der Gnostische partijen tegenspreken . Inzonderbeid
schijnt het hoofddoel van

JOHANNES

bij al zijne geschriften to zijn

geweest, hot bestrijden van eenige hoofd-leerstukken dezer secte, die
toen reeds met het

hristendom begonnen vermengd to worden,

ofschoon hare verdedigers nog geene Gnostieken genoemd werden.
De .1Iasilidianen en al de Gnostische partijen hebben zich van
de zijde der Kerkvaders, vooral van EPIPHANIUS , de beschuldiging van
ketterij en ondeugd op den hals gehaald . Zij verwijderden zich,
namelijk, van de heerschende voordragt der leer en van de dog
sche gebruiken van het toenmalig

hristendom, gaven aan hunne

godsvereering eon geheimzinnig aanzien, en hielden zich, uit hoofde
hunner bovennatuurkundige kennis, voor verstandiger dan anderen .
Zij hadden hunne eigene leer van de goddelijke kracht ; die in
den persoon des Heilands was .

Doze kracht had zich , zoo zij

zeiden , eerst bij zijnen doop met hem , in de gedaante cener
duif , vereenigd , en is voor den kruisdood weder van hem gescheiden. Van daar volgde ook . dat de dag van JEzus dood hen
niet zoo gewigtig was , als die van zijnen doop . Ook stood
JOHANNES

de Dooper bij hen hoog aangeschreven .

Hieruit

blijkt nu wel de ketterij, doch nog geenszins de ondeugd . Integendeel betuigt LEMENS van Alexandria, dat zij eene gestrenge
levenswijze leidden', en dat zij hot wezen der godsdienst meet
inwendig , dan ceremonieel beschouwden .
In doze oude goedhartige dweeperijen , door zucht naar bespiegeling over bet wezen van God, liggen vaak merkwaardige
sporen van Oostersche osmogonie (leer van hot ontstaan der
-s ereld) . Van doze zijde beschouwd kau hot oude ; dat op den
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eersten aanblik zouderling en vreelnd toeschijnt , voor den onderzoeker aanlokkend worden , voor zoo verre hij daarin do
pogingen van vroegere wijsgeeren ontdekt , om bet ontstaan
der dingen buiten God , zinnebeeldig voor to stellen .
De Gnostieken , die in de tweede eeuw zeer vcel geruch t .s
maakten , vooronderstelden , dat er acht , van elkander onderscheiden hemelen wares, en dat ieder van dien door zijnen bijzondcren vorst geregeerd werd . De vorst van den zevenden
hemel , dien zij Sabaoth noemden, schiep den hemel en do
aarde , de zes hemelen onder zich en een groot getal engelen .
In den achtsten hemel plaatsten zij hunnen Barbelo of Parhero, dien zij somtijds den vader en somtijds de moeder van
het heelal noemden . Al - de Gnostieken onderscheidden den
Schepper van bet Heelal , van God , die zich zelven door zijnen Zoon , dien zij voor den HRISTUS erkenden , aan do
menschen bekend maakte . Zij loochenden , dat bet Woord
was vleesch geworden, en beweerden , dat IIAISTUS niet geboren was uit de maagd MARIA ; dat hij alleenlijk een ligchaam had gehad in schijn , en dat hij in wezenlijkheid nict
had geleden . Zij geloofden noch eene opstanding , noch een
toekomend oordeel, ' maar verbeeldden zich , dat zij, die in
hunne grondstellingen niet onderwezen waren geweest, in de
wereld zouden wederkeeren , en dan in de ligchamen van zwijnen
en andere dergelijke dieren overgingen . Zij hadden verscheidene
apocryphe boeken , als : bet Evangelie van PHILIPPUS , de Openbari ngen van ADAM , bet Evangelie der Volmaaktheid , enz . zij
leerden verder , dat de Avr'oots (verzoening) langs zedelijken
weg plaats had , en een gevolg was van de goddelijke wwa-ss
(godsdienst der volkomenheid) .en van AcIr (een vroom leven) .
De Gnosis van mEDIENs bevatte de , hetzij geschiedkundige of
wijsgeerige kennis , die buiten den gezigtskring der oningewijden
log, en alleen uit dit gezigtspunt is de Gnosis voor de Vrijmetselarij nuttig . Als bet waar is, dat de V .- . M . - . keianis
kan opzamelen, die voor den prof . - . ontoegankelijk, en toch
voor den mensch bereikbaar zij , wanneer wij in bet binnenste heiligdom der V . • . M . • . iets meer, dan zedekundige Alegorien en veroudcrde hieroglyhhcv , en Loch icts mindcr dan
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bovennatuurlijke, mystieke verschijningen aantrefren, zoo moeten
wij aannemen, dat ook, de Gnosis niet onbelangrijk voor ons
is , vooral wanueer wij in het ooghouden . dat er een afstand
van verscheidene eeuwen bestaat , tusschen de toen levende
Gnostieken en de tegenwoordige Vrijmetselaars .
De overeenstemming van de leeringen, zinnebeelden en go
bruiken der Veda-schriften en Vedanta-philosophie, met den
inhoud der oudste V . • . M . •. oorkonden , blijft voor de VV . •.
MN . •. altijd merkwaardig, zelfs dan nog, als de zekerheid der
geschiedkundige overlevering derzelve, aan de VV . •. MM . • . der
middeleeuwen, onbewijsbaar ware . Wanneer men nu zegt, dat de
oud-Indische leer , leerteekens en gebruiken aan de VV . • . ml . •.
der iniddelecuwen stcllig zijn overgeleverd, dan beteekent dit
daarom niet dat alle leerstellingen en gebruiken der middeleeuwen , zonder onderscheid van daar haren oorsprong hebben
bekomen ; ook kan men stellen, dat de gczelschappen der
hristelijke VV .- .
in de middeleeuwen, als gezelschappelijke vereenigingen, van de Indiers, Egyptenaren of Perzen, van
derzelver Priesters en wijsgeeren, of van de geheime verbonden der zelven afstamden . Ten dezen laatsten opzigte is het nog veel meer bcwezen, dat de Mac . • . Bouwvereenigingen der middeleeuwen on middelijk, in onafgcbroken opvolging uit de Romeinsehe ollegian
zijn outstaan, en zich door wederkeerige vereeniging met de Kuldcers, de Pausgezinde Monniken-Orden ca met de in dezen tijd
gevormde volken en Staten verder hehben uitgebreid . De Romeinscho
ollegia en do Bouw- ollegian in het bijzondcr, zijn naar Ilellenische, en deze weder naar Egyptische en Indische voorbeelden gevormd .
De overlevering dezer oud-Indische leer, leerteekens en gebruiken geschiedde in den oudsten tijd door de oud-Perzen , ca do nog
ten decle bij de Parson overgebleven leer van ZERDOS UT ; door
de Egyptenaren, die, zoo als thans geschiedkundig bewezen is,
hunne vorming aan India to danken hebben ; door de Phoeniciers en door de Druiden , bij alle eltische en Germaansche
volken, welker vroegste inrigtingen aan de Indische gclijk zijn,
en die hunnen Indischen oorsprong ook door mondelinge overleveringen en door de taal bewijzen ; vervolgens door plc Ilebreen,
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bijzonder door MOZES en de Profeten ; door de Hcllenen , Etruskers en Romeinen ; verder door de Soefi in Perzie, later echter
door de Gnostieken, bijzonder door MAKES, aan welke zich ci ndelijk do Kulde&s en de gansche rij der hristelijke Mystieken,
in verschillende graden van verwantschap en vereeniging aansluiten . In den Hellenischen tak zijn PYTHAGORAS, PLATO en do
Stoicynen in dat opzigt vooral merkwaardig, ook wegens den invloed,
die zij op de Esseers, Gnostieken en Kuldeers gehad hebben . De
Gnostieken, voornamelijk de aanhangers van MANES, vereenigden in
zich de overleveringen van vele der genoemde takken , bijzonder
der Perzische, der Egyptische en die der Esseers, alsmede
die der Soefi (Perzen) en de nicuw-Platonische, en maakten den
hoofdtak der zoogenaamde Heidensche hristenen uit , die zich ,
in tegenstelling der Joodsche hristenen (Nazare~rs), reeds in de
eersle eeuw des hristendoms vormden ; ook schijnt hunne onstitutie met de oud-Maconnieke gelijkvormig to zijn . Wat do
Soefi betreft , heeft MAL OLM in de geschiedenis van Perzie
aangetoond, dat de leer en levenswijze derzelve uit India voortkomen ; dat zij met de Vedanta-philosophie in alles overeenstemmen ; dat zij MOZES ; PYTHAGORAS, PLATO en JEWS als Soef,
beschouwen, en den Esseers zoo gelijkvormig zijn, dat doze als
afstammende van de Soefi kunnen worden aangemerkt, en dat
der

laatsten afgezonderd leven, even als dit door JOHANNES
den Dooper en JEWS werd geleid, de merkwaardigste overeenstemming aanwijst . Zoo houden zij veertigdaagsche vasten,
dragen eenen ongenaaiden leeraarsmantel en dergelijke meer .
Ook is bet blijkbaar, dat de leer der Soefi volkomen overeenstemt , zoowel met die der Kuldeers als met die der VV . •. MM . •.
in de middeleeuwen, zoo verre onze drie oudste kunstoorkonden
aanwijzen ,

en nog staan zij in dezelfde betrekking tot bet he-

dendaagsche Islamismus, als vroeger de Kuldeers tot de heerschende Pauselijke kerk . Ook leeren de
bock

Muenavi,

Soefi ,

blijkens bet

algemeene liefde en algemeene welwillendheid

jegens alle menschen (zie bet Art . SOEFI) . De Druiden eindelijk
staan, door de Kuldeers, met de VV . - . MM .- . der middeleeuwen in geschiedkundigen

zamenhang .

Dat hunne

leer, teekens,
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gebruiken , enz . uit indie zijn gekomen , wijst ons naauwkeu
rig de geschicdenis aan, die wij voornamelijk aan de Engelsche
geleerden to danken hebben . De eerste hris tenleeraars , kluizenaars en Monniken werden bij alle eltische en Germaansche
volken , in vele opzigten navolgers der Druiden , zij namen
do betrekking van onderwijzers in de . voor het levee onontbeerlijke kundigheden van hen over ; zij maakten zich hunne
leer en symbolen zoo veel mogelijk eigen, en rigtten hunne
kluizenaarscellen en kerken op, in plaatsen die van oudsher der
Druiden heilig waren, bij eikenboomen, in grotten en bij der
Druiden steencirkels . De in de Britsche landen , bijzonder in
Schotland en lerland, nog voorhanden zijcade Druidische en
andere leerteekenen en symbolen op obelisken , kolommen en
steenen kruizen, wijzen nog den Druidischen , Gnostischen en
Kuldeeschen oorsprong aan, en waar men op de plaats van Drui
dische heiligdommen, tempels bouwde , behield men de drie stee'
nen kolommen, welke in alle opene Druiden tempels onmisbaar
waren , die zich ook in de.. Mac
in de drie groote kolom .
men vertoonen, welke de Loge schragen . (Zie verder het Art .,
KOLOMMEN . )
1
GODEL . Hot verminkte Hebr . Avoord Gadol (' -13 groot), een
in de hooge graders voorkomend woord .
G ODSDIENST is eigenlijk elke handeling, die verrigt wordt
uit gehoorzaamheid aan God en tot zijue eer . Evenzeer beteekent het een bijzonder zamenstel van godsdienstige waarhe- •
den , naar de bijzondere bevatting van godsdienstige wetgevers,
zoowel als de waarheden, naar welke vi j al onze daden moeten
regeleu , ten einde het hoogste Wezen to vereeren .
Aan den eenen karat wordt de godsdienst verdeeld in godsvereering (cultu8), en eigenlijke godsdienst (religlo), tetwiji
alle handelingen, die naar de voorschriften van den stithter van
eenigerhande godsdienst , of de bepalingen van eene kerkee lijke vergadering zijn ingevoerd, godsdienstige gebruiken genoemd
worden . Bet verschil der godsdiensten ligt in het onderscheid
der godsdienstige voorstellingen , ofsehoon ook het verschil van
kzrakter, , welten en andere omstandigheden hebbon bijgedrogea
~~ 1

tot

heat daarstellen en bevestigen van dat verschil .
De meest
onvolkomen godsvereering is de Feti8chdienst,. die zonder invloed
op de zedelijkheid is . Eene min onvolkomen godsvereering is
die , welke de zon en de sterren als goddelijke wezens beschouwt,
en welk stelsel Sabaea8mus genoemd wordt . Een meer verheven stelsel is dat , hetwelk zich betrekt op wezens , die , of-

schoon in bet verondersteld bezit van bovenmenschelijk vermogen , nogtans naar menschen gelijken, en menschelijke zwakheden
en gebreken hebben, dit is het Polytheisru8, en van then aard
was onder andere de godsdienst der Grieken en Romeinen .
De waardigste en volmaaktste godsdienst nogtans is die , welke
gevestigd is op bet geloof aan eenen almagtigen, eeuwigen en heiligen God, die , boven alle menschelijke beperkingen verheven ,
bet Heelal met liefde en regtvaardigeid regeert . Dit stelsel heet
bet Monothezsmus, en behooren hiertoe de Mozaische of Israelitische , de hristelijke (al de verschillende hristensecten hieronder begrepen) en de Mahomedaansche godsdienst . De godsdienst wordt verder onderscheiden in natuurlijke en geopenbaarde godsdienst . De natuurlijke godsdienst is die, welke de
menschen kunnen kennen, naar aanleiding van het licht
der natuur en van de gewone regels van het gezond verstand,
alleen door het onderzoek en zonder behulp der openbaring ,
en welker wetten zij ook zonder deze verpligt ziju to volgen . De
geopenbaarde godsdienst is die, welke het Opperwezen, hetzij door
middelijke , hetzij door onmiddelijke tusschenkomst , heeft bevolen op to volgen . Hiertoe behooren de Mozaische en hristelijke godsdiensten . De geopenbaarde godsdienst bestaat uit twee
hoofddeelen, het geloof en de betrachting.
De godsdienst is , het levendig geloof aan het hoogste goed
God en onsterfelUkheid, gelijk ook bet geloof dan eerst
levendig kan heeten , wanneer dat bet wezen der stervelingen
doordringt, en zich derhalve ook in edele handelingen en daden
openbaart en vruchten voortbrengt .
Godsdienst. , is dus het geloof aan God en zijne Voorzienigheid., alsmede aan de krachten van zijnen geest op de gemoe4leren der menschen , het geloof aan eon tij4tip van vergel-

ding en aan cone eeuwige voortduriilg . Van den inwendigen kant
beschouwd, is godsdienst her streven van den mensch, om zich
ook het wezen en den geest dier uitwendige vormen zoo veel
mogelijk eigen to maken, en in hare luisterijke volkomenheid
is zij bet levee, bewegen en zijn in God, bet schier onwillekeurig werken en wandelen in then geest . Godsdienst mag dus
voor den mensch , en des to minder voor den veredelden mensch,
den Vrijmetselaar , nooit een bloot voorwerp van koele verstandsoverweging , nog veel minder alleen eene zaak van bet geheugen , of van geschiedkundige voorstelling zijn , maar de geest van
een hooger inwendig leven .
Men kan eene groote mate van
godsdienstkennis hebben, onwankelbaar vast in zijne geloofsbelijdenis wezen, en hetgeen door den grooten hoop geloof genoem i
wordt , bezitten, zonder daarom nog schijn of schaduw van
godsdienst to hebben . Evenmin als, bij voorbeeld , om ons
van eene gelijkenis to bedienen, de kennis der beeldende - kunsten den schilder of beeldhouwer maakt , kan ook de kennis der
Xerkelijke belijdenis en gezindtelijke grondstelli ngen op zich zelf
den godsdienstigen mensch uitmaken . De geest , bet leven en de kracht kunnen alleen van binnen voortkomen .
Het verkeerd verstaan , de verwisseling en bet misbruik dezer onderscheiding heeft , reeds van ouds , vole huichelaars , schijnheiligen , bedriegers en bedrogenen doers ontstaan .
Hier staat de echte Vrijmetselaar aan bet scheidpunt, , waar hij
duidelijk ontdekken moot , wat in dit opzigt zijne bestemming
van hem vordert .
De Oude Pligten (zie dat Art .) , zeggen daaromtrent als
cerste pligt : » De Vrijmetselaar is hierdoor verpligt , der zedewet als een echte Noachiet to gehoorzamen, en als hij de kunst
good verstaat , zal hij nimmer een dwaze Atheist, noch eon
roekeloos vrijgeest wezen , noch tegen zijn geweten handelen .
In oude tijden waren de Vrijmetselaars verpligt . zich to schikken naar de gebruiken van alle landen, waar zij werkten , of
badden to doers . Aangezien echter de Vrijmetselarij wordt aangetroffen onder alle volken, zoo zijn zij thans verpligt tot die
godsdienst to behooren , ivaarin alle menschen overeenkomen,
4) ~
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en elken B . • . zijne bijzondere meening to laten , d . i . men vordert slechts, dat zij deugdzame en getrouwe menschen zijn ; dat
zij eer en eerbaarheid in eere houden , ofschoon zij oak voor
bet overige , op welke wijze ook , door deze of gene namen ,
godsdiensten of meeningen van elkander onderscheiden zijn ;
rant zij stemmen alien in de Brie groote punten van NoA u
overeen , dat volstaat , om den band der Loge to bewaren .
De vereeniging der Vrij metselaren is aldus bet middelpunt van
vereeniging van goede en gemoedelijke menschen, en bet gelukkige middel, om trouwe vriendschap to stichten onder mannen,
die zonder deze in bestendige verwijdering hadden moeten, blijven leven ."
Zij dus iemands godsdienst, of zijne wijze, om God to
vereeren , zoo als zij wil , dit sluit hem geenszins uit
van bet genootschap der Vrijmetselaren , als hij slechts aan
den eeuwigen Bouwmeester des hemels en der aarde en aan
de onsterfelijkheid der ziel gelooft , en in zijne daden
aan de hooge verpligtingen der zedelijkheid beantwoordt .
De Vrijmetselaar knoopt, met de deugdzamen van iedere geloofsbelijdenis , den stevigen en bekoorlijken band van broeder
lijke liefde . Men leert hem de dwalingen des menschelijken
geslachts met innige smart beschouwen, en er naar streven, om
door reinheid van eigen' levenswandel de hooge voortreffelijkheid van bet geloof, dat bij belijdt, aan den dag to leggen .
Daaruit volgt echter ook , dat do Atheist , schoon ook door
doop of besnijdenis tot bet hristendom, Mozaismus of Islamismus behoorende, in de Orde niet mag worden aangenomen .
GOD WIL HET, of Dieu le veut, ook Dieu le volt . Het
oude krijgsgeschreeuw der Kruisvaarders, hetwelk ook in de
Deze uitroep
meeste hoogere tempelgraden is aangenomen .
opende reeds in de elfde en twaalfde eeuw eenen afgrond in
Klein-4zie, die do helft van Europa verslond .
GOFTON . Een medeoprigter der Groote Loge van Enngeland.
Zie DESAGULIERS .
GOGEL, (JOHAN PETER) die geduronde zijn oponthoud aan tie
Hoegesehool to Oxford, en hij zijne reizen naar E ig eland ,

tl OMI .
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zich met de Engelsche Loge- oilstitutie bekend geinaakt heeft ,
was van 1766 Engelsche Grootmeester der Frankisehe en Opperen 1Veder-I? nsche Kreit$en to Frankfort aan den Main .
Met zijnen dood, in 1782 , verviel dit Grootmeesterschap ,
door de Groote Loge van Londen opgerigt waardoor aldaar
de Ecleetisehe Vrijmetselarij ontstond .
GOMEZ . Een woord in de hoogere graden (2 6e . gr . Sch . R .),
,on dat het eerste woord zou geweest zijn, dat de eerste
mensch heeft uitgesproken, verbastering van Gomel
gooidertieren , weldoen .
GONDULPH . Zie GUNDULPIL
GORDON, (KAREL HAMILTON) Esq . Grootmeester der Groote
Loge van Sehotland, der nude Vrijmetselaren , in 1754 .
GORDON, (JAKOB) Ridder der Koninklijk Spaansche Orden ,
weed in 1806, door de Groote Loge der Koninkli ke Orde
lerodom van J(ilwinning, tot Provinciaal Grootmeester be
noemd van de to Xeres de la Frontera, in Andaluzie,
voor geheel Spanj e opgerigtte t roote Loge, en van hot GrootKapittel .
OTHA, (ERNST LODEWIJK) Hertog van Saksen en .41tenhurg, geboren den 30sten Januarij 1743, overleden den 20sten
April 1804 , regeerde onder den naam van ERNST II . Hij was
een edel, wetenschappelijk gevormd vorst, zoo als er weinigen zijn of
waren, en was ook een ijverig Vrijmetselaar . In den jare 17 7 4
door eenen Schotschen Meester in de Broederschap aangenomen,
werd hij den 50sten Junij 1775 Grootmeester der Groote LandsLoge van Dui tsch land , en deze keuze wend den 30sten Junij 1776 vernieuwd ; evenwel bedankte hij voor deze waardigheid den 24sten December des laatsten jaars, omdat hij den
strijd der Loge-systema's niet goedkeurde .
GOTHA . (SAKSEN-) In weinige landen geniet de Vrijmetselarij
eene zoo hooge achting, als in dit Hertogdom, dewijl niet alleen
de daar bestaande Loges in de keuze hunner medeleden zeer
voorzigtig zijn, en de Vrijmctselarij uit een hooger gezigtspunt
beschouwen, maar ook, omdat zij de bescherming der Landborstenn op cene zeer bijzondere wi, jze geniet
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GOUD- EN FOZENKRUISERS .

Zie

BOZENHRUISER .

GOUDEN ZANG DER PYTHAGORE6RS .

Zie

PYTHAGOREES H

VERBOND .

GOUDGULDEN, (Een) of het Johannes-offer .

Ieder medelid der

Strikte Observantie . in Duitschland, was verpligt, om aan
zijne Loge de uit de oude riddertijden gebruikelijke somm van
eenen dukaat, of ten minste 1 thaler en 16 groschen (f 3 , -), op
den Johannes-dag ten offer to brengen ; een gebruik , dat , zelfs
na het verloren gaan van de Orde der Strike Observanti e ,
in vele Loges , ter dienste van hulpbehoevenden is blijven bestaan .
GOUDMAKERIJ , ook A1chemie, (zie dat Art .) aldus heeft men
de kunst genoemd ,

door chemische bewerkingen ,

geringere metalen in edele to veranderen .

onedele of

De waarneming ,

dat er bij de zamensmelting van verscheidene metaalsoorten, een
mengsel ontstaat,

van cene geheel versehillende kleur, ver-

bonden met den wensch, goud en zilver voort to brengen, leidde reeds vroeg tot hot denkbeeld, de cdele metalen uit de rijkeIijk

voorhanden onedele metalen to

men een algemeen middel ,

vormen .

Tevens zocht

waardoor alle ziekte genezen, bet

leven verlengd en het ligchaam verjongd kon worden . Tot
het veranderen der metalen dacht men een middel noodig to
hebben,

dat de grondslag van alle metalen in zich bevatte , en

alzoo het vermogen bezat, alles in zijne bijzondere deelen op to
lossen . Dit algemeen oplossingsmiddel, of men$truurn uni-

versale, dat door kunst echt goud voortbrengen, en tegeIijk de kracht hebben zou ,

alle ziektestof uit het ligchaam to

verbannen en het levee to vernieuwen, werd do steen

der

wijzen, (Lapis philosopliorum), het groote magisterium,
de roode tinctuur, of het groote elixir genoemd. Het
middel, om zilver voort to brengen, hectic de steen der tweede orde, het kleine magisteri una , of de witte tinotuur.
De bezitters der wetenschap noemde men wijzen ; hen , die
licht zochten, beette men philosophen ; de meesters der kunst
Adepien ; de leerlingen werden alchemisten genoemd . Hoe minder do alchemisten zelven duidclijkc hegrippen hadden van de
versebijusclen ,

die zich hij hunneu arbeid vertoonden , des to
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ricer trachtten zij ook . zich in beelden en gelijkenissen 'uit to
drukken, die zij ook later bleven bijhouden, om hunne geheimen voor de oningewijden to bedekken . Naar den Egyptischen
ERMES TRISMEGISTUS werd deze kunst ook do hermetische genoemd . Zeker is het , dat de oude Egyptenaren zekeren graad van

chemische en metaalkundige kennis bezaten, dock daaruit is nog
niet to bewijzen, dat de oorsprong der aichemie bij hen zou
zijn to zoeken . De Grieken werden door de Egyptenaren met de a1chemie bekend . Ook onder de Romeinen verbreidde zich in lateren
tijd de lust tot de magic , tot theosophische dweeperijen , en bijzonder tot de alchemie , die hen onmiddellijk goud in menigte beloofde .
ALLIGULA beproefde reeds uit auripigmentum (operment, geel gezwaveld rattenkruid) , goud to maken .

DIO LETJA-

Nus daarentegen beval , dat men al de boeken, die over do
chemie van goud en zilver handelden, zou verbranden . Dit
besluit werd uitgelokt, door dat namelijk in dezen tijd door
Egyptische monniken en kluizenaars, vele boeken over do
alchemie
tijd , b .

vervaardigd,
V . DEMORRIET ,

en
PI

met beroemde namen der oude
als opschrift ,
THAGORAS en IJERMES ,

voorzien werden. In de middeleeuwen bleven de monniken
zich op de alchemie toeleggen .
Ofschoon zij later door de
Pausen verboden werd, zoo vond toch JOHANNES XXII veel
smaak in haar . In de dertiende en veertiende eeuw was RAIMUND
LULLY,
of LULLIUS , een der beroemdste -alchemisten, die bij
zijne aanwezigheid in Londen voor KOning EDUARD I eene
hoeveelhcid van 100 ponden kwikzilver in good zou hebben
veranderd, waaruit men de eerste Rosenobles zou hebben gemunt . Ook PARA ELSUS , ROGER BA ON ell BASILIUS VALENTINUS
Niet voor dat do gezuiverde
waren beroernde alchemisten .
chemie en philosophic de verschijuselen bij de chemische bewer-kingen begonnen to verklaren, nam de drift tot alchemistische
proeven van lieverlede of, ofschoon in hot geheim Rog vele
voorname lieden zich daarmede bezig hielden .
Overigens is
de alchemie, der ehemie en zelfs der heelkunde nuttig geveest . De cerste en zorgvuldigste bearbeiding der chemie heeft
in de alchemie baron oorspronng , zoo als wij dan ook aan hot

GRA .
ever ken en aan hat geduld der alchemisten, meni ;e nuttige uitvinding , b . v . verschillende kwikzilver-preparaten, bet porselein , e nz . to danken hebben . Over de mogelijkheid der mezich niets met zekerheid beslissen . Wel
is waar heeft de nieuwere chemie de metalen onder de eenvoudige stoffen gerangschikt, en daardoor de mogelijkheid ontkend,
taalverandering laat

dat eerie stof in do andere , en dus ook een geringer metaal
in goud veranderd konde worden, Daar intusschen in de chemie immer meer opmerkelijke ontdekkingen gemaakt worden,
en bet van vela , toen als eenvoudig erkende stoffen nu bewezen is , dat zij zamengesteld zijn, zoo kan men do mogelijkheid niet volstrekt ontkennen , metaal voort to brengen uit andere
zelfstandigheden, welke de stof - daartoe bevatten , en bet eene metaal in bet andere to veranderen, of liever to veredelen . Ook
xnag men niet alle alchemisten als bedriegers aanzien, want ve.
len onder hen werkten in wezenlijke overtuiging en hoop,
om tot hun doel to geraken .
GRAAD, Trap . Hooaere graders, zijn afdeelingen der Macon nieke wetenschappen, welke in hunne opeenvolging to zamen
de verscheidene systema's in do Vrijmetselarij uitmaken . Oorspronkelijk behoefde men, volgens eenigen, slechts eene eenige aan neming tot bet toetreden in de Broederschap , en bostond bet
onderscheid van Meesters, Medgezellen en Leerlingen, alleen daarin, dat uit do eersten de voorzittende achtbare Meester en do
Officiereu gekozen werden, dat do tweeds de vereenigingen bijwoondeu, en do laatsten de diensten vervulden . Met den dood
van KAREL I van Engeland, in 1649 . maakten de koningsgezinden van Engeland zich de verborgenheid der Maconnieke
vereenigingen ten nutte, Qm den Meestergraad tot hung doel in
to rigten, en van den Medgezelleugraad een tusschen of beproevingsgraad to waken, Na do troonsbesti}ging van KAREL II
verloren daze beide graden hun doel, doch werden onder cane symbolisch zedelijke beteekenis bijgehouden, en maakten, sedert
lien tijd, bet geheel der Maconnieke mededeelingen uit, totdat in hat begin der achttiende eeuw, bet lot van JA OBUS II
deszelfs aanhangers floodzaAte , zekere geheimme order op to

GRA .
rigten , tot

%N, elkcr

329

beproevingsgraden men evenwel de Vrijinet-

selarij noodig had .

meer nu deze orden zich van het

Hoe

tijdstip harer stichting verwijderden ,

en hoe onwaarschijnlijker

de uitvoering hunner plannen werd . des to meer werden zij
tot de algemeene zaak der Vrijmetselarij gemaakt, en in Frank-

rij k door

JA OBUS

III en deszelfs zoon , den Ridder

STUART,

tot

hoogere graden der V .- . M .- . verklaard . Van dit tijdperk dagteekent men dan ook het bestaan der hoogere graden, die den
kwakzalvers , het bedrog en der dweeperij , den toegang in de Lo
ges baanden, en niet alleen eene Babylonische verwarring onder de
der
ook

Fransche Broeders voortbragt , welke tot den aanvang

negentiende
de

eeuw eene algemeene

nadeeligste

metselarij had .

gevolgen

ergernis gaf ,

op het wezen

maar

der ware Vrij-

Er bestaat geene doling van den menschelijken

geest , die toenmaals nict in de hoogere graden gepredikt werd .
Geestenzienerij,

alchemie,

enz . waren de

theosophie, pietismus , kruistogten,

onderwerpen die in meer dan 1800 verschil-

lende hooge graden geleerd werden ,

en de uit dezelve zamen-

gestelde hierarchien, werden, door het dwaze hunner benamingen, kleeding en cerernonicn, oorzaken van bespotting, ja zelfs,
van verachting .
tijd ,

dit

Duitschland heeft , sedert eenen geruimen

der Vrijmetselarij in alle opzigteu onwaardig stelsel

verlaten ; in Nederland heerschte het nooit, alleen Frankrijk
lijdt nog aan deze zucht naar titels, linten, sterren en zinledige
ceremonies, en zal bezwaarlijk daarvan genezen worden, zoo
lang de Vrijmetselarij in dat land uit een to min verheven oog
punt ,ent hogstealsen ver nig vanweldaighedbe
schouwd wordt .

0fschoon de stelsels der hooge graden de drie

cerste graden met kleinachting beschouwen, zijn deze nogtans
de eenige ware , en worden die bij uitsluiting in de oorkondeq
vermeld . Zie verder

HOOGE

G RADEN . (EGYPTIS HE)
GRADEN. (HERMETIS HE)
G R ADEN .

(HOOGE)

GRADEN .

Zie

MITZRAIMITIS HE

Zie

HERMETIS HE

GRADEN .
GRADEN .

Een hooge graad is een mysterie, in den

laatsten tijd uit verschillende ceremonien, syinbolische formulieren en hieroglyphische voorgtellingen , gevormd ; en welke ce-
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remonien , formulieren en hieroglyphen een' ingewikkelden zin
hebben, waarvan een gedeelte eerst in eenen volgenden nog
hoogeren graad wordt medegedeeld, hetwelk dan zoo lang van
graad tot graad voortgaat , als elk Loge-systema noodzakelijk
keurt .
Deze hoogere graden liggen echter buiten bet doel en wezcn
der Vrijmetselarij , hinderen de goede zaak der Broederschap,
en verwijderen daardoor de weldenkenden vroeg of laat van
haar . Dikwijls waren de hoogere graden bet net, waarin do
BB . • . van mindere graden verward werden, en gaven deze aanleiding
tot vele onaangenaamheden , twisten , heerschzucht , bijgeloof en
dwceperij . Behalve de Hamburgsche vereenigde Loges (van de nieuwe
Engelsche onstitutie) en die van het Eclectische stelsel , hebben alle
systema's hunne hoogere graden . De Engelschcn hebben' do

Royal-4rc/a ; de Franschen hunne Plus en

hevalier: .

Do

Nationale Moeder-Loge der drie IYereldbollen en de Groote
Loge Royale York vieren ook hoogere mysterien, terwijl de
Groote Lands-Loge van Duitschland zicli daarin regelt naar do
Zweedsche Ritualen .
Ook hier to lande worden de hoogere graden beoefend ,
onder den naam van Kapittelgraden , echter niet zoo hartstogtelijk, als in andere landen . Zie verder Iio0GE GRADEN .
GRADED. (BIDDER-) Zie RIDDERGRADEN .
GRADED. (S HOTS HE) Zie S HOTS HE GRADEN .
GRADEN . (WETENS HAPPELIJKE) Zie WETENS HAPPELUJKE GRADEN .
GRADEN . (WIJSGEERIGE) Zie WIJSGEERIGE GRADEN .
GRAF . (DE BIDDERS VAN HET HEILIGE) Deze Tempelheerengraad word in 181 .0 , onder den dekmantel der Vrijmetselarij,
door eenen opticus (gezigtkundige) in Parij:, met name HEAchtb . • . Mr .- . der Loge le : 4dmirateurs de l'Univer: (de bewonderaars van bet Ileelal) , medegedeeld .
GRAF . (BIDDERS VAN 11ET) De zesde graad van bet voormalig systema der Loge Royale York, to Berlijn .
GRANAAT-APPELS . (De) De kapiteelen der beide kolommen
J. en B . . welke aan den oostelijken ingang des voorhofs
VALIER,

wan

sALo.1I0'S

tcmhcl stoudcn, waarn met lelien

en granaat-

GRA .
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appels versierd , dat in de Vrijmetselarij cene zinnebeeldige -beteekenis heeft .
GRASSE-TILLY . (Graaf van) Een Franschman, die zich langen
tijd in Noord-4merika heeft opgehouden.
De Supreme
onseil van den 33en graad van het oud en aangenomen systema in harlestown, gaf hem den 2l sten Februarij 1802 de
volrnagt, om overal Vrijmetselaren tot den 33sten graad to bevorderen, en overal Loges , Kapittels, onsei l8 en onsistorien
op to rigten . Na zijne aankomst to Par js , in 1804 , vereenigde hij zich met RA QUET en PYRON, stichtte daar zulk een
systema , en zat zelf als Souverein Groot-Kommandeur-Generaal
voor, tot 1806, toen AMBA ERES tot die waardigheid werd
benoemd .
Verder stichtte hij een' dergelijken
onseil in
4803, to Milaan, en in 1811 to Madrid.
GREEt', (De) aanraking, is een der middelen, waardoor de V.- .
M .- . zich op cene hem bekende wijze van iemand overtuigt,
of hij tot den opgegeven graad behoort (Eng . the grip ,
Hoogd . der Grij, Fransch . l'attouehement) .
GREINEMANN . Zie AHEN.
GRENEX was , volgens do Strike Observantie , de vijftiende
Grootmeester der Tempeiheeren , na hunne herstelling verkozen in 16 .27, overleden in 1639 .
GRIDLEY (JEREMIAS) was de vierde Provinciale Grootmeester
der Groote Loge in Boston , benoemd in 1755 .
GRIEKEN . Ongeveer duizend jaar voor de hristelijke tijdrekee
ning, werden do mysterien van, BA HUS, door eene volkplanting van Grieken, in Klein-Azie ingevoerd . Daar volmaakten
de Dionysische werklieden hunne kunst , en voerden ze tot
then verheven trap , waarvan de flog bestaande bouwvallen
der door hen opgerigte gedenkteekenen getuigenis dragen . Zij bezaten het uitsluitend voorregt, door het gansche land tempels ,
schouwplaatsen en andere openbare gebouwen op to rigten . Hun
aantal wies er sterk aan , en men vindt hen onder dezelfde benaming in Syrie, Perzie en Indie weder . Hunne inrigting
to Teos, dat de Koningen van Pergamus , omtrent drie honderd jaar voor

URISTUS ,

hen tot verMliji hadden aangewezen j
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vertoont eene treffeude overeenkomst met die der Vrijmetselarij,
op het einde der zeventiende eeuw . Zij hadden eene bijzondere
inwijding, met herkenningswoorden en teekens . Zij waren verdeeld in afzonderlijke gemeenten , even als Loges, die men colIegien , synoden of genootschappen noemde , en die ook door eigenaardige namen van elkander werden onderseheiden, zoo als

We gemeente van Attalus, de geyneente der gezellen van
E$cl&ines, enz . Elke dezer gemeenten stood onder hot opzigt
van eenen Meester, aismede van Presidenten of Opzieners, welhe zij jaarlijks verkoos . In hunne geheime plegtigheden bedienden de Brooders zich op zinnebeeldige wijze van de gereedschap Zij hadden op zekere tijden
-pen tot hun beroep behoorende .
banketten en algemeene vergaderingen, in welke zij prijzen aan
de bekwaamste werklieden toekenden . De rijken onder hen
waren tot hulp en onderstand aan de behoeftigen en de zieken
verpligt . Voor hen, die zich jegens de Broederschap verdienstelijk hadden gemaakt, rigtte men grafteekenen op, gelijk men
daarvan nog sporen ziet in de begraafplaatsen van Siverhissar
en Eraki . Dikwijls werden ook personen , die niet tot het
bouwkundige vak behoorden , als beschermers of eereleden onder hen opgenomen , on, volgens een grafschrift, door HANDLER
aangehaald, is het waarschijnlijk . dat ATTALUS , Koning van
Pergamus, in zoodanige betrekking tot het genootschap stond .
GRIEKENLAND . Zie TURKIJE .
IGROET, (MA ONNIEKE) wordt door de BB .- . zoowel bij het
treden in den tempel , als bij andere gelegenheden ten uitvoer
gebragt .
GROLMAN, (LODEWIJK ADOLF HRISTIAAN VAN) was Geheimraad van den Groot-Hertog van Hessen, Regeringsen onsistoriaal-Directeur to Giessen, en overleed in zijn achtenzestigste jaar, op den 93sten December 1809 . Hij was medelid van verschillende in die omstreken ontstane en weder
verdwenen systema's, en behoorde tevens tot het verbond dergenen, die het geloof zochten to verbreiden aan eene voor
den Staat nadeelige Illuminaten-Orde .
GRONDB EGINSELEN .

De groudbeginselcn dar Vrijmetselarij als-

die zij aankweekt,

mede de gronddenkbeelden ,

meest nuttige en heilrijke gevolgen .

ZI)

zijn van do

zijn volkomen over-

eenkomstig met de grondregels, in de school der Esseers en
Therapeuten geleerd, waarvan de mysterien in de zedeleer gegrondvest wares (zie het Art .

OUDE PLIGTEN) .

GRONDLEGGERS zijn Broeders, die eene Loge oprigten .
GROOT . Al de hier niet vermelde artikelen , welke met dit woord aanvangen , zoeke melt onder de daaropvolgende zelfstandige woorden .
GROOT-BRITTANJE .

Zie

GROOTE LOGE .

LOGE . (GROOTE)

Zie

GROOTMEESTER .

Zie

ENGELAND, S HOTLAND

en

IERLAND .

MEESTER . (GROOT-)

GROOTMEESTERS VAN ENGELAND .
Jaar.

ETBELBERT .
AUGUSTYN DE MONNIR ,

Of St .

AUGUSTYN,

eerste Aarts-

anterbury, stelde zich aan bet hoofd van

bisschop to

397 .

bet Gild,
KENRED

709 .

to TJ'irrall, welke aan

BENNET, AM

KAREL MARTELL

680 .

geschreven heeft
ETHELWULPH 836 857 .
ST .

SWITHIN

Koning

857.

ide Groote

ALFRED

ETHRED,

Prins

EDWIN

EDUARD
EDUARD

WILLEM

959-975 .
anterbury

,

.

. 959 .

de Belijder, en onder hem
oventry

1041--1063.

de Veroveraar 1066-1087 .

WILLEM II

de Roode 1087-1100 .

VAN MONTGOMERY,
D

926 .

de .13elijder 1041-4065 .

Graaf Van

Jrundel,

941 .
.

Aartsbisscliop to

ST . DUNSTAN,

IIOGIER

925

900 .

.
EDGAR

-Koniing

900 .

de Geleerde
ADELSTAN

LOFRI K,

923 .

Onder-Koning to Mercia

ETHELWARD

Prins

872---900.

de Oude 900

EDUARD

GUNDVLPU ,

Graaf van Shrewsbury en'

Bisschop van Rochester

,

1066 .
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GRO .
Jaar .
1100 1155 .

Honing HENDRIK I
STEPHANUS 1135--1154 .
GILBERT VAN

Marquis van Pembroke , ,

LARE ,

1133 .

BENDRIK 11 1154-1189 .

De Grootmeester der
toezigt
JAN
PETER VAN

Tempelheeren, belast met het

1155 .

zonder Land 119 9 1216 .

OLE HUR H

WILLEM AL MAIN

1199 1209 .

•
•

.

1209-121 .2 .

BENDRIK III 1216-127 .21 .

Bisschop van Winchester 1216--1234 .

PETER DE RIIPIBus,
GOTFRIED FITZ-PETER

•

1254

1272 .

•

1272-1307 .

EDUARD 1 1272-1507 .

Aartsbisschop to York

WALTER GIFFARD,
GILBERT DE
RALPH ,

Graaf van Gloucester

LARE,

Lord van Mount Hermer .

.

.

EDUARD 11 1507-1527 .
WALTER STAPLETON,

Bisschop to Exeter

1507-1527 .

EDUARD 111 1 .10 7-1577 .
RI HARD

Boning EDUARD III,
JAN DE SPOULEE,

11 1577-1599 .

en onder hem

.

Meester der Ghiblim

WILLEM VAN WYKEHAM,

.

.

.

.

1327-1550.

1330-1537 .
Bisschop van TI inehester 1357-1573 .

ROBERT VAN FARNHAM

U75-1599 .

(HENDRIK YEVELE, Koning der Vrijmetselaren
SIMON LANGRAM,

. 1575-1399) .

Bisschop to T'Vestminster

--

HENDRIK IV 1599-1413 .
THOMAS FITZ-ALLEN,

Graaf van

Surrey

.

.

.

.

1399,

HENDRIK V 1413-1422 .
HENDRIX

HI HELEY, Aartsbisschop van

anterbury 1415-1445 .

IHENDRIK VI 1422-1460 .
WILLEM WANEFLEET,

Bisschop to JVinchester 1445-1471 .

EDUARD IV 1461-1483 .
RI HARD DE BEAU HAMP,
IIENDRIK VII

Bisschop to

(Tudor)

Sarum .

1485 1509 .

U71 .

GRO .

JAN

Ridder van den Kousenband

REGINALD BRAY ,

HENDRIX

Kardinaal
THOMAS

Jaar .
1492-1502.

Abt to Westminster

ISLIP,

VIII 1509

1502
.

WOLSEY

Graaf van Essex

ROMWELL,

1509.

1547 .
.

1609 .

IM-1540 .

EDUARD VI 1347---1555 .

Lord

JAN TOU HET,

EDUARD SEYMOUR,

AUDLEY

1340-1348 .

Somerset

Hertog van

1549--1552 .

MARIA 1330
5 -1558 .

Bisschop to Winchester .

IAN POYNET,

1652 1665 .

ELIZABETH 1558 1603 .

Sir

THOMAS SA KVILLE

Graaf van Bedford

FRANS RUSSEL,

Sir

1661 ---1567.

.

.

.

THOMAS GRESHAM

1667

Graaf van Elfin, ham

KAREL HOWARD,

- 1578 .

1379-1588 .

Graaf van Huntingdon

GEORG HASTINGS,

1367-1578 .

1588 .1605 .

JAKOB I (STUART) 1605--1625 .
INIGO JONES

.

4607-4618 .

Graaf van Pembroke .

WILLEM HERBERT,

1618-1625 .

KAREL 1 4623-1649 .
Koning KAREL I

1623-1650 .

HENDRIX DAINVERS DANBY,

Graaf van Danby .

Graaf van Arundel

THOMAS HOWARD,

,

1650-1655 .
1655-1655 .

ROMWELL 1650-1660 .

Graaf van Bedford .

FRANS RUSSEL ;

.

INIGO JONES

4567-1578 .
w

II 1660--1685 .
HENDRIK JERMWN, Graaf van St. .d lbans
.
THOMAS SAVAGE, Graaf van Rivers

1656 .

KAREL

,Hertog vale

GEORGE VILLARS,
HENDRIK BENNJ T ,

Graaf van

1665.

.

1666 1674.

Buckingham . 1674-1679 .
4rlington , 1679-1684 .

JAKOB It 1685---1689 .

Sir

HRISTOPH WREN

.

•

.

1685 -1695,

WILLEM 1689-1702 .
KAREL LENQX,

Hertog van Richmond en Lenox 1693--1698 .
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GRO .
ANNA

Sir

470,12-17 ,14 .

nog een$ ,

HRISTOPH WREN

.

.

.

Ja.ir .
. 4696-1714,

I (Hannover) 1714--1727 .

GEORGE

Na WREN vas er geen Grootmeester, tot de Loges bijeen-kwamen, en daartoe verkozen
ANTON

SAYER

GEORGE PAYNE,

.

1717----1718 .

Esquire

1718-1719 .
4719-17 9
-0 .

JAN GOTLIEB DESAGULIERS
GEORGE PAYNE nOg eens

.

•

4720-1721 .

Hertog van Montague
1721-1722 .
Hertog van Wharton
1722--1723 .
Hertog van Buccleugh 1723 1724 .
(Aubif/fly) ,Hertog van Richmond

JOHAN MONTAGUE ,
PHILIP WHARTON ,
FRANS S OTT ,
KAREL LENOX,

en Lenox
JA OB HAMILTON,
WILLEM O'BRIEN,
HENDRIK HARE,

4724-1723 .
Graaf van Abercorn .
Graaf van Inchiquin .
Lord oleraine . . .

• 4 723 --1726 .
. 4726-1727 .
. 4727-17,028 .

GEORGE 11 1727-1760 .

Lord . Kingston .
4729---1730 .
Hertog -van Norfolk
1730--1731 .
THOMAS
OKE, Lord Lovell, later Leicester . 1731-1732 .
ANTON BROWN 7 Lord Burggraaf van Montacute 1732---1755 .
JA OB LYON, Graaf van Strathmore .
. 1733----1734 .
Graaf
van
rawfurd
JAN LINDSAY,
. 1754-1755 .
JA OB KING,

THOMAS HOWARD,

Lord Burggraaf van TVeymouth 1753-1756 .
JAN
AMPBELL, Graaf van Loudon
,
. 1756-1757 .
EDUARD BLIGH, Graaf van Darnley .
. 1757-1738.
HENDRIK BRYDGES, Markies van
aernarvon . 4758-1741 .
OB
DOUGLAS,
Graaf
van
Morton
. . . 1741---1742 .
JA
JAN WARD, Burggraaf DUDLEY, Baron van BirTHOMAS THYNNE,

mingham
THOMAS-LYON, Graaf van Strathmore
JAKOB

Lord RANSTOUN
Lord BYRON

.

.

WILHELM

JOHANN PROBY,
JA OB BRYDGES,

Baron van arysfort
Markies van aernarvon

1742 1744 .
1744-1745 .
1745-1746 .

1747-1752.
1732--1733 .

1734-1756 .

3 .57

( 111*144) .

Jaar .
GEORGE III 1760-18 121 0 . GEORGE IV 1820----1830 .
WILLEM IV 1850-1857 . VI TORIA 1857 .

Lord .~4berdour

SIIOLTO DOUGLAS.,

.

1737 1761 .

Graaf van Ferrers

WASHINGTON-SHIRLEY ,

.

Blayney

ADWALLADER , Lord

1762-176-5 .
1764-1766 .
1767-1771 .

HENRY SOMERSET, Hertog van . .eaufort

Baron van Writtle

ROBERT EDUARD ,
GEORGE ,

Hertog van Manchester

van

HENDRIK FREDERIK , Hertog
GEORGE AUGUST FREDERIK,

.

.

1772-1777 .

V

1777---178

umberland

1782-1790 .

Prins van TYales

1790-1815,

AUGUST FREDERIK, iertog van Sussex
ALBERT , Prins van

Saksen

1813-1845 .

oburg

.

,

GROOTMEESTERS NATIONAAL VAN FRANIURIJK .
Lord . DERVENT WATERS

1845,
Jaar .

1729-1756 .

Rarnouester

Lord. Graaf van

.

.

.

.

. 1756-1- 737 .

Hertog van ,4n tin, eerste Fransche Grootmeester 1758-1745,

lermont .

Louis VAN BOURBON, Graaf van

hand Hertog van

1745-1771,

hartres,

Louis PHILIPPE JOSEPH, Hertog van

nader-

Orleans

1771--1793,

•

A . L. ROETTIERS DE MONTALEAU
JOSEPH BUONOPARTE,

.

1793,

•

voormalige Boning van Span a

1803,

Er ziju in Frankrijk geene Grootmeesters geweest sedert de
restauratie van het huis der Bourbons .
GROOTMEESTERS NATIONAAL IN NEDERLAND .

Jaar,

A. N . Baron VAN AERSEN BEYEREN VAN HOOGERHEIDE 1736-1738,
.

F. A.

Graaf VAN BENTIN K TOT VAREL

1738-1719,

. Baron VAN BOETZELAER
ISAAK VAN TEYLINGEN

1759-1798,

.

.

.

.

1798-1804,

. G . BYLEVELD

1$04---1810,

ISAAK BOUSQUET

1810---1812,

Jhr . W . P . BARNAART , ,

1812-1814,

M . II . REEPMAKEIt

1814-1816,

FREDERIK ,

Prins der Nederlanden

GROOTMEESTERS PROVIN

.

.

GROOTMEESTERS DER TEMPELIEREN, na MOLAY .
LARMENIUS

.

.

.

1816,

IAAL . Zie PROVIN IALE GROOTMEESTE4,

.

f

.

.

..

.

.

.

Jaar,
.

1524'

5 ,78

' .
GRtT

GRO .

J'I'l V .

FRAN OIS-THOMAS TIIEOBALD D'ALEXANDRIE

1324 .

ARNAULD DE BRAQUE

1340 .

JEAN DE

1

LERMONT

•

BERTRAND DUGUES LIN

1557 .

JEAN D 'ARMAGNA

1581 .

BERNARD D'ARMAGNA

1392 .

•

JEAN D'ARMAGNAG

1419 .

JEAN DE

14 )1 .

RO!

•

ROBERT DE LENON OURT

1478 .

GALEAS DE SALAZAR

1497 .

PHILIPPE DE

HAUOT

GASP,ARD,

1316 .

DE

SALILX-THAVANNES

1544 .

HENRI DE MONTMOREN I

1574 .

HARLES DE VALOIS

•

JA QUES ROUXEL DE GRAN EY

1613 .
1631 .

JA QUES-HENRI DE DURFORT ,

Hertog van Duras
Hertog van Orleans

1681 .

PHILIPPE ,

1703 .

Hertog van Maine

1724 .

LOUIS AUGUSTE DE BOURBON,

LOUIS-HENRI BE BOURBON- ONDA

1757 .

LOUIS-FRAr%OIS DE BOURBON- ONT1

1741 .

Louis- IIENRI-TIMOUON

1776 .

DE

OSSE-BRISSA

BERNARD-RAYMOND FABRE-PALAPRAT

Zie verder

•

1804 .

TEMPELIEREN (GES HIEDENIS DER)

GROOT-OOSTEN. Zie HOOFDBESTUUR .
GROSSINGER, (FRANS MATTHEUS) die in 17399 geboren werd, en
onder den valscben naam van F, R . VON GROSSING vele bedriegerijen heeft gepleegd , stichtte, om de ligtgeloovigen des to beter
op to figten , in het laatste gedeelte d6r vorige eeuw, eerst de Rozen-Orde (zie dat Art .), en, toen zijne bedriegerijen ontdekt waren, onder den naam van Lord STAFF , de Harmonie-Orde ;
beide gingen echter spoedig to niet . Over dezen persoon beFRIEDRI II WADZE I , getiteld : Leben and
,*chick-sale des henichtiglen F . R, VON GROSSING . Frankf.
und Leipzig 1789 , k1 . 8vo . , zonder naam van uitgever .

staat een werkje van

GRUMPA H (SYLVESTER VAN) was, volgens het voorgeven der

Strikte Ob.•e rvaptiv, tic derde

xroQuncester der Tempeffice-

G UG .

GUS.
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ron, na hunne herstelliiig verkozen in 15 0, overleden in 152
GUGOMOS (Baron VAN) was vroeger Edelnian des Vorsten
van Furstenberg ,

.laden,

naderhand Hofraad van den Markgraaf van

to Rastad, vergezelde den Prins

LODEWIJK

van Hes-

8e-n-Darmstadt op zijne reizen, en gaf voor, dat de Enge1sche Pretendent - STUART hem to Rome tot Ridder had geslagen .
1Iij was medelid der hoogere graden van de Strike Observantie . Op bet Brunswijker
onvent in 1775 trad hij ook

op, noemde zich Dux, Hoogepriester van den H . Stoel
van yprus, en zeide, dat hij gekomen was, om den VV . - .
MM . - . , tot hun hell en verlichting, de bevelen hunner onbekende overheden over to brengen . Hij beloofde hen de kunst mede to deelen , om goud to maken , geesten to doen versebijnen , verborgene schatten to vinden, en andere geheime weten
schappen to leeren . Hij vond ecbter weinig of pen ingang,
zoodat hij vlugtte , en in 1781 , in eenen brief aan den Grootmeester FERDINAND VAN BRUNSWIJK, beleed, door booze menschen
misleid to zijn . Hij was bet werktuig der Jezuiten.
GUIDO . Zie vIENNOIS .
G UIMONT . Zie GARIMONT .
GUNDULPH , Bisschop van Rochester . Hij en ROWER DE MONTrGoxERv , Graaf van Shrewsbury en Arundel, waren groote
beschermers der bouwlieden in Engeland, onder Koning WILLEM den Veroveraar ; ook worden zij als hunne Grootmeesters in
1066 opgegeven . Onder hunne leiding werd de Tower gebouwd .
GUSTAAF III , Koning van Zweden , geboren den 24sten Januarij 4 746 , en overleden den 29sten Maart 1792 , aan eene
wond, hem den 17den Maart, door eenen sluipmoordenaar toegebragt, was Grootmeester der Broederscbap in Zweden tot 1780,
toen de Hertog KAREL VAN SLIDERMANNLAND deze waardigheid bekwam . Hij was voortdurend eeu ijverig beschermer der Vrijinetselarij ; ook had hij bet plan de Orde to veranderen in eene
openlijk weder berstelde Tempelheeren-Orde . (Zie vender bet
Art . ZWEDEN . )
G USTAAF IV, Koning van Zweden, zoon van, GUSTAAF III , was
den 1 stcn November 1778 geboren , en werd den 4 Sdcn Maart
18099 onUroond, waaroa hij den naam van Kolonel

GUSTAFSOr

92

aau

3 f

Gt;fir' .
nain . In 1793

AN-

GYM .

as hij, onder voorzitting zijns ooms, den Hertog
(zie KAREL XIII), tot V . . . M .' . aangeno-

KAREL VAN SUDERMANNLAND

men, °en vaardigde in 1803 een bevelschrift uit, waarbij alle geheime genootschappen verboden werden , uitgezonderd de Vrijmetselarij , die hij onder zijne persoonlijke bescherming stelde .
GUY . Zie VIENNOIS .
GYMNOSOPHISTEN, of naakte wijzen, was de naam, door de
Grieken aan de Indische priesters gegeven . Deze laatsten waren
bij de volken der oudheid beroemd om hunne veelzijdige kundigheden . Zij kleedden hunne leer in zinnebeelden . De door
lien vereerde godheid was eene soort van drieeenheid , bestaande uit den scheppenden , den vernielenden en den onderhoudenden God (BRAMA , SIVA en VISHNOU) . Zij werden in
drie klassen verdeeld, namelijk : in Leerlingen , Brachmanen en Sarmanen . Men kon slechts na langdurige en
mare proeven, trapsgewijze bevorderd worden . De leer werd
mondeling medegedeeld, en bet ondcrwijs , waartoe meer dan
bet derde gedeelte eener eeuw gevorderd wend, mogt niet opgeschreven worden . Deze wijze van inwijden werd later door
Gallische en Scandinavische priesters (DruIden en Drotten) over genomen . (Zie verder INDIeN EN HINDOOS) .
GYMNOSOPHISTEN VAN MEROe . Deze stamden of van de
oudere Gymnosophisten .
Een gedeelte van deze verliet den

Ganges, en vestigde zich op het eiland Meroi, in Ethiopii .
Zij waren

de raadslieden der koningen, die uit hun midden gekozen werden , en verzetteden zich vaak tegen onwettige daden . Een der vorsten (HERGAMENES) , tijdgenoot van
den Egyptischen PTOLOMEUS-PHILADELPHUS , die raadgevingen en
beletselen moede zijnde, zocht middel , om zich daarvan to
bevrijden , en verborg zijn' haat . tot hij gelegenheid vond
lien to voldoen, door de priesters to verzellen op hunnen togt naar cenen tempel , ten einde den goden to offeren , en hen alien , toen zij daarin bijeen waren , door zijno soldaten to doen ombrengen . Deze moord had echter ten
govolge , dat de bescbaving . en dienvolgens ook de magt vee-.
nietigd word van dat land, hetwFclk
.
'gypt¢ kor wedijvci'vn

Yr

oeger in alien deele met
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