


Slste jaargang, nummer 1 
februari 2000 

THOTH TI JDSCHRIFT VOOR 
VRI JMETSELAREN 

Uitgave van de MACONNIEKE STICHTING 
RITUS EN TEMPELBOUW 

Hoofdredactie: D.C.J. VAN PEYPE 

BOTE DE BOER LZN. 

Redactie: D.P. DE GRAAF, secretaris 

G.W.B. BORRIE 

M. BRANDT 

M.J.M. DE HAAN 

E.P. KWAADGRAS 

R.M. NEPVEU 

Adres redactie: Postbus 66,4328 W Burgh-Haamstede, 
telefoon 01 11 - 65 24 34 
(kopij en correspondentie daarover) 

Adres Stichting: Postbus 53492,2505 AL Den Haag, 
telefoon 070 - 397 37 70 
(abonnementen e.d.) 
Banknummer (ING) 66 21 58 946 
t.n.v. Ritus en Tempelbouw, 
Rotterdam-Hillegersberg 



Inhoud 

De taal van de ritus. . . .  . . . . . .  
D.C.J:van Peype 

. . . .  Denier van der Gon en de Loge 'De Oude Plichten' 
D.W.L. van Son 

Stichtingsnieuws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Br:. Dick van Peype Voorzittend Meester van de 'Quatuor Coronati Lodge' 
Bote de Boer Lzn. 

'En een oranjebitter'. Opkomst en ondergang van 'De Opgaande Oranjezon' 
A.M.M. van den Brand 

Het Escoriaal en de Tempe1 van Salomo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Juan Rafael de la Cuadra Blanco en M. Gout 

Ma~onnieke biografieen van Br:. Borrie uit Thoth opgenomen in bundel . 

Musici in 'La Vertu' te Leiden en negen canons door J.A. Kauchlitz Colizzi 
Malcolm Davies 

Als gevolg van technisch-organisatorische omstandigheden verschijnt dit 
nurnrner vertraagd. 

Het tijdschrift Thoth verschijnt zes maal per jam. De erin opgenomen artikelen geven de mening weer van de auteurs. 
Allen de als zodanig aangeduide cornmentaren vettolken de mening van de redactie. 

De redactie behoudt zich het m h t  voor ingezonden bijdragen te weigeren dan we1 - na overleg met de auteur - te re- 
digeren of in te korten. 

Gepubliceerde bijdragen kunnen worden opgenomen in andere publicaties van de Maqonnieke Stichting Ritus en 
Tempelbouw. Overigens blijven de auteursrechten volledig b e ~ ~ t e n  bij de respectieve auteurs. 

Bijdragen worden gaame ingewacht bij de redactie van Thoth, Postbus 66,4328 ZH Burgh-Haamstede, tel. 0111-652434. 

8 zoo0 bij de Maqonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden 
vermenigvuldigd edof openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftetijke toestemming. 
ISSN: 09~5-8280 



De taal van de ritus 

D.C.J. VAN PEYPE 

Ritus en taal Een rituaal kan niet bestaan zonder de 
taal; de nodige aanwijzingen worden vervat 

De rijkdom van de Nederlandse taal maakt in verbale vorm, in beschrijvingen en uit- 
het mogelijk een duidelijk onderscheid te eindelijk in allerlei uit te spreken teksten. 
maken tussen de begrippen 'ritueel' en 'ri- 
tuaal'.' Het zij hier nog eens herhaald: de 
begrippen 'ritus' en 'ritueel' hebben be- De taal van onze magonnieke ritualen 
trekking op de feitelijke, op de bestemde 
tijd en plaats uit te voeren handelingen; de Het is volkomen begrijpelijk dat de meest 
term 'rituaal' is de aanduiding van het ge- geschikte manier om een ritueel en een ri- 
heel van aanwijzingen inzake de uitvoering tuele traditie te leren kennen, is: het direct 
van een ritueel. Het (ma~onnieke) ritueel is ervaren daarvan door participatie of aan- 
datgene waaraan wij als vrijmetselaren schouwing, als deelnemer of als toeschou- 
deelnemen, het levende en beleefde maqon- wer. Alleen daardoor kan elk element van 
nieke spel. Het rituaal is het draaiboek: het het ritueel in samenhang met het geheel 
geheel van aanwijzingen inzake de uitvoe- worden gekend. Het geschreven of gedruk- 
ring van een rituee1.l te rituaal is, zoals gezegd, van dit alles niet 

Het is denkbaar dat rituelen uitsluitend meer dan een onvolkomen weergave. Het 
zouden bestaan uit handelingen, verplaat- rituaal is als de gedrukte bladmuziek, het 
singen door de ruimte, houdingen en bewe- ritueel is de muziek zelf. Daarom was het 
gingen van het lichaam, gebaren en gestes vanouds niet toegestaan het magonnieke ri- 
en handelingen met voorwerpen. Derge- tuaal op schrift te stellen, en dat niet alleen 
lijke rituelen kunnen geheel compleet zijn uit enige plicht tot geheimhouding. Het 
zonder enig gebruik van de menselijke stem verschijnen en het gebruik van geschreven 
of de taal. Uiteraard kan geluid een toege- ritualen, in het bijzonder gedrukte rituaal- 
voegd of zelfs een wezenlijk onderdeel zijn boeken, heeft meer schade aan de traditie 
van een ritueel, bijvoorbeeld indien dit be- toegebracht dan men we1 bereid is toe te 
wegende, zich in de ruimte verplaatsende geven. 
enlof dansende personen omvat. Het ele- Daar staat tegenover dat de hedendaagse 
ment 'geluid' kan worden voortgebracht vrijmetselaar de ontwikkeling van de 
door (ritrnisch) handgeklap, dansende voe- ma~onnieke werkwijze alleen maar kan 
ten, slaginstrumenten, trommels, bellen, leren kennen door kennis te nemen van de 
gongs, meer of minder primitieve muziek- oorspronkelijke bronnen, de geschreven en 
instrumenten en door de menselijke stem.3 gedrukte ritualen. Er is echter een zekere 
Meer 'ontwikkelde' rituelen kunnen ten verbeeldingskracht voor nodig om uit deze 
slotte ook gebruik maken van de mense- schriftelijke bronnen de oorspronkelijke 
lijke taal en doen dat dan ook. werkwijze te reconstrueren. In de film 
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'Amadeus' komt een s c h e  voor waarin 
Salieri geschreven bladmuziek van Mozart 
onder ogen krijgt en vermkt is van de schit- 
terende muziek die hij, al lezend, in ge- 
dachten hoort. Zo zou ook een magonniek 
rituaal gelezen (en geleerd) moeten wor- 
den. Maar niet iedereen heeft een derge- 
lijke verbeeldingskracht. Het is alleszins 
begrijpelijk dat van tijd tot tijd de behoefte 
opkomt om door het dramatisch opvoeren 
van oude ritualen deze overgeleverde vor- 
men weer tot leven te brengen. 

De ma~onnieke ritus is een geheel van 
handelingen, bewegingen en uit te spreken 
teksten. In de loop van de geschiedenis - 
en mede als gevolg van het in zwang 
komen van gedrukte rituaalboeken - is het 
accent daarbij vooral komen te liggen op 
het gesproken woord, dit ten koste van de 
handeling. Aan het einde van de 19de eeuw 
bereikt deze ontwikkeling een hoogtepunt 
- of moeten wij zeggen: een dieptepunt - 
wanneer de dramatische handeling vrijwel 
geheel wordt vervangen door het gespro- 
ken woord. Van dit laatste zijn de veel ge- 
bruikte, breedsprakige en filosofisch zwaar 
beladen loge-ritualen van Br:. Carpentier 
Alting een markant voorbeeld. De hierin 
vervatte teksten kunnen onmogelijk quasi- 
spontaan worden uitgesproken. Zij kumen 
alleen maar worden voorgelezen. Het le- 
vende en levendige ritueel wordt hierdoor 
teruggebracht tot niet meer dan een einde- 
loze woordenstroom. 

Het officiele Hoofdbestuursrituaal (op- 
gesteld rondom de jaren 1928-1929) lijkt 
afstand te nemen van deze ontwikkeling. 
Aangegeven wordt welke handelingen ten- 
minste behoren te worden uitgevoerd. Vele 
van de uit te spreken teksten worden geheel 
aan het inzicht van de Meester der Loge 
overgelaten. Vanuit het oogpunt der traditie 
uiterst belangrijke teksten, met name die 
waarmee de geheimen van de drie graden 
worden medegedeeld, komen niet in het ri- 

tuaal voor en dreigen daardoor aan belang 
in te boeten.4 Dit alles heeft geleid tot on- 
voorziene gevolgen. Enerzijds verdwijnen 
bepaalde traditionele vormen uit het rituaal, 
anderzijds gaan Voorzittend Meesters zich 
beijveren om geheel naar eigen persoonlijk 
inzicht de Vrijmetselarij 'uit te leggen'. Zij 
worden daartoe uitgenodigd door de tekst 
van het rituaal, waarin wordt aangegeven 
dat de Meester 'de betekenis van de reizen 
uiteenzet' . 

Persoonlijke en bovenpersoonlijke 
teksten 

Ik ga nu terug naar de periode waarin mijn 
eerste ervaringen met het magonnieke ritu- 
eel werden opgedaan. De Voorzittend 
Meester van de loge waarvan ik lid was, 
die voor een periode van vier jaar was ge- 
kozen, had bij iedere gelegenheid dat een 
Leerling-vrijmetselaar werd aangenomen 
een andere tekst. Dat betrof zowel de toe- 
spraak na b i~enkomst  van de kandidaat 
als de verklaring van de drie reizen. Ik heb 
hem horen zeggen dat hij zich spiegelde 
aan de dominee, die 66k iedere zondag een 
andere preek had. Ik wist toen niet beter of 
zo hoorde het. Ik herinner mij heel levendig 
hoe verrast ik was toen ik voor het eerst een 
dergelijke ceremonie in het Engels bij- 
woonde, waarbij de Meester duidelijk 
hoorbaar door de Immediate Past Master 
werd gesouffleerd. 

In plaats van deze correctie te ervaren 
als storend, ging er bij mij plots een licht 
op: de Meester sprak hier blijkbaar niet zijn 
eigen persoonlijke tekst uit, maar een bo- 
venpersoonlijke, voorgeschreven tekst. De 
tekst zoals deze in het rituaal was voorge- 
schreven. E n  van de wezenskenmerken 
van het ritueel was rnij duidelijk geworden: 
het wordt door allen die eraan deelnemen, 
gekend en herkend. Daardoor is het moge- 
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lijk een andere Broeder zo nodig te souffle- 
ren. De taal van en in het ritueel is niet de 
spontane, hoogst persoonlijke en unieke 
uiting van een individu, maar een herhaal- 
bare, steeds terugkerende, bovenpersoon- 
lijke code. Deze taal is de tad, meer nog: is 
de cultuur, van de bijzondere gemeenschap 
waarin het ritueel zijn specifieke 1-01 ver- 
vult. 

Een geheime taal 

Het is een bekend sociologisch fenomeen 
dat hechte en duurzame groepen en sub- 
groepen een eigen 'geheime' taal of jargon 
spreken, door het gebruik waarvan de leden 
elkaar ook kunnen herkennen. Die eigen 
taal draagt ook bij tot versterking van het 
wij-gevoel, het besef van de onderlinge 
saarnhorigheid. 

De andere zijde van de medaille is dat 
niet-leden zich juist aan dat jargon ergeren 
en zich buitengesloten kunnen voelen. De 
stijl, de cultuur der vrije rnetselaren kent 
een eigen taal, die bovenpersoonlijk is en 
boven de tijd uitstijgt. Het is deze taal die 
ook in het ma~onnieke ritueel wordt ge- 
bruikt. Juist het feit dat deze taal soms an- 

ders is, soms wat rneer archdisch dan de ge- 
wone omgangstaal, geeft haar die bijzon- 
dere functie. Is het niet uitdagend om be- 
paalde rekwisieten in de loge aan te duiden 
als de 'Onbeweeglijke Kleinodien', andere 
als de 'Beweeglijke Kleinodien', om de 
loge te sluiten als het 'Volle middernacht 
en meer' is? Hoe kan een man van 56 jaar 
in alle ernst zeggen dat zijn leeftijd 'drie 
jaren' is? De net iets andere bewoordingen, 
de soms archaysche vormen, de niet-alle- 
daagsheid, dit alles kan een indicatie zijn 
dat wij onze ma~onnieke arbeid verrichten 
als een spel, als iets dat ons verheft boven 
het dagelijkse pragmatische leven. 

In deze tijd vangen wij we1 geluiden op 
die vragen om afschaffing van allerlei ar- 
chdische vormen en die aandringen op het 
gebruik van meer gewone omgangstaal, 
met name in de ma~onnieke ritualen. Tradi- 
tionele en 'canonieke' teksten moeten wor- 
den vervangen door begrijpelijke, alle- 
daagse taal. Men denkt de 'marktwaarde' 
van de Vrijmetselarij hiermee te vergroten. 
Laten wij voorzichtig zijn met dergelijke 
ondoordachte ingrepen in onze eigen stijl. 
Wij moeten ons beproefde ma~onnieke erf- 
goed niet opofferen aan de waan van de 
dag. 

Noten 

I Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Engelse taal, waarin onze woorden 'ritueel' en 'rituaal' 
worden weergegeven door slechts Bbn woord, 'ritual'. 

z Hier wordt nogrnaals betoogd dat het ritueel 'compleet' en 'primair' is; het rituaal is door zijn 
aard incompleet en secundair, een afgeleide. 

3 De sfeer van dergelijke rituelen kan treffend worden opgeroepen in volksmuziek als de gamelan 
en in zo verschillende muzikale composities als Igor Strawinsky's 'Sacre du Printemps' (Het 
lente-offer) en Charles Mingus' 'Pitecanthropus erectus'. 

4 Het zijn deze teksten die in de 'Proeven van rituaal' van de Stichting Ritus en Ternpelbouw op- 
nieuw onder de aandacht zijn gebracht. 



Denier van der Gon en de Loge 
'De Oude Plichten' 

D.W.L. VAN SON 

Het leven van Br:. dr. Willem Herman De- 
nier van der Gon (Zoeterwoude, 22 oktober 
I 858 - Amersfoort, 6 juni 1938) stelt ons - 
zoals Br:. B. Croiset van Uchelen indertijd 
al eens opmerkte - voor nogal wat raadsels. 
Vanaf zijn vroege jeugd had hij een zwak- 
ke gezondheid: bijna zijn gehele leven 
werd hij door voortdurende hoofdpijn ge- 
plaagd. Daardoor kon hij als student (stu- 
dierichting onbekend) niets bereiken; waar, 
wanneer en waarop hij (desondanks!) is ge- 
promoveerd, blijft in het duister. Ook zijn 
beroep is onduidelijk: hij zou secretaris van 
het Waterschap Dodewaard geweest zijn; 
later wordt als zijn professie 'leraar' ver- 
meld en er is ook sprake van dat hij rent- 
meester van een landgoed was. Van geld- 
zorgen wordt bij deze vrijgezel echter 
nergens gewag gemaakt. 

Op 40-jarige leeftijd (eind 1898) wordt 
hij aangenomen in de Loge 'St. Lodewijk'. 
Het volgende jaar blijkt hij overgegaan te 
zijn naar 'Karel van Zweden', waar hij tot 
Gezel bevorderd en tot Meester verheven 
wordt. Eind 1901 laat hij zich overschtij- 
ven naar 'Ultrajectina'. Hij moet daar lange 
tijd gebleven zijn, want later wordt hij er 
zelfs tot Meester van Eer benoemd. 

Bij zijn overlijden in 1938 is hij a1 vele 
jaren lid van de Loge 'Jacob van Campen', 
waar hij evenwel, naar het heet door zijn 
gezondheidstoestand, zich maar zelden laat 
zien. Tegelijkertijd echter is hij lid van de 
gemengde Loge 'Broedertrouw' (Amers- 
foort) van de Nederlandse Theosofische 
Vereniging; en eveneens van de Internatio- 
nale en Gemengde Vrijmetselaarsloge, 

die ook in Amersfoort werkzaam was. 
Bovendien was Denier van der Gon lid- 

maat van de Vrij-Katholieke Kerk in de- 
zelfde stad en mede-oprichter (1916) van 
de Internationale School voor Wijsbegeerte 
aldaar. Merkwaardig genoeg voelde hij 
zich pas op middelbare leeftijd aangetrok- 
ken tot de studie van rituelen en symbolen. 

Redacteur van De Vrijmetsehr 

In 1905 was hij CCn van de oprichters van 
de 'Ma~onnieke Vereeniging tot Bestudee- 
ring van Symbolen en Ritualen'; later werd 
hij de voorzitter ervan. Sinds 1906 was hij 
redacteur (later hoofdredacteur) van het 
tijdschrift van de Vereeniging: De Vrijmet- 
selaar. Beide functies heeft hij pas enkele 
weken v66r zijn dood overgedragen: toen 
had hij 3 3 jaargangen van De Vrijmetselaar 
en talrijke monografieen op zijn naam 
staan. Hij bleef echter een eenling, die 
(zacht gezegd) niet altijd 'regulier' bezig 
was.' 

Bijna twee jaar na de oprichting (16 juni 
1930) van de Haagse Loge 'De Oude Plich- 
ten', N. I 3 6, publiceert Denier van der Gon 
in De Vrijmetselaar (Meestertijdschrift van 
maart 1932) een bijdrage: 'De Haagsche 
Loge "De Oude Pli~hten"'.~ Hierin laat de 
auteur zich goedkeurend uit over wat in het 
Huishoudelijk Reglement van 1930 om- 
trent de werkwijze van 'De Oude Plichten' 
is bepaald. Hij prijst de nadruk op tempel- 
arbeid, op ma~onnieke instructie en in het 
algemeen op de studie van 'symboliek en 
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ritualistiek'. Hij vergelijkt dit in gunstige 
zin met de toestand van vele loges 'enkele 
tientallen jaren geleden ... toen niet zelden 
een tempel maanden achtereen, soms lan- 
ger dan een jaar, bleef gesloten'. 

In het bijzonder looft Denier van der 
Gon de bepaling dat zo nodig in groepen 
zal worden gearbeid. 'Dit is a1 jaren her 
door enkele Bb:. sterk aanbevolen, maar 
bijna geheel te vergeefs. De bouwstukken 
en besprekingen in de Loges moesten 
zoogoed als steeds op het peil van den leek 
worden gehouden, omdat ze voor alle leden 
moesten dienen. Verder kwam men ... 
niet.'3 Hij spreekt de hoop uit dat er ook uit 
leden van meer dan CCn loge bestaande 
groepen zullen komen. 'Vroeger stond 
sterk in den weg de meening dat alle arbeid 
onrniddellijk voor de Loge moest dienen en 
dit is derhalve [de oorzaak? - D.v.S.1 dat 
de bestudeeringen en besprekingen geen 
millimeter boven leekenpeil mochten uit- 
gaan.' 

Boude bewering 

Met deze voorkeur van Denier van der Gon 
hangt sarnen zijn minder gunstig oordeel 
('mij komt deze redactie der bedoeling niet 
gelukkig voor') over een andere bepaling 
in dit Huishoudelijk Reglement: 'De Loge 
werkt in den geest van de Oude Plichten en 
Wetten van 1723 en richt zich naar de oude 
Landmerken.' De Londense Grootloge van 
1717 imrners (aldus Denier van der Gon) 
'is niet de stichtster der Vrijmetselarij en 
heeft ook nooit het alleenbezit gehad'. En 
nu komt een onthullende opmerking: 'Bo- 
vendien is het zeer de vraag of ze in 1723 
en daaromtrent iets anders bedoelde te zijn 
dan wat wij op zijn best onder een voor- 
school voor de Vnjmetselarij kunnen ver- 
staan.'4 Vervolgens tracht Denier van der 
Gon deze boude bewering te staven. 

Br:. dr. W.H. Denier van der Con 

Hij citeert met kennelijke instemming 
uit de 'opdracht' in de Dedicatory Letter 
die in 1721-1722 door een zekere Euge- 
nius Philalethes Jr. (een pseudoniem van 
Robert Samber?) geschreven werd. Deze 
(een 50 bladzijden tellende) Dedication is 
de Engelse voorrede van het door deze 
auteur uit het Frans vertaalde en door hem 
uitgegeven boek Long Livers (Londen 
1722: ' A  curious history of such persons of 
both sexes who have liv'd several ages, and 
grown young again'). Uit genoemde op- 
dracht vertaalt Denier van der Gon: 'Het- 
geen ik zeg, moge aan hen onder u die niet 
zeer verlicht zijn, die in den buitenhof staan 
en niet waardig zijn achter den sluier te 
zien, geen ongepast of onnut tijdverdrijf 
geven ...' 

Niet zeer verlicht 

Volledigheidshalve citeer ik uit de Dedica- 
tion van Eugenius Philalethes Jr. de door 
Denier van der Gon aangehaalde tekst en 
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enkele andere passages die dezelfde geest 
ademen. 'By what I here say, those of you 
who are not far illuminated, who stand in 
the outward place and are not worthy to 
look behind the veil, may find no disagree- 
able or unprofitable entertainment; and 
those who are so happy as to have greater 
Light, will discover under these shadows ... 
the Spiritual Celestial Cu be...' 5 Verderop 
in de Dedication pretendeert de auteur, die 
indirect te kennen geeft dat hij nog niet 
lang maqon is, zich tot een esoterische, en 
we1 alchemistische groep onder de Engelse 
vrijmetselaren te richten. Ik citeer: 

'And now, my Brethren, you of the high- 
er Class, permit me a few words, since you 
are but few; and these few words I shall 
speak to you in riddles, because to you it is 
given to know those mysteries which are 
hidden from the unworthy. Have you not 
seen then, my dearest Brethren, ...'6 En dan 
gaat deze passage onrniddellijk over in de 
extatische schildering van de 'Spiritual Ce- 
lestial Cube' (de Steen der Wijzen: de rode 
eindfase van het alchemistisch proces), die 
de Dedicatory Letter besluit. Denier van 
der Gon aan het einde van zijn artikel: 'Het 
komt me voor dat de Londensche Groot- 
loge "niet zeer verlicht" was en "in den 
buitenhof stond" en daardoor geen goed 
beeld der Vrijmetselarij gaf. Ik verwacht 
van de Loge "De Oude Plichten" meer, 
veel meer.'7 

Broeders van het Innerlijk Licht 

De door Denier van der Gon uitgesproken 
verwachtingen aangaande de Loge 'De 
Oude Plichten' roepen een ruim twintig 
jaar eerder opgerichte esoterische, in het 
bijzonder theosofische groep in herinne- 
ring, waarvan hij de voorzitter was: de 
'Broeders van het Innerlijk Licht' 
(B.V.H.I.L.). Deze vereniging van vroeg- 

zoste-eeuwse 'Illurninaten' wekte in de 
jaren 19 IG-I 9 I j de nodige beroering in de 
Orde. Men kreeg de indruk dat zij de 
Nederlandse Orde als (op zijn best) een 
voorschool beschouwde van de ware Vrij- 
metselarij van de 'higher Class' van nader- 
ingewijden. Het Hoofdbestuur zag ten 
slotte in deze organisatie (die steeds meer 
het karakter van een geheim genootschap 
aannarn) een bedreiging voor de harmonie 
binnen de loges en voor de eenheid van de 
0rde. 

Waarop waren Denier van der Gons ver- 
wachtingen ten aanzien van 'De Oude 
Plichten' gebaseerd? Hij kan daarin CCn of 
meer geestverwanten gehad hebben; maar 
geen enkele aanwijzing rechtvaardigt zijn 
hoop dat de jonge loge zich mettertijd als 
een min of meer esoterische groep zou pro- 
fileren. Het heeft er alle schijn van dat De- 
nier van der Gon in 'De Oude Plichten' een 
oude wensdroom heeft geprojecteerd: die 
van een selecte kring van nog-dieper-inge- 
wijden, welke vanuit het Heilige de slechts 
in de Voorhof toegelaten schare bestiert en 
die op haar beurt door a1 of niet Verborgen 
Meesters in het Allerheiligste geleid wordt. 
Hij kan gedacht hebben dat de tijd rijp was 
voor een wederopstanding van de Broeders 
van het Innerlijk Licht in een nieuwe gene- 
ratie. 

Br:. Croiset van Uchelen had het we1 
eens over pogingen tot een 'ma~onnieke re- 
formatie' die hij in het begin van de jaren 
dertig meende te bespeuren. Ik heb - met 
CCn uitzondering - van zo een streven wei- 
nig sporen kunnen vinden. Weliswaar 
wordt - evenals bij de oprichting van 'De 
Oude Plichten' - bij de stichting van nieu- 
we loges in of omstreeks 1932 (0.a. 'De 
Unie van Utrecht', N. 146) meermalen als 
CCn der beweegredenen vermeld dat men 
een grotere nadruk wenst op serieuze tem- 
pel- en voorhofarbeid. Maar dergelijke ge- 
luiden zijn op zichzelf weinigzeggend: hier 
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is sprake van ernstige voornemens, niet - 
op genoemde uitzondering na - van een 
opzet tot ma~onnieke hervorming. 

Principieel verschillend 

Daarentegen was in 1932 bij de Loge 'De 
Oude Landmerken', nr. 147, van de aan- 
vang af een principieel verschillende op- 
vatting van Vrijmetselarij in het geding. De 
afscheiding uit 'De Geldersche Broeder- 
schap', nr. 23, was (niet alleen, maar) voor- 
a1 een botsing van beginselen. Het ging om 
de vraag wat voorrang verdiende: broeder- 
schap (met de nadruk op sociale deugden) 
of Koninklijke Kunst (met het accent op 
ritus en symboliek). Het standpunt van de 
uittredende Broeders was: 'primair de Ko- 
ninklijke Kunst en secondair de broeder- 
schav'. Sommigen van hen hielden zich - 
ijverig bezig met rituaalstudies in artikelen 
en bouwstukken. Zij wilden teruggaan tot 
de bronnen en - aldus hun programma - de 
oorspronkelijke zuiverheid van de Konink- 
lijke Kunst herstellen. Het was een reactie 
op het heersende patroon in de Orde &n een 
poging tot restauratie. 

M.S. Lingbeek 

De zich afscheidende groep vertoonde wbl 
enige 'sectarische' kenmerken. Zij verenig- 
de zich om 'onzen achtbaren voorganger': 
Br:. Meindert Steven Lingbeek 
(1864-1954)~ van 1917 tot 1923 Groot- 
meester en tot 193 I Voorzittend Meester 
van 'De Geldersche Broederschap'. Ook 
formuleerde zij een ma~onnieke beginsel- 
verklaring (alweer: 'terug tot de bronnen'), 
die zij ook door nieuwe leden deed onder- 
schrijven. Zou de nieuwe loge Denier van 
der Gon hebben aangesproken? Ik denk het 
niet. Zij wilde zeker geen 'Orde binnen de 

Br:. M.S. Lingbeek 

Orde' vormen; ook stonden de leden kri- 
tisch tegenover theosofie en aanverwante 
bewegingen. Hoewel op de 'blijvers' in 
'De Geldersche Broederschap' de 'uittre- 
ders' soms wat elitair overkwamen, bena- 
drukten Lingbeek en de zijnen dat zij zich 
als vrijmetselaren niet beter of hoger acht- 
ten, maar alleen: Bnders.9 

Billijkheidshalve moeten we - zonder 
het bedenkelijke van zijn para-ma~onnieke 
activiteiten over het hoofd te zien - de an- 
dere kant van Denier van der Gon niet on- 
belicht laten. Bij de crematie in Westerveld 
roemde men de ijzeren wilskracht waarmee 
hij zijn zwakke lichaam tot ononderbroken 
werkzaamheid dwong. Hij was niet iemand 
voor de 'potje-bier-vrijmetselaren' (een 
uitdrukking van Br:. Faubel) en mede daar- 
door heeft hij dikwijls ondank geoogst, zo 
niet afwijzing ondervonden. Ook zal hij 
heel wat Broeders ge'irriteerd hebben als 
gangmaker en woordvoerder van de 'Ver- 
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lichten': de B.V.H.I.L. In De Vrijmetselaar van de zoste eeuw de belangstelling voor 
(voorganger van Thoth) toonde hij zijn eru- ritualistiek herleefde, was zeker voor een 
ditie en belezenheid. Dat vanaf het begin deel aan hem te danken. 

I J.D. Ninck Blok: 'Br:. Denier van der Gon, in zijn 7oste levensjaar', in: De Vrijmetselaar, Leer- 
lingtijdschrift XXIII, I (mei 1928), blz. 1-3. 
(Redactie:) 'De viering van den zeventigsten verjaardag van Br. Dr. W.H. Denier van der Gon', 
in: De Vrijmetselaar, Leerlingtijdschrift XXIII, z (november 19r8), blz. I 38-143. 
(A.E.F. Junod:) 'Een zilveren Jubilaresse: De Maqonnieke Vereeniging tot bestudeering van 
Symbolen en Ritualen', in: Maconniek Tijdschrifr XX ( r g r p ~ g j o ) ,  9 (mei 1930), blz. 378-392. 
(A.E.F. Junod:) 'Het 21-jarig bestaan der Maq:. Vereeniging tot bestudeering van Symbolen en 
Ritualen', in: Maconniek TijdFchnjl XX (19ry1930). 10 (juni 1930). blz. 424-429. 
B.C. Slotemaker: 'In memoriam Br. Dr. Denier van der Gon', in: De Vrijmetselaar, Leerlingtijd- 
schrift XXXIII. z (juli 1938). blz. 44-50. 
J. Hofker: 'Crematie van Br. Dr. W.H. Denier van der Gon', in: De Vrijmetselaar, Leerlingtijd- 
schrift XXXIII, r (juli 1938). blz. 51-51. 

2 W.H. Denier van der Gon: 'De Haagsche Loge "De Oude Plichten"', in: De Vrijmetselaar, 
Meestertijdschrift M (XXVI), z (maart ~ g j z ) ,  blz. 81-88. 

3 Ibidem, blz. 86. 
4 Ibidem, blz. 87. 
y D. Knoop, G.P. Jones en D. Hamer (eds.): Early Masonic Pamphlets, Manchester 1945; herdr.: 

Londen 1978, blz. 43. 
6 Ibidem, blz. 65. 
7 Denier van der Gon: ibidem, blz. 87-88. 
8 A.F.L. Faubel: Een en under betreffende de geestelijke en organieke ontwikkeling der Orde, 's- 

Gravenhage 1950, blz. 14-1 5: I 5 .  
P.J. van Loo: Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Neder- 
landen, uitg. Maqonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1967, blz. 196-197: 197. 

9 D.W.L. van Son: 'De Oude Landmerken'. Het ontstaan van de tweede Loge in Arnhem, 
1932-1982, Arnhem 1982, blz. 16-26. 
R.J. Hijman: 'De afsplitsing van de Loge "De Oude Landmerken"', in: Tweehonderd jaar VrQ- 
metselarij te Arnhem. Loge De Geldersche Broederschap 1786-1986, Arnhem 1986, blz. 
99-100. 
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'Landelijke Studiedag' op zaterdag 
23 september 
Op zaterdag 23 september a.s. organiseert 
Ritus en Tempelbouw in haar vertrouwde 
omgeving, De Reehorst in Ede, een Lande- 
lijke Studiedag, oftewel een 'Landdag 
Nieuwe Stijl', zoals aangekondigd op de 
laatste Landdag Oude Stijl van 25-26 sep- 
tember 1999. 

Het belangrijkste verschil tussen de 
Oude en de Nieuwe Stijl is het terugbren- 
gen van de samenkomst tot CCn dag, die 
dan 's ochtends begint met een bijeenkomst 
met de Deelnemers van de Stichting, waar- 
na nog v66r de lunch de eerste inleiding tot 
het onderwerp van de Landelijke Studiedag 
volgt. De aanvangstijd wordt 26 gekozen 
dat de deelnemers en deelneemsters (de 

dames blijven welkom!) van heinde en 
verre bijtijds kunnen toestromen. 

Over het ondenverp en de uit te nodigen 
sprekers zijn thans nog geen concrete me- 
dedelingen te doen. Ze volgen zo snel mo- 
gelijk, met een aanmeldingsforrnulier. De 
datum kan echter a1 worden genoteerd. Het 
blijft traditioneel de vierde zaterdag in sep- 
tember. 

Bij de Nieuwe Stijl zou de term 'Land- 
dag' beter passen dan bij de Oude Stijl, die 
in feite een tweedaagse omvatte, maar het 
begrip Landelijke Studiedag geeft beter het 
karakter van de samenkomst aan. Daarom: 
een nieuwe lente, een nieuw geluid, zoals 
de dichter zei. 

Nieuw besteladres 

Het besteladres voor parafernalia en boe- 2701 GC Zoetermeer 
ken van de Stichting is gewijzigd in: fax 079-35238 1 1. 
Magonnieke Stichting Ritus en Tempel- N.B.: AllCCn voor bestellingen! Overige 
bouw correspondentie a.u.b. richten aan het se- 
Postbus 5 103 cretariaat. 

Rectificatie 

In Thoth 1999 nr. 5 (oktober), blz. 70, Rotterdam voorbonden, was getooid met 
wordt gemeld dat het nep-schootsvel dat een davidsster. In werkelijkheid was dat 
twee louche figuren tijdens de Duitse be- een vijfpuntige ster, een pentagram. 
zetting burgemeester Br:. P.J. Oud van 



Br:. Dick van Peype Voorzittend Meester 
van de 'Quatuor Coronati Lodge' 
BOTE DE BOER LZN. 

Op I I november jl. werd Br:. drs. D.C.J. 
(Dick) van Peype, lid van de Loge 'L'Age 
d'Or' te Leiden en lid van de hoofdredactie 
van Thoth, voor het werkjaar 1999-2000 
gelnstalleerd als Voorzittend Meester van 
de Londense 'Quatuor Coronati Lodge' nr. 
2076, oftewel The Premier Lodge of Maso- 
nic Research van Engeland. 

De installatie vond plaats in haar vaste 
logeruimte (numrner 8) in de Freemasons 
Hall in Great Queen Street te Londen, het 
Ordegebouw van de United Grand Lodge 
of England. Voor deze gelegenheid was 
een 'bezending' van 21 Broeders uit Ne- 
derland overgekomen, onder wie de voor- 
zitter van de Stichting Ritus en Tempel- 
bouw. In ons land is Ritus en Tempelbouw 
min of meer de tegenhanger van de QCL. 

Loge van bijzondere aard 

De QCL is een loge van bijzondere aard. 
Ze werd in I 884 opgericht om 
(I )  een centrum te scheppen voor - en een 
band te smeden tussen - hen die de Vrij- 
metselarij bestuderen; 
(2) intelligente vrijmetselaren naar haar bij- 
eenkomsten te trekken teneinde hun liefde 
voor ma~onniek studiewerk bij te brengen; 
(3) vondsten en conclusies van onderzoe- 
kers aan oordeel en kritiek van de mede- 
broeders te onderwerpen door middel van 
in de loge opgeleverde bouwstukken; 
(4) deze bouwstukken en de Transactions 
(Handelingen) van de loge volledig te pu- 
bliceren; 

( 5 )  in de Transactions bondig de voortgang 
van de Vrijmetselarij over de gehele wereld 
te boekstaven; 
(6) leden van de Engelse Orde op de hoogte 
te stellen van de voortgang der ma~onnieke 
studie in de landen buiten Engeland door 
gehele of gedeeltelijke vertalingen van bui- 
tenlandse werken; 
(7) schaarse en waardevolle werken over 
de Vrijmetselarij te herdrukken, manu- 
scripten te publiceren, enz.; 
(8) een bibliotheek over de Vrijmetselarij 
te vormen; 
(9 )  een blijvend gebouw in Londen te ver- 
krijgen en daarin een leeszaal voor leden te 
openen. 

De QCL ontving haar constitutiebrief 
met als stichtingsdatum 28 november I 884. 
De consecratie vond echter eerst plaats op 
12 januari 1886, omdat de Broeder die 
voorbestemd was Voorzittend Meester te 
worden, afwezig was 'on a diplomatic and 
military command in Bechuanaland'. 
Slechts vijf van de negen Broeders die de 
aanvraag tot stichting van de loge hadden 
ingediend, waren bij de rituele ceremonie 
aanwezig. 

De onder punt (I)  genoemde onderlinge 
broederlijke verbondenheid speelt binnen 
de loge een grotere rol dan een buitenstaan- 
der geneigd kan zijn te denken van zo'n ge- 
leerd gezelschap. In dezen is de QCL ech- 
ter een normale, gezellige loge met een 
typisch Engelse sfeer. De werkzaamheden 
in Open Loge verlopen trouwens zoals in 
Engeland algemeen gebruikelijk is. Een be- 
zoeker 'from abroad' die tijdens de 'Fes- 



Br:. Dick van Peype Voorzittend Meester van de 'Quatuor Coronati Lodge' I I 

tive Board' (tafelloge) vooral - en terecht - 
de betekenis als een bijzondere loge, d.w.z. 
een studieloge van unieke reputatie, roemt, 
wordt vriendelijk doch duidelijk het ook 
gewone karakter van de werkplaats voorge- 
houden, dat hij trouwens meteen ervaart. 
Schrijver dezes leerde die les op I I novem- 
ber 1999. 

De QCL komt zes keer per jaar bijeen 
(altijd in Open Loge), zoals gezegd in Free- 
masons Hall, waarbij de installatieloge ge- 
houden wordt op of, zoals in dit geval, om- 
streeks 8 november, het feest van de 
Quatuor Coronati, de Vier Gekroonden. 
Vroeger had de loge in Great Queen Street 
nr. 27, tegenover de zij-ingang van Free- 
masons Hall, een klein eigen gebouw, 
waarin haar bibliotheek was gevestigd en 
waarin de secretaris bureau hield. De kan- 
toren, ook die van de Corresponding 
Circle, zijn nu ondergebracht in Freemas- 
ons Hall. 

Nog twee Nederlanders 

Het gewone ledental van de QCL is maxi- 
maal40. In de praktijk is het kleiner (1998: 
32 leden en t t n  erelid). Het is een bijzon- 
dere eer te worden uitgenodigd voor het 
lidmaatschap. Het betreft altijd Broeders 
die hun sporen verdiend hebben op het ge- 
bied van de ma~onnieke studie. Het lid- 
maatschap staat daarbij wereldwijd open. 
In de jongste installatieloge werd bijvoor- 
beeld een Zweedse Broeder als lid opgeno- 
men. Ook Br:. drs. E.P. Kwaadgras, con- 
servator van het archief, de bibliotheek en 
het museum van onze Orde, lid van de re- 
dactie van Thoth en lid van de Loge 'L' Age 
#Or', vie1 die eer te beurt. Een eer die van- 
zelfsprekend ook verplichtingen met zich 
brengt. De in Italie wonende Nederlandse 
Br:. Ed Stolper, Gewezen Gedeputeerd 
Grootmeester en Grootmeester van Eer van 

Br:. Dick van Peype 

de Grootloge van Italie, is eveneens lid - 
en Past Master! - van de Londense studie- 
loge. 

Naast de echte leden, die functies kun- 
nen vewullen en stemrecht hebben, kent de 
QCL sinds 1887 leden van de zogeheten 
Corresponding Circle, buitenleden zouden 
wij zeggen. Dit lidmaatschap staat open 
voor alle Meesters-vrijmetselaar 'of good 
standing' van de United Grand Lodge of 
England en van alle grootmachten waar- 
mee de UGLE vriendschappelijke betrek- 
kingen onderhoudt. Zij missen stemrecht 
en kunnen geen functies vervullen, maar 
ontvangen we1 de publicaties van de loge 
en ze mogen aan de Open Loges deel- 
nemen en bijdragen aan de gedachtewisse- 
ling. Met meer dan ro.ooo Broeders zijn 
deze leden letterlijk verspreid over het 
ganse oppervlak der aarde. Hun financiele 
bijdrage biedt de loge armslag bij het publi- 
ceren van studieresultaten. Broeders van 
onze Orde kunnen het buitengewoon lid- 
maatschap aanvragen via Br:. W.J. van 
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Hunen, Sir W. Churchilllaan 571, 2287 AJ 
Rijswijk. 

Tot de publicaties behoren de a1 ge- 
noemde Transactions, jaarlijks uitgegeven 
onder de naam Ars Quatuor Coronatorum 
en Quatuor Coronatorum Antigrapha, anti- 
quarische herdrukken van de loge, bestaan- 
de uit facsimile's van docurnenten van 
ma~onniek belang, met cornmentaar of in- 
leiding van op het desbetreffende terrein 
deskundige Breeders. 

daarvan is nl. dat het binnen onze Orde on- 
mogelijk is speciale (studie)loges op te 
richten waarvan de leden tevens lid zijn 
van een gewone loge. Daarom moest in 
1946 voor Ritus en Tempelbouw een an- 
dere vorm worden gekozen. Een vereniging 
(zoals v66r de Tweede Wereldoorlog) had 
gekund, maar na rijp beraad werd gekozen 
voor een stichting. Elders buiten Engeland, 
te weten in Duitsland (Bayreuth) en Oos- 
tenrijk (Wenen) komen studieloges voor 
onder de naam 'Quatuor Coronati'. 

Vergelijking met Ritus en Tempelbouw 
'Vier Gekroonden' 

Aan het begin van deze bijdrage werd Ritus 
en Tempelbouw min of meer de Neder- 
landse tegenhanger van de QCL genoemd. 
Wat daarna volgde, maakt dit duidelijk ge- 
noeg. Ook Ritus en Tempelbouw richt zich 
op studie en laat publicaties het licht zien: 
geen Handelingen, maar we1 een twee- 
maandelijks tijdschrift, dat de QCL op haar 
beurt niet kent. Het wezenlijke verschil is 
de juridische vorm: een stichting met deel- 
nemers tegenover een loge met leden en 
'buitenleden'. De oorzaak hiewan is dat 
o m  Orde, anders dan de United Grand 
Lodge, geen lidmaatschap van twee of 
meer loges tegelijk kent. De consequentie 

De QCL ontleent haar naam aan de legende 
van de 'Vier Gekroonden' of 'Vier Ge- 
kroonde Martelaren', met als Latijnse be- 
naming 'Quatuor Coronati'. Aan deze le- 
gende ga ik thans voorbij. Ze is de moeite 
waard apart te worden behandeld. De 'Vier 
Gekroonden', die steenhouwers en christe- 
nen waren en martelaren werden ten tijde 
van de Romeinse keizer Diocletianus 
(243-3 16), worden vanouds beschouwd als 
de schutspatroons van de steen- en mar- 
merbewerkers. Hierdoor is er een verband 
gelegd met de Vrijmetselarij . 

Ars Quatuor Coronatorum, Transactions of Quatuor Coronati Lodge nr. 2076. In iedere editie van 
dit jaarboek zijn een ledenlijst en overzichten van 'The Premier Lodge of Masonic Research' en 
'The Corresponding Circle' opgenornen. 

Beekes, E.J.P.: Lexicon voor de vrijmetselaar, Ritus en Tempelbouw 1999. 
Herpen, J.J. van: 'Wat is de Quatuor Coronati Lodge?', in: Thoth 1958, Leerlingm. 4 ,  blz. 126. 
Kruyne, Bert: 'Structuur en werkwijze van de Engelse Vnjmetselarij en haar loges', in: Thoth 1999, 

N. 3, blz. 93, met als aanvulling: D.C.J. van Peype: "'Past Masters", een hardnekkig rnisver- 
stand', in: Thoth 1999, nr. 5 .  blz. 196. 

Pott, dr. P.H.: 'De werkzaamheden van de Quatuor Coronati Lodge, Nr. 2076', in: Thoth 1973, Leer- 
lingnr. 5 ,  blz. 217. 



'En een oranjebitter' 
Opkomst en ondergang van 'De Opgaande Oranjezon' 

A.M.M. VAN DEN BRAND 

Ofschoon het niet mijn gewoonte is artike- 
len over de Vrijmetselarij te voorzien van 
een vloeibare titel, wil ik de lezers van dit 
tijdschrift na mijn 'double Scotch' (Thoth 
1999, nr. 5 ,  blz. 176) toch ook een 'oranje- 
bitter' aanbieden. Het is deels omdat ik de 
smaak te pakken heb gekregen, deels 
omdat de geschiedenis van 'De Opgaande 
Oranjezon' in meer dan CCn opzicht aan- 
sluit op die van de Schotse loges. 

De arnbulante Loge 'De Opgaande 
Oranjezon' werd op 6 mei 1789 te Breda 
gesticht en behoorde tot het regiment Van 
Bylandt. Het had niet veel gescheeld of de 
loge van dit regiment had kunnen bogen op 
een hoge ouderdom. Van I 777 tot 1782 be- 
vond het regiment Van Bylandt zich nl. te 
Leeuwarden, alwaar verschillende officie- 
ren van het regiment vrijmetselaar werden. 
Dit vond plaats in de ambulante Loge 
'L'Esprit du Corps'.' De ledenlijsten van 
deze loge vermelden in 1781 drie, en in 
1782 zes officieren van het regiment Van 
B ~ l a n d t . ~  Of deze officieren van plan 
waren een loge op te richten, is niet be- 
kend. Het is er in ieder geval niet van geko- 
men. 

Het regiment Van Bylandt raakte even- 
eens betrokken bij de politieke venvikke- 
lingen in 1787. Ook dit regiment maakte 
deel uit van het Hollands Cordon en stond 
evenals het regiment Stuart aan patriotti- 
sche zijde.3 De zuivering van het regiment 
Van Bylandt, na het herstel van het stad- 
houderschap, was qua omvang vergelijk- 
baar met de zuivering van het regiment 

Grenier. Van de ongeveer yo officieren van 
het regiment Van Bylandt vermeld in 1787, 
vinden we in I 789 nog maar I 6 man terug. 
De zes vrijmetselaren 'van het eerste uur' 
verdwijnen allen uit het regiment. In de 
zomer van 1788 worden de meeste openge- 
vallen plaatsen opgevuld. De nieuwe offi- 
cieren komen uit verschillende andere 
staatse regimenten, een enkeling is afkom- 
stig uit een buitenlands regiment. 

Haast dagelijks dronken 

ECn van de eerste nieuwkomers was de 
orangist Willem Hendrik baron Van der 
Duyn. Hij was een vertrouweling van stad- 
houder Willem V en vertoefde vaak aan het 
hof. Volgens een karnerheer had Van der 
Duyn een slechte invloed op de stadhouder 
en was hij haast dagelijks dronken. De 
stadhouder zag daarin echter geen reden 
om Van der Duyn van het hof te laten ver- 
wijderen; hij stelde diens aanwezigheid 
juist zeer op prijs.4 Van der Duyn zou reeds 
op 22 mei 1785 tot kolonel-commandant 
van het regiment Van Bylandt zijn be- 
noemd. In 1786 en 1787 werd hij echter 
niet als zodanig vermeld. Vermoedelijk 
hebben we hier dan ook te maken met een 
benoeming met terugwerkende kracht. Van 
der Duyn zou op alle drie de ledenlijsten 
figureren als Voorzittend Meester van 'De 
Opgaande Oranjezon'. 

A.P. van Rechteren Limpurg, zoals ver- 
meld in de constitutiebrief, moet de ons be- 
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kende Frederik Lodewijk Christiaan graaf 
Van Rechteren Limpurg zijn. Als ~ s t e  Op- 
ziener bekleedde hij binnen 'De Opgaande 
Oranjezon' de tweede plaats. Zoals gezegd, 
waren patriottische opvattingen hem waar- 
schijnlijk niet vreemd, maar hij kon geen 
anti-orangist genoemd worden. 

Het orangisme, zoals bij Van der Duyn 
overtuigend aanwezig, is ook vast te stellen 
bij een tweetal officieren die pas na de 
stichting van de loge lid werden. 

De eerste is luitenant De Vree. Hij werd 
in 1790 lid van de loge en onderhield in de 
jaren daarvMr contacten met orangisten. 
De stemming in de patriottische societeit te 
Utrecht, in september 1786 door hem ge- 
peild, gaf hij door aan een lid van de 
Utrechtse ridderschap. Vermoedelijk wist 
De Vree ook zijn personeel te be'invloeden, 
want vrijwel tegelijkertijd dreigde zijn 
knecht in een herberg in de omgeving van 
Amersfoort een patriot te lijf te gaan.5 

Als tweede kan Michiel Jan van der 
Maesen genoemd worden, die eveneens pas 
in 1790 op de ledenlijst verschijnt. In I 793 
werd hij benoemd tot adjudant van de prins 
van ~ r a n j e . ~  Na de komst van de Fransen 
verbleef hij eerst enige tijd in Osnabriick 
alvorens naar Engeland over te steken. Op 
25 december 1799 werd hij benoemd tot 
luitenant-kolonel bij de Hollandse Brigade 
op het eiland Wight. In die jaren bleef hij 
intensief contacten onderhouden met de la- 
tere koning Willem I. 

Alle oprichters van 'De Opgaande Oran- 
jezon', voorzover afkomstig uit het regi- 
ment Van Bylandt (vanaf 9 september 1789 
regiment Bedaulx genaamd), behoorden 
binnen het regiment tot de nieuwkomers. 
Zij waren dus, formeel op Van der Duyn 
na, pas na de zuivering .van het regiment 
benoemd. De orangistische straling die 
daardoor van 'De Opgaande Oranjezon' 
lijkt uit te gaan, wordt slechts door een pa- 
triottische wolk tegengehouden: Adrianus 

Drabbe. Deze officier was afkomstig van 
het regiment Pabst, waar hij in 1788 was 
geschorst. De benoeming van Drabbe geeft 
aan hoe gecompliceerd de zaken konden 
liggen. Vermoedelijk heeft het verdwijnen 
van veel bekwarne officieren een zodanig 
nijpend tekort gecreeerd dat men zich ge- 
noodzaakt zag ook een persoon met een po- 
litiek enigszins beschadigde reputatie in de 
gelederen op te nemen. Misschien was het 
patriottisme van Drabbe ook maar van 
korte duur geweest. 

A1 in I 759 loge in Breda 

De oprichting van 'De Opgaande Oranje- 
zon' was overigens niet de eerste maGon- 
nieke activiteit in Breda. Reeds in 1759 
moet er een loge werkzaarn zijn geweest. In 
dat jaar bezocht baron De Preberton 
Wilmsdorff namens de 'loge Militaire de 
Breda' de Amsterdamse Loge 'La Bien 
Aimke'. Van deze eerste Bredase loge is 
niet meer bekend dan hier vermeld.7 

Was 'De Opgaande Oranjezon' dan de 
tweede loge in Breda? De geschiedenis van 
de Vrijmetselarij in Nederland in de 18de 
eeuw zit nog vol met onduidelijkheden (en 
verrassingen), ook nu. In of kort vMr 1787 
werd nl. het regiment d'Envie in Breda ge- 
legerd. Aan dat regiment was de ambulante 
Loge 'La Concorde' verbonden. Of de loge 
echter nog in Breda heeft gewerkt, is niet 
duidelijk. Haar laatste ledenlijst is op 
12 mei 1786 verstuurd vanuit Zutphen. De 
laatste correspondentie met de Groote Loge 
dateert van 24 mei 1 ~ 8 6 . ~  'La Concorde' 
werd weliswaar pas in I 800 vemallen ver- 
klaard, maar daarmee staat haar werkzaam- 
heid in Breda nog niet vast. De loge zag 
met Willem Ligtenvoort een Meester naar 
het regiment Bedaulx en tevens naar 'De 
Opgaande Oranjezon' vertrekken. Moge- 
lijk was 'La Concorde' nog betrokken bij 
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de installatie van 'De Opgaande Oranje- 
zon' en was dat CCn van haar laatste daden. 
Is 'La Concorde' nog in Breda werkzaam 
geweest, dan was 'De Opgaande Oranje- 
zon' dus de derde loge in Breda. 

Er waren, voorzover ik kon nagaan, bin- 
nen 'De Opgaande Oranjezon' vier officie- 
ren die in hun vorige regiment lid waren 
geweest van een arnbulante loge. Naast 
Van Rechteren Limpurg waren dat: Drabbe 
(mede-oprichter van de Loge 'Le Temple 
de la Vertn'), Willem Ligtenvoort, afkom- 
stig uit het regiment d'Envie (in 1777 als 
LeerlingIGezel aangenomen in de Loge 'La 
Concorde') en Care1 Focke, afkomstig uit 
het regiment Hoeufft van Oyen (in 1783 en 
1784 lid van 'L'Esprit du Corps'). 

De beroemde Mesmer 

Onder de oprichters van 'De Opgaande 
Oranjezon' bevonden zich twee militairen 
die niet verbonden waren aan het regiment: 
de artillerie-officier Jan Willem Imbyze 
van Batenburg en de extra-ordinaris ingeni- 
eur Frans Anthonie Mesmer. Met Mesmer 
had de loge niet alleen een militair in huis 
gehaald, maar ook een beroemdheid. Hij 
behoorde tot de meest spraakrnakende per- 
soonlijkheden van zijn tijd, van een orde 
van grootte als Benjamin Franklin en Ca- 
gliostro.9 Wat maakte Mesmer zo be- 
roemd? In ieder geval niet zijn lidmaat- 
schap van twee Nederlandse loges, want 
dat is pas een paar jaar geleden in bredere 
kring bekend geraakt.Io 

In 1734 geboren te Iznang am Bodensee, 
studeerde Mesmer aan verschillende uni- 
versiteiten achtereenvolgens theologie, fi- 
losofie, rechtswetenschappen, wis- en 
natuurkunde en medicijnen. In 1766 pro- 
moveerde hij te Wenen bij Gerard van 
Swieten, de Nederlandse lijfarts van keize- 
rin Maria Theresia van Oostenrijk. Zijn dis- 

Br:. F.A. Mesmer 

sertatie (De influxu planetarum in corpus 
humanum) handelde over de inwerking van 
de planeten op het menselijk lichaam. 

Volgens Mesmers theorie, die hij later 
vervolmaakte, was ziekte een verstoring 
van de magnetische harmonie die in ieder 
lichaam aanwezig was. Genezen was een 
herstel van die harmonie. Door met de vin- 
gers over het lichaam van de patient te gaan 
(magnetiseren) kon Mesmer (de magneti- 
seur) de magnetische polen in het mense- 
lijk lichaam comgeren die de harmonie 
hadden verstoord. Beroemd werden zijn 
tobben gevuld met ijzemijlsel en water, 
waaruit ijzeren staven staken die door en- 
kele patienten tegelijk tegen hun zieke li- 
chaamsdelen moesten worden gehouden. In 
een wereld die nog niet was bekomen van 
de verbazing veroorzaakt door ontwikke- 
lingen op natuurwetenschappelijk gebied 
(de zwaartekracht van Newton, de elektri- 
citeit van Franklin, de eerste ballonvaart 
door de gebroeders Montgolfier) had Mes- 
mer groot succes.I1 Wie meetelde, liet zich 
'mesmeriseren' . 

Diezelfde wetenschappelijke wereld die 
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de mensheid versteld deed staan, legde 
Mesmer het vuur na aan de schenen. In 
1778 moest hij zijn praktijk in Wenen ver- 
laten nadat hij was beschuldigd van bedrog. 
Hij vestigde zich in Parijs, waar hij binnen 
korte tijd weer &n van de meest geraad- 
pleegde artsen werd. Toch werd ook daar 
na verloop van tijd de grond te heet onder 
zijn voeten. In 1784 werd van regerings- 
wege een onderzoek ingesteld. Een com- 
rnissie, bestaande uit vooraanstaande we- 
tenschappers, onder wie Guillotin (medicus 
en bedenker van de guillotine), Lavoisier 
(chemicus) en Benjamin Franklin, onder- 
zocht Mesmers activiteiten. Al gauw bleek 
dat de zaak niet wetenschappelijk onder- 
bouwd kon worden. Zo was er een vrouw 
die alle 'verschijnselen' kreeg die bij een 
behandeling behoorden nadat haar ten on- 
rechte was verteld dat ze door een deur 
heen 'gemesmeriseerd' was. Een andere 
patient kreeg de stuipen nadat hij vier gla- 
Zen water had gedronken terwijl alleen het 
vijfde glas 'gemesmeriseerd' was. De 
uitslag van het onderzoek noodzaakte Mes- 
mer Frankrijk te verlaten. 

In juni 1785 dook hij op in de Repu- 
bliek. Zijn studie wis- en natuurkunde heeft 
het hem waarschijnlijk rnogelijk gemaakt 
de laagste rang binnen het Korps Ingeni- 
eurs te bekleden. Mesmer verbleef in de 
Republiek tot 1795. Reeds bij zijn aan- 
komst in 1785 moet Mesmer vrijmetselaar 
zijn geweest, aangezien hij begin jaren 
tachtig een loge in Besan~on visiteerde.'3 
Over Mesmers 'medische' en ma~onnieke 
activiteiten in de Republiek is niet veel be- 
kend. Dat hij b.v. nog Nederlandse vrijmet- 
selaren heeft 'gemesmeriseerd', kan niet 
worden vermeld. 

Naar Sluis 

In 1790 verliet het regiment Bedaulx met 

De Opgaande Oranjezon' Breda: het trok 
naar Sluis. Reeds op 22 april 1790 werd 
contact gelegd met de orangistisch getinte 
Sluise Loge 'L'ArnitiC sans Fin'.I4 Het is 
vrijwel zeker dat van Rechteren Limpurg 
bij het leggen van deze contacten een be- 
langrijke rol heeft gespeeld. Ofschoon Van 
der Duyn van begin tot einde op de leden- 
lijsten werd vermeld als Voorzittend Mees- 
ter, is het twijfelachtig of hij deze functie 
daadwerkelijk zo lang heeft uitgeoefend. 
Op 8 november 1790 werd nl. aan Van der 
Duyn het commando over het garnizoen en 
de vesting Breda opgedragen. Erg lang 
droeg hij dat commando niet, want reeds 
op 26 november 1790 zien we hem in een- 
zelfde functie in Roosendaal. Op 12 sep- 
tember 1791 ontving hij het commando 
over het garnizoen van Bergen op Zoom, 
maar werd op 21 maart 1792 weer com- 
mandant van Breda.'s We kunnen er met 
een gerust hart van uitgaan dat Van Rechte- 
ren Limpurg, als de tweede man genoemd 
in de constitutiebrief, in die jaren het voor- 
touw heeft genomen. 

Pas in 1794 zien we Van der Duyn ver- 
schijnen als bevelhebber in de vesting 
sluis.l6 Het regiment is dan echter gele- 
gerd in Maastricht. Met de loge is het ver- 
moedelijk dan al een aflopende zaak. De 
oorlog die in 1792 in alle hevigheid los- 
barst, zal niet bevorderlijk zijn geweest 
voor de werkzaamheid van de loge. Uit de 
jaren na 1791 zijn dan ook geen ledenlijs- 
ten meer bekend. 

Na het vertrek van 'De Opgaande Oran- 
jezon' werd in Breda besloten tot de op- 
richting van een permanente loge. Op 
27 december 1790 vroegen zeven vrijmet- 
selaren een constitutiebrief aan voor een 
permanente loge in Breda.I7 De Groote 
Loge stond hun op 10 januari 1791 toe met 
onmiddellijke ingang haar werkzaarnheden 
te beginnen. De eerste vergadering vond 
plaats op 25 januari 1791.18 
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Het ging hier niet om de stichting van 
een loge door achtergebleven burger-vrij- 
metselaren. Dit vrij traditionele beeld (na 
vertrek van een militaire ambulante loge 
stichtten de burgers die in die loge vrijmet- 
selaar waren geworden en door vertrek van 
de militairen 'loge-100s' achterbleven, een 
permanente loge) gaat voor Breda niet 
op.I9 Men kan zelfs stellen dat de aanwe- 
zigheid van 'De Opgaande Oranjezon' de 
oprichting van de permanente loge eerder 
heeft vertraagd dan bevorderd. 

Nieuwe loge patriottisch 

Kwam van 'De Opgaande Oranjezon' een 
sterk orangistische straling, binnen de 
nieuwe Bredase loge overheerste het patri- 
ottisme.20 Ook zij wist dat a1 met haar 
naam, 'Het Vrije Geweten', duidelijk te 
maken. Met de oprichting van 'Het Vrije 
Geweten' heeft men gewacht totdat het re- 
giment Bedaulx met 'De Opgaande Oranje- 
zon' was vertrokken. Het uitstel was niet 
veroorzaakt door een gebrek aan belang- 
stellenden: die stonden bij wijze van spre- 
ken voor de deur te wachten. Door het uit- 
stel wisten de oprichters van de nieuwe 
loge echter we1 contacten met politieke op- 
posanten, zoals Van Rechteren Limpurg, te 
voorkomen. 

Zijn aanwezigheid in 'De Opgaande 
Oranjezon' is er volgens mij nl. de oorzaak 
van geweest dat we de vrijmetselaar Her- 
manus Rudolphus Banier, die reeds vanaf 
1785 in Breda woonde en zich daar in pa- 
triottische kringen begaf, geen lid zien wor- 
den van 'De Opgaande Oranjezon'. Als 
oud-lid van 'St. Andreas' had hij na 1787 
misschien niet zo'n behoefte aan contacten 
met Van Rechteren Limpurg. Hetzelfde 
heeft gegolden voor de schoonzoon van 
Banier, Jan Steven Verspijck. Hij was CCn 
van de zes vrijmetselaren 'van het eerste 

uur', was in 1788 uit het regiment Van By- 
landt verdwenen en was evenmin lid van 
'De Opgaande Oranjezon' geworden. 

Politieke tegenstellingen kunnen verder 
ook de reden zijn geweest dat we Abel 
Johan Koenders Storm van 's-Gravensande 
niet in 'De Opgaande Oranjezon', maar we1 
in 'Het Vrije Geweten' zien verschijnen. 
Hij was reeds sinds 27 maart 1780 vrijmet- 
selaar, woonde vanaf 1787 in Breda, maar 
was in 1784 gehuwd met de dochter van 
een vooraanstaande Bredase pa t r i~ t .~ '  

Van de oprichters van 'Het Vrije Gewe- 
ten' zijn slechts twee leden, Mesmer en Im- 
byze van Batenburg, afkomstig uit 'De Op- 
gaande Oranjezon'. Zij hadden we1 een 
militaire functie, maar waren, zoals we 
reeds zagen, niet verbonden aan het regi- 
ment Bedaulx. Het lijkt voor de hand te lig- 
gen dat binnen 'De Opgaande Oranjezon' 
en binnen 'Het Vrije Geweten' over poli- 
tiek gevoelige onderwerpen werd gespro- 
ken. De zaken zullen naar ik vermoed niet 
op de spits gedreven zijn. Mesmer, Imbyze 
van Batenburg, die lid waren van beide 
loges, hebben zich blijkbaar in beide loges 
kunnen thuisvoelen. 

Persoonlijke tegenstellingen 

Dat de tegenstellingen tussen 'De Opgaan- 
de Oranjezon' en 'Het Vrije Geweten' 
deels gezocht moeten worden in de per- 
soonlijke sfeer, laat de ledenlijst van 'Het 
Vrije Geweten' uit 1794 zien. Bij de Mees- 
ters staat dan als honorair lid vermeld: 'H: 
v: d: Duijn Achtb. Mr van de loge ambu- 
lante d'opgaande Oranjezon' ! 

Even iets over de vergaderplaatsen van 
'Het Vrije Geweten'. Deze loge vergaderde 
van 179 1 tot 1794 in de kaatsbaan te Breda. 
Van 1797 tot 1802 kwam men bijeen in 
een ruimte van de zogeheten Klooster- 
k a ~ e r n e . ~ ~  Waar men van 1794 tot 1797 





En een oranjebitter' 

bijeenkwarn, was (tot nu toe?) onduidelijk. 
De animo om bijeen te komen was in die 
periode weliswaar vrij gering, maar mis- 
schien heeft men toen voor die enkele ver- 
gadering gebruik gemaakt van een ruimte 
in het zogeheten 'Huis van Brecht'. 

Muurschildering 

In 1989 kwam bij bouwhistorisch onder- 
zoek in dit monumentale pand (momenteel 
bibliotheek van de Koninklijke Militaire 
Academie) een muurschildering te voor- 
schijn, bestaande uit geometrische figuren. 

Tekening (gedeeltelijke reconstructie) van de 
Ze is geYnterpreteerd magonniek en Op muurschildering zoals deze werd aangetroffeen 
grond daawan gedateerd als 18de-eeuws.~3 in spitsbooRvomiRe in bet ' ~ ~ i ~  van 

Of interpretatie en datering correct zijn kan 
- 

Brecht' te Breda (bron: zie noot 23) 
ik niet beoordelen: heel wat magonnieke 
symbolen hebben een lange niet-ma~on- 
nieke voorgeschiedenis. De muurschilde- 
ring zou om die reden dan ook aanzienlijk 
ouder kunnen zijn. Zijn interpretatie en da- 
tering echter wkl correct, dan hebben we 
hier misschien te maken met de plaats van 
samenkomst van 'Het Vrije Geweten' in de 
jaren tussen 1794 en 1797. Eigenaar van 
het 'Huis van Brecht' was van 1791 tot 
I 8 I I de Bredase oud-schepen Matheus 
Cornelis Versluijs, vanaf mei 1794 ge- 
noemd op de ledenlijst van 'Het Vrije Ge- 
weten'! Probleem bij deze interpretatie is 
echter het feit dat het pand in 1792 in ge- 
bruik werd genomen als militair hospitaal 
en dat zou blijven tot I 8 I 3 (na I 795 onder 
Frans bestu~r).~4 

Indien de muurschildering we1 I 8de- 
eeuws kn magonniek is, maar niet in ver- 
band kan worden gebracht met 'Het Vrije 
Geweten', blijft de mogelijkheid open dat 
de ruimte rond I 7 5 9 werd gebruikt door de 
onbekende loge van baron De Preberton 
Wilm~dorff.~S 

Na deze burgerlijke 'escapade' wil ik 
nog even terug naar de ambulante loge. 'De 

Opgaande Oranjezon' werd in 1800 door 
de Groote Loge vervallen verklaard. Johan 
George Eijmann kreeg in I 804 toevallig de 
notulen van die vergadering onder ogen. 
Naar aanleiding daarvan zond hij de consti- 
tutiebrief met een begeleidend schrijven 
naar de Gedeputeerd Grootmeester. Met 
een vrij uitvoerig citaat uit die begeleiden- 
de brief wil ik afsluiten. Dit omdat uit die 
brief iets van de sfeer in de loge te proeven 
valt, omdat beknopt wordt beschreven hoe 
'De Opgaande Oranjezon' aan haar einde 
kwam (een beschrijving die ongetwijfeld 
op mtCr ambulante loges van toepassing 
zal zijn) bn omdat wordt aangegeven hoe in 
die tijd met de ma~onnieke bescheiden van 
de loge werd omgegaan. Br:. Eijmann: 

'Zeedert Jaaren had ik 't genoegen in ge- 
melden Loge, als Amptenaar te fungeeren, 
en 't was niet als bij gelegenheijd, van de 
geheele Licentiatie der Nationaale Armee 
in de jaare 1795, dat ook 't Corps officieren 
van 't Regiment Bedaulx, (aan welk deeze 
Loge geattacheert was,) uijteengaande, 
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deeze Militaire Loge als van zelve kwam te 
vervallen en dus ook Zijne [= Eijmann] 
functie als amptenaar van dezelve Loge 
Cesseerde. 

Gintsch en herwaarts op de oppervlakt 
des aardbodems Verspreid, verloore ook 
deeze broeders hume betrekking op dit 
Groot Oosten, en onbewust van deszelfs 
besluijten. 

In de onmogelijkheijd om zich bij El- 
kanderen te versamelen, was 't hun on- 
doenlijk eenige tabellen of stukken in te 

zenden; geene onwilligheijd, had of kond 
dus bij deeze Broeders plaats hebben, die 
de handhaving van wet en orde, onder de 
eerste hunner Verpligtingen stelden. 

Zoo dra is d'ondergetekende dan ook 
niet van bovengem: besluit der Groot Loge 
ondenigt, of hij haast zich dien Constitutie 
brief (welke toevallig, bij 't uijteengaan der 
Loge onder hem verbleven was) in Uwe 
handen, Zeer Verligt Gedeput. Groot Mr, 
over te geeven: ...' l6 

I Het cavallerie-regiment Rechteren, waartoe deze loge behoorde, was van 1780 tot 1782 gelegerd 
in Leeuwarden. 

z Officieren van het regiment Van Bylandt, in 1781-1782 lid van 'L'Esprit du Corps' (gegeven 
worden de naam, de datum van benoeming en de militaire rang): Genit Jan Hendrik van den 
Heuvel, 1781 kapitein, 1787 majoor; W. van Scheevichaven, 1 5  maart 1777 kapitein; Jan Steven 
Verspijck, 1781 vaandrig, 6juli 1782 luitenant; J. Eckhardt, 31 juli 1772 kapitein; S.G. Radijs, 
30 april 1781 vaandrig; A. Kosterman, 9 februari 1782 vaandrig. 

3 Een deel van het regiment lag in 1787 bij Woerden, een ander deel bij Usselstein. 
4 W e r :  Gedenkschrifren, deel 111, blz. 75; deel IV, biz. 59,97. 
5 m e r :  op.cit., deel IV, blz. 374, 375. 
6 Nederland's Adelsboek, 1949, blz. 23. 
7 W. Kat: Machtsstrijd in de vrijmetselarij, 1757-1759, Amsterdam 1982, plaat XXXIII, tegen- 

over blz. 414. 
8 I.S. 899-1 5.  
9 R. Damton: Mesmerisme en her einde van de Verlichting in Frankrijk, Amsterdam 1988, blz. 6. 

10 D. van Dongen: '...Niet verbleken ... ' Een open boekje over de stichters en het stichten van een 
vnjmetselaarsloge in Breda, Breda 1991, blz. 8 I e.v. 

I I Darnton: op.cit., blz. 12-14. 
12 Damton: op.cit., blz. 45. 
13 Van Dongen: op. cit., blz. 85. 
I4 Hanou: 'Broederschap in Sluis (Zeeuws-Vlaanderen). De Loge "L'AmitiC sans Fin"', in: Thoth 

1991, biz. 264. 
I 5 Gedrukte Resolutien Staten-Generaal, 1790, blz. 760, 794; 1791, blz. 687; 1792, blz. 214. 
16 Het is Van der Duyn geweest die in Sluis de patriotten schoffeerde. Zie Hanou: 'Broederschap', 

blz. 259. 
17 1.s. 996. 
18 Van Dongen: op.cit., blz. 48. 
19 Zie voor dit traditionele beeld in Breda: A.W.F.M. van de Sande: 'Vrijmetselaarsloges in Noord- 

Brabant, ca. 177~-1840. Een proeve van sociabiliteitsonderzoek', in: Noordbrabants Historisch 
Jaarboek 1988, blz. 124, 125. In tegenstelling tot wat aldaar wordt beweerd, zijn er zelfs nooit 
(aantoonbaar) burgers lid van 'De Opgaande Oranjezon' geweest. 

ro Van Dongen: op.cit., blz. 41. 
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24 DolnC: op.cit., blz. 56. 
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muel de Mestral en in de jaren 1718-1791 eigendom van luitenant-kolonel Abraham Mathias 
Chombach. 
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27 De gegevens zijn afkomstig uit H. Ringoir: Vredesgarnizoenen van 1715-1795 en 1815-1940, 

's-Gravenhage 1980, blz. 3 I .  

28 De gegevens zijn, tenzij anders vermeld, afiomstig uit Ringoir: op.cit., blz. 3 I .  

29 Gedrukte Resolutien Staten-Generaal, I 791, blz. 440. 
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Het Escoriaal en de Tempe1 van Salomo 

N A N  RAFAEL DE LA CUADRA BLANCO 
MARINUS GOUT 

Voorwoord van M. Gout 

Aan het slot van mijn bijdrage aan de 
Landdag van Ritus en Tempelbouw in sep- 
tember 1995 over de Tempe1 van Salomo 
heb ik gewezen op de literatuur die in 
Spanje sedert de 16de eeuw verschenen is 
over de relatie van het door Filips I1 ge- 
bouwde Escoriaal met de historische ge- 
gevens van de Tempe1 van Salomo. In de 
laatste jaren heeft zich aan de universiteit 
van Valladolid een werkgroep gevormd die 
onder leiding van prof. dr. Juan Rafael de 
la Cuadra Blanco nu al enkele publicaties 
over dit onderwerp tot stand heeft gebracht. 
Daarin wordt een onderzoek naar voren ge- 
bracht over de geschriften die vooral sedert 
de oprichting van de jezuXeten-orde in I 5 34 
in Spanje over de Tempe1 van Salomo, de 
visioenen van Ezechiel, de Tempe1 van 
Herodes en het Escoriaal zijn verschenen 
(de Tempe1 van Zerubabel werd door de 
werkgroep van J.R. de la Cuadra Blanco 
zonder argumentatie geheel buiten be- 
schouwing gelaten). 

In het onderstaande heb ik getracht de 
voomaamste inhoud van enkele door mij 
vertaalde artikelen van de werkgroep bij- 
een te brengen, hier en daar aangevuld met 
opmerkingen van eigen studiemateriaal. 
Dit laatste heb ik voomamelijk verkregen 
uit de in 1970 en 1977 verschenen stan- 
daardwerken van Th.A. Busink en K. Rup- 
precht, beide getiteld Der Tempe1 von Je- 
rusalem. Een deel van de geschriften van 
Villalpando en collega-auteurs uit de 17de 
eeuw bevindt zich in het Bijbels Museum 

te Amsterdam, wax ook een aantal ma- 
quettes wordt getoond van de Tempe1 van 
Salomo en van de Tempe1 van Herodes. 

De aan dit artikel toegevoegde tekenin- 
gen zijn alle van de hand van de werkgroep 
van J.R. de la Quadra Blanco; ik heb alleen 
de Spaanse teksten vervangen door Neder- 
landse. Het is daarbij we1 wat merkwaardig 
in de rij 'architecten' tweemaal de naam 
'God' aan te treffen. Dit geeft echter de 
mentaliteit van de 16de en de 17de eeuw 
weer en vormt daarrnee een belangrijke 
achtergrond voor de bouw van het Escori- 
aal, met weke bouw Filips 11 bimen en- 
kele tientallen jaren de Spaanse economie 
op de rand van de afgrond bracht. 

Voor wie geinteresseerd is in de werk- 
zaamheden van de groep: zij publiceert op 
Internet onder http:llwww.ciudad!tura. 
comlescorial. Met name het samenvattende 
artikel ciudadfutura.comlescorial/jrtempll. 
htm geeft veel informatie over de relatie 
tussen de bouw van het Escoriaal en de ge- 
gevens over de Tempels van Salomo en 
van Ezechisl. 

Inleiding 

Van de vele theorieen over de achtergron- 
den van het Escoriaal is die over de relatie 
tot de Tempe1 van Salomo de oudste en de 
waarschijnlijkste. Vanaf de 17de eeuw is 
dit thema echter op de achtergrond geraakt. 
De schrijvers hebben nadien we1 op het be- 
lang van de symboliek van Salomo's Tem- 
pel bij het Escoriaal gewezen, maar hebben 
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zich gedistancieerd van de betekenis van 
het geometrische schema en de maatsyste- 
matiek van de Tempe1 in het ontwerp van 
het Escoriaal. De desbetreffende vergelij- 
king van beide bouwwerken vinden we 
echter a1 zeer uitgebreid toegelicht in de 
kronieken uit 1600 van de bibliothecaris uit 
die tijd van het Escoriaal, pater Siguenza. 
Daarna zijn er nog vele latere schrijvers die 
zich in het onderwerp hebben verdiept, 
waarbij met name de geschriften van Cara- 
muel uit I 678 zeer gedetailleerd zijn. 

A1 tijdens het begin van de regering van 
Filips I1 ( I  527-1 598). die in I 5 56 aan de 
macht kwam, werden er studies gemaakt 
van de Tempe1 van Salomo, die de basis 
hebben gevormd voor het ontwerp van het 
Escoriaal, waarvan de bouw in 1562 een 
aanvang nam onder leiding van de architect 
Juan Batista de Toledo. Deze studies waren 
voornamelijk van de hand van Arias Mon- 
tano, een vertrouweling van Filips 11, die de 
leiding had over de bibliotheek van het Es- 
coriaal, en van de jezu'iet Villalpando, een 
leerling van de architect Juan de Herrera, 
die de leiding van de bouw overnam na de 

van het Escoriaal 

dood van Juan Batista de Toledo. Arias 
Montano en Villalpando hebben hun bevin- 
dingen uitvoerig op schrift gesteld en gepu- 
bliceerd in resp. I 593 en 1605. 

De in 1 5  34 door de Spaanse geestelijke 
Ignatius de Loyola opgerichte jezu'ieten- 
orde had tot doe1 een tegenoffensief te ont- 
wikkelen tegen de in Duitsland door Luther 
begonnen Reformatie. Onder de regering 
van de op religieus gebied gematigde Karel 
V (gedurende jaren de 'pleegvader' van de 
jonge prins Willem van Oranje) bleven de 
activiteiten van de jezu'ieten-orde zeer be- 
perkt, maar na de opvolging door zijn zoon 
Filips II in I 5 56 veranderde dat drastisch. 
Deze liet uitvoerige studies maken over de 
Tempe1 van Salomo, die al sedert de 12de 
eeuw na Chr. de symboliche achtergrond 
vormde van de bouw van vele gotische ka- 
thedralen. 

Men was er in die tijd van overtuigd dat 
Mozes op de berg Sinai' niet alleen de ste- 
nen tafelen met de Tien Geboden had ont- 
vangen (Ex. 20 : 3-1 7), maar ook een rol 
perkament waarop het grondplan van de la- 
tere Tempe1 van Salomo stond: 'En zij zul- 
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len Mij een heiligdom maken, dat Ik in het 
midden van hen wone' (Ex. 25 : 8). In Ex. 
25 : 10 vinden we dat Mozes op de SinaY 
voorschriften ontving omtrent de bouw van 
'een Ark van sittimhout', het tabernakel, 
waarin de stenen tafelen bewaard zouden 
worden. God had dus te kennen gegeven 
dat Hij te midden van zijn volk op aarde 
zou wonen, mits Hem een daarvoor ge- 
schikt heiligdom ter beschikking gesteld 
zou worden. 

De Tempe1 van Jemzalem, zoals die en- 
kele eeuwen na de dood van Mozes door 
koning Salomo gebouwd zou worden, was 
dus een bouwwerk gemaakt naar het door 
God zelf getekende plan. Elk bouwwerk 
dat overeenkomstig de gegevens van dat 
heiligdom ontworpen zou worden, zou vol- 
gens de I 6de-eeuwse denkbeelden even- 
eens een woonplaats op aarde zijn van de 
Schepper zelf. 

De opdracht van koning Filips 11 aan de 
jezu'ieten-orde betrof een studie naar 'de 
achtergronden van de enige absoluut per- 
fecte architectuur, ontsluierd door God 
zelf (in de woorden van Villalpando). En 
de na de gotische tijd ontwikkelde theore- 
tische architectuur-analyses van de Renais- 
sance moesten het mogelijk maken de ge- 
gevens van een dergelijk bouwwerk te 
ontwikkelen zonder archwlogische opgra- 
vingen, maar met de kennis van de theolo- 
gie en de uit het verre verleden overgele- 
verde literatuur. Omdat die literatuur 
tevens de geschriften van de in het Oude 
Testament beschreven bouwwerken betrof, 
nam Filips I1 de moeite zich in de kennis 
van het Oud-Hebreeuws te verdiepen, ten 
einde niet afhankelijk te zijn van vertalin- 
gen van anderen. 

De drie Tempels 

In de Middeleeuwen speelde de discussie 

over historische bouwwerken zich voorna- 
melijk af rondom de symboliek van 0.a. de 
ark van Noach, maar in vele van de ge- 
schriften van de Renaissance was dat 
thema grotendeels geconcentreerd op de 
Tempe1 van Jeruzalem. Daarbij speelden de 
door de kruisvaarders meegebrachte ge- 
gevens natuurlijk een belangrijke rol, hoe- 
we1 a1 in die tijd de islamitische Omar- 
moskee zijn plaats op de Tempelberg had 
ingenomen. In I Koningen 6 wordt vrij uit- 
voerig gesproken over de bouw van de 
Tempel, waarvan de door God aan Mozes 
overhandigde gegevens door koning David 
als uitgangspunt werden aangenomen, 
maar die uiteindelijk door zijn zoon Salo- 
mo werd gerealiseerd. Maar de Bijbel 
spreekt alleen over de inwendige maten 
van de Tempel, gebaseerd op de moduul 
van het Heilige der Heiligen met de afme- 
tingen van 20 x 20 el, waaruit uiteindelijk 
een totaal-afmeting van de Tempe1 zelf van 
IOO x IOO x IOO el kan worden afgeleid. 
Die el zou dan een lengte van circa 54 cm. 
hebben gehad, een maat die men voor het 
Escoriaal na vele studies ook heeft aange- 
nomen. 

Na de vernieling van de Tempe1 van Sa- 
lomo door de troepen van koning Nebukad- 
nezar is pas in de Iste eeuw v.Chr. door ko- 
ning Herodes een reconstructie van de 
Tempe1 gebouwd, om het joodse volk ter 
wille te zijn. De joden vergaven het de ko- 
ning echter niet dat hij typisch Romeinse 
onderdelen in zijn ontwerp liet opnemen, 
zoals het driehoekige fronton boven de in- 
gang. Het is deze tweede Tempe1 die Jezus 
gekend heeft en waarvan Hij de vernieling 
voorspelde. Een deel van de gebeurtenissen 
van het Evangelie speelde zich af in of 
nabij deze Tempel. De maten van het inte- 
rieur van de Tempe1 van Herodes stemmen 
overeen met die van de Tempe1 van Salo- 
mo. Het Heilige der Heiligen had de vorm 
van een omgekeerde T, die in een vierkant 
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De plattegrond van het Escoriaal, waarvan de hoofdajinetingen nauwkeurig zijn bepaald op 
300 x 380 el (de historische el had een lengte van 54 cm) 

van IOO x roo el was ingeschreven. In het 
gehele complex van het bouwwerk waren 
enkele binnenplaatsen opgenomen: tot de 
belangrijkste daarvan, een vierkante voor- 
hof, hadden alleen de priesters toegang. 
Daarnaast was een tussenstrook bestemd 
voor de Israeliers en ten slotte was het 
voorportaal aan de buitenzijde, met vier 
vierkante binnenplaatsen, bestemd voor de 
dierenoffers, traditioneel bekend als de 
'keuken-binnenplaatsen' . 

Het geheel werd gemarkeerd door zes 
torens, vier in de hoeken van het bouwwerk 
en twee in het midden van muren aan de 
noord- en de zuidzijde. Het middelste deel 

van het Escoriaal vertoonde in beginsel 
hetzelfde schema: een voorportaal voor de 
monniken die zich bezighielden met de 
diensten in de Tempe1 en vier kruisvomige 
binnenplaatsen voor nevengebruik, zoals 
de keukens, het hospitaal en de gastenver- 
blijven. We weten ook dat het Escoriaal de- 
zelfde groepering van torens vertoont. 

De troepen van de Romeinse legeraan- 
voerder Titus vernielden de Tempe1 van 
Herodes in 70 na Chr., waarna het joodse 
volk deze Tempe1 als symbool van de ver- 
gane glorie van het roemrijke verleden ging 
beschouwen en dit verleden ging betreuren 
aan de voet van de Klaagmuur, die onder- 
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De vergelijking van de Tempels van Salomo, Ezechiel en Herodes met het Escoriaal, zoals die 
is getekend door Juan Rafael de la Cuadra Blanco. De bovenste rij met de getallen 100 x la) 

geven de ajinetingen van het Heilige der Heiligen 

TEMPEL VAN TEMPEL VAN TEMPEL VAN ESCORIAAL 
SALOMO EZECHIEL HERODES 
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TUDPERK 

100 X 100 loo X loo loo X loo loo X loo 
500X500 135X3M) 380x300 

deel van de ornmuring van Herodes' Tem- 
pel was. Dit 'betreuren' vindt nu nbg 
plaats, zoals we dat regelmatig in en op de 
media kunnen waamemen. 

Omdat de wederopbouw van de Tempe1 
een symptoom van het definitieve verbond 
van het joodse volk met Jahweh betekende, 
ontwikkelde zich een volksbeweging in de 
richting van een derde Tempel. Een Tem- 
pel die God in een droom had geopenbaard 
aan de profeet Ezechiel gedurende diens 
ballingschap in Babylon, maar van welke 
Tempel men nooit de omzetting in een 
bouwwerk heeft kunnen realiseren. Het 
was deze Tempel die door de jezu'iet Villal- 
pando naar voren werd gebracht tegen de 
wil van Arias Montano. Het verschil met 
de rechthoekige Tempel van Herodes werd 
0.m. gevormd door het 'perfecte vierkant' 
van 500 x 500 el, waarbinnen Ezechiels 
Tempe1 geconstrueerd moest worden, 
welke afmetingen de beschikbare ruimte op 
de Tempelberg te Jeruzalem verre overtrof- 

MATEN 

LQ 
4 R C H m  

4 
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fen. Het centrale deel van de Tempel, het 
Heilige der Heiligen, was echter praktisch 
gelijk aan dat van de beide andere Tempels. 

Het Escoriaal werd daarmee min of 
meer stilzwijgend de oorzaak van een con- 
troverse tussen diegenen die aan de Bijbel- 
se tegenover de joods-historische b r o ~ e n  
de voorkeur gaven om de gegevens van de 
oorspronkelijke Tempel van Salomo op de 
juiste waarde te schatten. De discussie over 
de geschiedenis van de wederopbouw van 
de Tempe1 vie1 sedertdien uiteen in de 
voorkeur voor een vierkant of voor een 
rechthoek, de voorkeur van de volgelingen 
van Villalpando tegenover die van Arias 
Montano, verzameld in twee onverzoenlijk 
tegenover elkaar staande groeperingen. 

Samenvattend kunnen we de verschil- 
len tussen de drie voorstellen voor de bouw 
van de Tempel als volgt omschrijven: 
(I)  De Tempe1 van Salomo, waarvan in de 
Bijbel alleen de betrekkelijk geringe interi- 
eurmaten gegeven zijn, maar die de reputa- 
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TEMPEL VAN TEMPEL VAN TEMPEL VAN ESCORIAAL 
SALOMO EZECHIEL HERODES 

TEMPEL VAN 
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1 'ANTIEKE' VOET = 18 D U I E N  
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Boven: de opbouw van de Tempels van Salomo, Ezechiel en Herodes vergeleken met het Esco- 
riaal. Het gedeelte midden boven in de Tempels is steeds gelijk. - Onder: de maatvoering van 
de Tempels, waarbij het gedeelte van 100 x 100 el duidelijk dezelfde afinetingen en hetzelfde 

stramien heeji 

tie had van te zijn ontworpen door God 
zelf. 
(2) De Tempe1 van Ezechiel, ontworpen op 
een vierkante plattegrond, die echter nooit 
gerealiseerd is, maar waarvan het plan 
eveneens geopenbaard zou zijn door God. 
(3) De rechthoekige Tempe1 van Herodes, 
gebouwd door een door de joden gewan- 
trouwde volgeling van het Romeinse impe- 
rium, wellce Tempe1 Jezus gedurende zijn 
leven in Jeruzalem heeft gekend. 

Zowel Arias Montano als zijn volgeling 
pater Siguenza verdedigden tegenover Vil- 
lalpando de historische betrekkingen tussen 
de twee gerealiseerde Tempels, de eerste 
gebouwd door koning Salomo, de tweede 
door koning Herodes. Zij baseerden hun 
mening vooral op de geschriften van Fla- 
vius Josephus en de cornmentaren van de 
joodse rabbijnen. Zij negeerden de denk- 
beeldige Tempe1 van Ezechiel, die te groot 
was om op de Tempelberg gebouwd te 
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alleen met woorden werden beschreven en 
geen afbeeldingen waren toegevoegd, ver- 
anderde het belang van de bronnen tot een 
fundamenteel uitgangspunt van de gestelde 
problematiek. 

De tegen de Reformatie van Luther ge- 
richte studies kozen partij voor de uiteenr 
zettingen over het 'vierkant' van Villalpan- 
do en lieten daarbij de Tempel van Herodes 
vallen. 

Naschrift van M. Gout 

Ook in Nederland heeft Filips I1 gepro- 
beerd zijn denkbeelden over het gegeven 
van de Tempel van Salomo onder de bevol- 
king te verbreiden. 

Zo schonk hij in 1563 een groot ge- 
brandschilderd raam aan de Oude Kerk in 
Delft, waarvan we nu alleen nog een be- 
schrijving hebben (het raam is vemield 
door de Delftse kruithuisramp in 1654). 
Daarin wordt medegedeeld dat het was ge- 
maakt door de glazenier Willem Tybout en 
op de voorgrond de 'Contrefeytselen' van 
de koning zelf toonde met zijn derde 
vrouw, Elisabeth de Valois, beiden in 'Ko- 
nincklijck gewaedt'. Daarboven was op de 
achtergrond de geschiedenis van de Wijzen 
uit het Oosten aangebracht, met daarachter 
de vrij ver gedetailleerde Tempel van Salo- 
mo . 

Ook aan de Grote Kerk te Gouda 
schonk Filips 11 eenzelfde raam, dat heden 
ten dage nog steeds zichtbaar is en vrijwel 
dezelfde inhoud heeft. We zullen dit raam 
t.z.t. aan een nadere studie ondenverpen. 

Zoals we weten, verliet in oktober I 5 73 
de door alle Nederlanders gehate hertog 
van Alva ons land vrij plotseling om naar 
Spanje terug te keren. Het is we1 duidelijk 
wat de reden van zijn vertrek was: na een 
langdurige belegering waren de Spaanse 
troepen er niet in geslaagd Alkmaar te ver- 

overen en de oorzaak daarvan was het geld- 
gebrek dat a1 maandenlang onder de Span- 
jaarden heerste. Alva had a1 vele malen 
zonder succes Madrid gesommeerd meer 
financien voor de regelmatig muitende 
troepen ter beschikking te stellen en be- 
sloot daarom zelf met Filips I1 te gaan pra- 
ten. We kennen de afloop: Alva kreeg geen 
cent en keerde niet meer naar ons land 
terug. Alle beschikbare middelen werden 
door Filips gebruikt voor een doe1 van een 
hogere en veel belangrijker orde, nl. de 
bouw van het Escoriaal. 

Pas toen het Escoriaal in I 584 gereed 
was, wist men Filips ervan te overtuigen 
dat hij naast zijn 'woonplaats voor God 
zelf ook met andere middelen moest trach- 
ten de steeds verder tanende Spaanse heer- 
schappij met een 'grootscheepse' operatie 
te herstellen. Zo stak in 1588 de Spaanse 
Armada van wal om Holland en Engeland 
te overmeesteren. We kennen het resultaat 
van deze operatie, dat het einde betekende 
van de Spaanse macht ter zee en daarmee 
het einde van de macht van een geheel 
Europa overheersende natie van de 16de 
eeuw. 

De studies die in Spanje waren gemaakt 
voor de bouw van het Escoriaal hadden 
zich echter over vele andere landen ver- 
spreid. Ook in ons land verschenen aan het 
einde van de 16de en in de loop van de 
17de eeuw vele vertalingen van de werken 
van Villalpando, Siguenza en Arias Mon- 
tano. De studies van Villalpando werden in 
West-Europa vooral verspreid door de in 
het Latijn geschreven studie van de Neder- 
landse theoloog Ludovicus Capellus. In de 
Bijbel-uitgaven van het midden van de 
17de eeuw zien we dat illustraties werden 
opgenomen van Capellus' studies van Vil- 
lalpando. Terzelfdertijd verscheen in Enge- 
land een werk van Samuel Lee over de 
Tempel van Salomo, eveneens gebaseerd 
op de Spaanse geschriften. Het is onmis- 
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De Tempelberg had in de tijd van koning Salomo nog beperkte afmetingen. Om instorten aan 
de rand te voorkomen, werden zware steunpijlers aangebracht, die in latere tijd symbolische 
interpretaties kregen. Za werd ook de in Amsterdam gebouwde Portugese synagoge in 1675 

met deze steunpijlers 'versierd' 

kenbaar dat deze stroom van publicaties in 
West-Europa invloed heeft gehad op de 
ontwikkeling van de Vrijmetselarij, die in 
die tijd steeds meer naar buiten trad. 

Rabbi Jacob Jehudah Leon 

In de A.Q.C., vol. XI1 ( I  899) merkte W.J. 
Chetwode Crawley op dat bij twee belang- 
rijke gebeurtenissen van de Engelse Vrij- 
metselarij in een Londense tentoonstelling 
17de-eeuwse maquettes van de Tempe1 van 
Salomo werden getoond. De eerste maal 
vond dit plaats bij de introductie van An- 
derson~ Constitutions in 1723 en de tweede 
maal in 1759-1760, met de duidelijke be- 
doeling de zieltogende 'Antients'-groepe- 
ring in haar principiele standpunten te on- 
dersteunen. De schrijver concludeerde dat 
de bedoelde tentoonstellingen een duidelijk 
effect op de grondslagen van de Vrijmetse- 
larij in die tijd hadden. 

De belangrijkste van de tentoongestelde 
maquettes was zonder twijfel het in het 
midden van de 17de eeuw in Amsterdam 
gemaakte model, vemaardigd door rabbi 
Jacob Jehudah Leon. Deze joodse geleerde 
was in 1603 geboren in Spanje, maar a1 
spoedig was zijn van oorsprong Portugese 
familie naar Holland gekomen, waar Leon 
eerst in Middelburg en later in Amsterdam 
rabbijn en hoofdonderwijzer van de joodse 
scholengemeenschap werd. A1 in 1642 pu- 
bliceerde rabbi Leon een verhandeling over 
de Tempe1 van Salomo, geschreven in het 
Spaans: Retrato del templo de Salomo, en 
vervolgens in het Nederlands: Afleeldin- 
ghe van den Tempel Salomonis. Daarrnee 
vestigde hij de aandacht op het door hem- 
zelf in hout gemaakte model van de Tem- 
pel, dat hij tegen betaling voor het publiek 
tentoonstelde. Ook liet hij een affiche druk- 
ken waarin was aangekondigd dat men zich 
'van 's morgens neghen tot elf uyren ende 
's namiddags van twee tot vyf uyren' bij 
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hem kon aanmelden om het 'Werck des 
Tempels Salomons' te komen zien. Op 
deze affiche stonden het portret van rabbi 
Leon en een gravure van de maquette afge- 
beeld. 

In 1647 verscheen Leons boek Ajbeel- 
dinge van den Tabernakel. Hij droeg het op 
aan de stadhouder prins Willem I1 en diens 
vrouw prinses Mary Stuart (de dochter van 
de Engelse koning), die in I 642 een bezoek 
aan het Tempel-model hadden gebracht. 
Waarschijnlijk had de secretaris van de 
Oranjes, Constantijn Huygens, daarbij be- 
middeld, zoals hij ook deed bij de introduc- 
tie van de maquette bij het Engelse ko- 
ningshuis. 

In 1670 bracht rabbi Leon zijn maquette 
naar Londen, waar hij zijn levenswerk ten- 
toonstelde in het paleis van koning Charles 
I1 (die in 1688 door prins Willem I11 van 
zijn troon verdreven werd). Enkele jaren na 
zijn terugkeer in Amsterdam overleed rabbi 
Leon, in 1675, nadat hij als een soort me- 
moires zijn laatste werk had gepubliceerd, 
getiteld Lus Alabangas de Santidad. 

De titels van Leons eerste en laatste 
werk doen vermoeden dat hij voornamelijk 

schreef in het Spaans, maar er zijn geschrif- 
ten van hem bekend in het Hebreeuws en in 
het Nederlands. 

Voor de uitvoering van zijn tempel- 
model heeft rabbi Leon gebruik gemaakt 
van de in die tijd in omloop zijnde gravures 
van de Tempe1 van Salomo van Villalpan- 
do, gepubliceerd in diens In Ezechielem ex- 
planationes, dat tussen I 594 en 1605 en- 
kele malen in Rome werd herdrukt. Dit 
werk is in de Westeuropese landen vooral 
bekend geworden door de tempelbeschrij- 
vingen van de Nederlandse theoloog Ludo- 
vicus Capellus in zijn Templi Hierosolmi- 
tani triplex deliniatio, waarin de drie 
tempelbeschrijvingen van Villalpando 
nader werden becommentarieerd. Ook in 
sommige Nederlandse Bijbel-uitgaven uit 
het midden van de 17de eeuw zijn de gra- 
vures van Villalpando afgedrukt. 

Ten slotte moeten we opmerken dat in 
de jaren 1985-1989 een vrij nauwkeurige 
reconstructie van de maquette van rabbi 
Leon is gemaakt op initiatief van de Bibli- 
otheca Rosenthaliana, die sedert die tijd te 
zien is in het Bijbels Museum aan de Hee- 
rengracht 366 in Amsterdam. 

Noten 

I Een zeer uitgebreide literatuuropgave over het onderwerp is te vinden in de bovengenoemde pu- 
blicaties op Internet van de werkgroep van de universiteit van Valladolid, verzameld onder de 
website: http:llwww.ciudadfutura.com/. Daaman zijn de belangrijkste details: 
escoriallindex.hrm (in drie talen) 
escorialljrintro. him 
escorialljrhistl. htm tlm jrhist9. htm 
escorialljr-0. htm 
escorialljr-dutch.htm (Nederlands). 
Sedert voo jaar 1999 wordt er steeds naar gestreefd deze publicaties niet uitsluitend aan te bren- 
gen in het Spaans, maar ook in het Engels, en in de laatste maanden door mij tevens deels in het 
Nederlands. 

z Het ligt in de bedoeling in 2000 een boek te publiceren met de voomaamste artikelen van de 
werkgroep van de universiteit van Valladolid, eerst in het Spaans, maar binnen korte tijd daarna 
ook in het Engels. 

3 Eveneens in 2000 zal een boek verschijnen in het Nederlands, getiteld Het zevende glas, van de 
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restaurateur van de Goudse glazen Wim de Groot, met als onderwerp het door Filips II aan de 
kerk te Gouda geschonken glas-in-loodraam, gewijd aan de Tempel van Salomo. Aan dit boek 
zullen Juan Rafael de la Cuadra Blanco en M. Gout medewerken. 

4 In Madrid verscheen in 1992 bij uitgeverij Editorial Nerea S.A. het zeer uitgebreide Felipe II, 
Mecenas de las artes van prof. Fernando Checa. Daarin is naast de verzameling kunstschatten 
van Filips II ook een deel van de achtergronden van de bouw van het Escoriaal aan de orde ge- 
steld. 

5 In de Transactions van de Quatuor Coronati Lodge werden in 1899 twee artikelen gepubliceerci 
over de 17de-eeuwse maquettes van de Tempel van Salomo en de invloed daarvan op de latere 
Engelse Vrijmetselarij: 'Rabbi Jacob Jehudah Leon' door W.J. Chetwode Crawley, en 'Seven- 
teenth Century Descriptions of Solomon's Temple' door Swift P. Johnston. 

6 Th.A. Busink: Der Tempel von Jerusalem, Leiden 1970. 
7 K. Rupprecht: Der Tempe1 von Jerusalem, Berlijn 1977. 
8 W. Goeree: Joodse oudheden, z delen, Amsterdam 1690. 
9 Ten slotte verwijs ik naar de uiteenzetting over de Tempe1 van Salomo in Thoth van 1 9 9 ~  naar 

aanleidiig van de in september gehouden Landdag van de Ma~onnieke Stichting Ritus en Tem- 
pelbouw. 

Prof. ir. M. Gout is lid van de Loge 'Silentium', nr. jo,O:. Delft. 



Magonnieke biografieen van Br:. Borrie 
uit Thoth opgenomen in bundel 

Br:. dr. Gilles W.B. Bome, lid van de Loge voorjaar 2000) de vier genoemde portretten 
'Het Derde Licht' in Eindhoven, de stad uit Thoth, samen met een vijfde portret, ge- 
waarvan hij oud-burgemeester is, oud-lid bundeld in een boek onder de bij vrijmetse- 
van het Hoofdbestuur van de Orde, en laren vertrouwde titel Het leven als een te 
thans lid van de redactie van Thoth, heeft in voltooien bouwwerk. 
de profane wereld naam gemaakt als auteur 
van biografieen van de toonaangevende 
Amsterdamse gemeentebestuurders F.M. Mr. PJ. Oud toegevoegd 
Wibaut, P.L. Tak en Momme de Miranda. 

Ook in Thoth beschreef hij het leven en De vijfde, niet eerder verschenen levensbe- 
werken van bekende Nederlanders die te- schrijving in de bundel betreft rnr. Pieter 
vens een rol speelden in de Vrijmetselarij, Jacobus Oud (1886-1968), vrijzinnig-de- 
en we1 - in volgorde van verschijnen - van: mocratisch/liberaal politicus, burgemeester 
* de predikant en Tweede-Kamerlid Gerrit van Rotterdam en hoogleraar. Br:. Bome 

Willem Melgers (I 869-195 2), heeft de vier eerder verschenen bijdragen 
* de Dordtse koopman en regent kn Groot- herzien en uitgebreid. Geert Mak schreef 

meester Simon Marius Hugo van Gijn een voorwoord. 
(1848-1937)~ Het past een tijdschrift natuurlijk niet er 

* de hoogleraar arbeidsrecht en secretaris oorspronkelijk in opgenomen publicaties te 
van de Stichting van de Arbeid Barend recenseren. Te zijner tijd hoopt de redactie 
Cornelis Slotemaker (1895-1952), en (met Br:. Bome even op de zijlijn) we1 

* de schrijver en dichter Jacob van Lennep aandacht te besteden aan het portret van 
(1802-1868).I Br:. Oud. 
De biograf%e van Br:. Van Lennep is te- De Walburg Pers biedt de leden van de 

vens de tekst van de derde Pott-lezing, door Orde van Vrijmetselaren deze Vijfportret- 
Br:. Bome op 14 april 1998 gehouden in ten van vrijrnetselaren, zoals de ondertitel 
de Loge 'La Vertu' te Leiden. luidt, aan tegen een speciale prijs: f 29,5o 

De in onze kring als uitgeefster van het in plaats van f 39 ,~o .  
boek Vrijmetselarij in de Lage Landen van 
dr. Anton van de Sande bekende Walburg 
Pers te Zutphen heeft thans (fondscatalogus 

Noot 

I Ze zijn te vinden in resp. de jaargangen 1975, Leerlingnr. I ,  blz. I ;  1976, Leerlingnr. 1-2, blz. I;  
1978, Leerlingnr. I, blz. I;  en 1998, nr. 3, blz. 180. 



Musici in 'La Vertu' te Leiden en negen 
canons door J.A. Kauchlitz Colizzi 

MALCOLM DAVIES 

Negen korte canons van een componist die 
nu grotendeels vergeten is. Dat is op zich- 
zelf geen grote musicologische ontdekking. 
Wat wtl interessant is, is de motivatie voor 
het schrijven van deze canons. Hoewel vrij- 
metselaren a1 enige tijd weten dat Colizzi 
musicus was, hebben zij zijn kaliber in zijn 
eigen tijd niet volledig naar waarde ge- 
schat. Aan de andere kant zijn musicologen 
zich er niet bewust van geweest dat hij vrij- 
metselu,~r was.' 

Johann Andreas Kauchlitz Colizzi2 werd 
in 1742 geboren in Grudim, Bohemen. In 
1766 werd hij ingeschreven aan de univer- 
siteit van Leiden. Hij gaf er taalles, waar- 
schijnlijk eerder als privBleraar dan als 
lector aan de universiteit. Hij stond ook be- 
kend als etser en kruidkundige. Wij kennen 
hem voornamelijk als componist en arran- 
geur, van wie bekend is dat hij tenminste 
180 werken het licht heeft doen zien. Een 
gedeelte van zijn muziek werd gepubli- 
ceerd; andere, met de hand geschreven 
stukken berusten in het Koninklijk Huis- 
archief. 

Colizzi's composities omvatten muziek 
voor piano, piano en viool, zeven opera's, 
concerto's, liederen en andere werken. Ook 
schreef hij een aantal theoretische boeken 
over muziek. Misschien heeft hij zijn fijn- 
ste jaren als hofmusicus we1 beleefd van 
circa 1770 - toen hij componeerde, klave- 
cimbelles gaf en zong voor de familieleden 
van de stadhouder - tot I 790, toen hem een 
buitengewoon royaal pensioen werd toege- 
kend. Dit weerspiegelt de toewijding waar- 
mee hij met het hof was meegereisd in de 

politiek onrustige jaren na 178 5 .  Op een 
door Tischbein geschilderd portret van 
Louise van Oranje staat ook een klavecim- 
bel. Op de muziekstandaard ervan staat een 
deel van de sonates van Colizzi. 

De laatste gelegenheid waarbij hij mu- 
ziek schreef voor de familie van de stad- 
houder, was slechts enkele maanden v66r 
zijn dood, Cantatina all 'occasione della fe- 
lice nascitd di S.A. Reale (20 april 1808), 
hoewel prim Willem V a1 lang naar Enge- 
land was gevlucht en Colizzi leefde in het 
Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napo- 
leon. 

Er bestaat een portret van hem, gegra- 
veerd door Louis Cocliers (I  74 1-1 8 I 7).3 
Als zijn beroep wordt dan graveur en musi- 
cus vermeld. Hij wordt geportretteerd als 
een ontwikkeld man, een nogal slordig uit- 
ziende plank met veelgelezen boeken ach- 
ter hem. Hij is even met zijn werk gestopt, 
zijn ganzenveer in de hand; zijn gezicht 
staat emstig, bedachtzaam, rnisschien een 
beetje bedroefd. Hij draagt een vrij mooie 
pruik. Colizzi betaalde voor de laatste keer 
poederbelasting in I 807.4 Hij overleed in 
augustus I 808. 

De Loge 'La Vertu' en haar musici 

De Loge 'La Vertu' werd opgericht in 
1757. In april van het volgende jaar schreef 
CCn van de oprichters aan de Gedeputeerd 
Grootmeester Van Boetzelaer dat in de 
loge alles in orde was, behalve dat er een 
tekort was aan musici; maar hij verwachtte 



Musici in 'La Vertu' te Leiden en negen canons door J.A. Kauchlitz Coliuz 3 5 

I 

Br:. J.A. Kauchlitz Coliui 

dat de loge er in loop der tijden enkele zou 
aantrekken. 

Twee jaar later, in 1759, staat de naam 
Bellamy op een ledenlijst en dit wijst waar- 
schijnlijk op de eerste musicus van de loge. 
Ledenlijsten van de universiteit van Leiden 
laten ons zien dat Johannes Belami, een 
Zwitserse musicus, tot de universiteit toe- 
trad in december I 75 8, toen hij 28 jaar oud 
was. Twee weken later, op 6 januari 1759, 
werd hij lid van de loge, als Meester-vrij- 
metselaar. Dit kan erop wijzen dat hij a1 

enige tijd vrijmetselaar was in Zwitserland. 
Vewolgens trad in juli 1757 een musicus 

uit Saksen, Carolus Zentgraf, tot de univer- 
siteit toe en hij werd lid van 'La Vertu' op 
5 mei 1762. In maart van het volgende jaar 
verschijnt de naam A. Shlapprizi in de no- 
tulen als 'Broeder B Talent', een titel die 
werd gegeven aan praktiserende musici die 
lid van de loge waren. 

De familie Berckenhoff omvatte zeer be- 
kende musici in Leiden in de tweede helft 
van de I 8de eeuw. 
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Franciscus Norbertus Berckenhoff (circa 
1745-1795) was de oudste. Hij was ge- 
trouwd en gaf in I 783 'muziekmeester' op 
als beroep. Hij werd lid van 'La Vertu' op 
19 december 1767. Hij was 'orkestmeester' 
van de loge van 1783 tot 1794. Toen hij 
stierf, liet hij een bas, drie gitaren, twee 
piano's, een klavecimbel en 21 violen na 
aan zijn zonen. De familie Berckenhoff 
was in goeden doen. In tegenstelling tot 
vele Broeders van Talent waren de Ber- 
ckenhoffs betalend lid van de loge. 

Hermanus Gabriel Berckenhoff 
( I  75 2-1 79 5) werd in 'La Vertu' als lid op- 
genomen in december 1773, op tijd voor 
het belangrijke vrijmetselaarsfeest, het 
Winter St.Jan, net als zijn broer v66r hem 
te beurt was gevallen. Gewoonlijk klonk er 
bij deze gelegenheid heel wat muziek. 
Waarschijnlijk was er een klein orkest bij, 
dat marsen speelde en solo- en groepszang 
begeleidde. Hermanus werd 'aangenomen 
als broeder en lid van begaeftheid'. Na 
1779, tot aan zijn dood, was hij nooit zon- 
der een oficiele functie in de loge. Hij liet 
zich in 1768 aan de universiteit inschrijven 
als 'musicus'. 

Theodorus Albertus Berckenhoff wordt 
voor het eerst genoemd als 'passant h Ta- 
lent'. Hij werd als zodanig benoemd op 
I 3 juni I 78 3, voordat hij als lid werd opge- 
nomen. Van 1797 tot 1801 was hij 'orkest- 
meester' van de loge, en hij schreef een 
verzameling liederen die in druk ver- 
scheen: Recueil de Chansons Ma~onniques 
dedie' 2 la Vine'rable Loge La Vertu par Le 
Fr2re T.A.B. (Prix f 1 -lo-). Dit zijn heel 
verfijnde composities voor zang en piano; 
twee van de veertien werken hebben een 
obligaatpartij voor de viool. Zijn Trois 
duos voor viool en cello of twee violen 
werden uitgegeven in 's-Gravenhage (circa 
1794-1 801)j en er bestaat een mars van 
zijn hand, in 1794 geschreven ter nage- 
dachtenis van Samuel van Schaak, een 

patriottische gezinde student medi~ijnen.~ 
In maart 1770 werd Carolus Vermeulen 

lid van 'La Vertu', hoewel hij al vele jaren 
lid was geweest van een andere loge in Lei- 
den, 'L'Age #Or'. Deze loge functioneer- 
de a1 onder 'buitenlandse' (waarschijnlijk 
Franse of Schotse) statuten, voordat ze in 
1758 onder het centrale gezag kwam van 
de Nederlandse Grootloge. Vanaf het begin 
van de annalen van 'L'Age d'Or' was Ca- 
rolus Vermeulen (geboren circa I 732, 
overleden I 790) a1 lid. In 1770 werd hij lid 
van 'La Vertu' toen 'L'Age #Or' zich met 
'La Vertu' verenigde en als individuele 
loge ophield te bestaan. Toen hij in april 
1752 het universiteitsregister tekende, werd 
20 jaar opgegeven als leeftijd. Hij was af- 
komstig uit Haarlem en zijn beroep was 
'musicae magister1.7 Charles Burney, die 
Leiden bezocht in 1772, hoorde zijn reputa- 
tie als goede violist, die les gaf en in con- 
certen speelde, maar hij heeft Vermeulen 
niet persoonlijk on t rn~e t .~  

Vermeulen werd plaatsvervangend mu- 
ziekdirecteur en dirigent aan de Leidse uni- 
versiteit in april 1774, hoewel Hemsing, 
zijn voorganger, zijn volle salaris bleef ont- 
vangen en beschikbaar bleef om zo nodig 
te helpen. Aan Hemsing en Vermeulen 
samen werd de verantwoordelijkheid gege- 
ven voor de muziek bij het 100-jarig jubi- 
leum van de universiteit in 1774. Dit was 
geen eenvoudige taak, want de acade- 
rnische gezagsdragers, die het voor het zeg- 
gen hadden, schenen te denken dat op ieder 
moment musici beschikbaar zouden zijn 
om te spelen wat zij, de gezagsdragers, ver- 
kozen. Zij stelden zich b . ~ .  voor dat het 
mogelijk was CCn week v66r de uitvoering 
opdracht te geven tot het spelen van een 
(nog niet gecomponeerde) cantate van Co- 
lizzi, hoewel er zelfs geen solist was inge- 
huurd. Van het concert, dat inderdaad 
plaatsvond, wordt verslag gedaan in de 
Leydsche woensdagsche Courant van 7 fe- 
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bmari 1775. Zeventig musici namen eraan 
deel. Twee dagen later werd bij een cere- 
monie ter gelegenheid van een promotie 
een mars van Colizzi gespeeld. Toen Hem- 
sing in 1776 overleed, werd Vermeulen ka- 
pelmeester van de universiteit, waarvoor 
hij een salaris ontving, een ftlnctie die hij 
tot aan zijn dood in 1790 heeft behouden. 
Hij werd opgevolgd door Christian Ruppe. 

In 1774 komen wij in de notulen van de 
loge de naam van William Spandau tegen. 
Hij was bekend als hoornist en in 's-Gra- 
venhage staat zijn naam in menige hof- en 
schouwburglijst. Hij ontmoette de familie 
Mozart tijdens hun bezoek in 1765-1766. 
Charles Burney schrijft over hem: 

'De heer Spandau, die sindsdien met zo 
veel voldoening is gehoord in Engeland, 
trof ik in 's-Gravenhage aan. Bij zijn uit- 
voering op de hoorn is hij erin geslaagd 
door zijn gevoeligheid, smaak en uitdruk- 
kingsvermogen een instrument dat door 
zijn harde geluid in vroeger tijden slechts 
in de buitenlucht kon worden verdragen of 
in een ruim gebouw, net zo zacht te laten 
klinken en net zo aangenaam als de lieflijk- 
ste menselijke stem.' 

Het is dus waarschijnlijk dat in die tijd, ten- 
rninste voor sommige gelegenheden, a1 een 
orkest van de loge bestond. 

Vanaf I 771 is H. van Cleef (1746-1 801) 
vele jaren een 'Frkre ?I talents' geweest. 
Zijn naam verschijnt samen met die van 
Colizzi in vele ledenlijsten van de loge. In 
1783 voegde hij een bladzijde toe aan een 
'album amicorum' dat F.N. Berckenhoff 
toebehoorde. Op die bladzijde is een Ada- 
gio Aria, 'Laet geen Eersuchtig hert / Op- 
regte vriendschap krenken' (16 maten in 
318 maat), passend gemaakt voor een rond 
vignet. Verscheidene vrijmetselaarssymbo- 
len verschaffen verdere versiering.9 Van 
Cleefs protest tegen het feit dat Ruppe tot 

kapelmeester van de universiteit werd be- 
noemd, leidde ertoe dat zijn naam werd ge- 
schrapt uit de lidmaatschapslijst van de 
universiteit. Hij werd weer ingeschreven na 
uitvoerige excuses 'bij nader insien begrij- 
pen verkeert te hebben gehandelt en zeer 
gaarne wederom lid van dezen universiteit 
zouden willen zijn' en een getuigenis dat 
hij bereid was samen te werken. Zijn opus 
5 nr. I werd uitgegeven door L. Stechwey 
te Den Haag (zelf vrijmetselaar, lid van 
'Les Cceurs Unis' te Den Haag omstreeks 
1780--1790). OPUS 4 libro 2 werd uitgege- 
ven door J. Gaillard (lid van 'Les Cceurs 
Unis', 1783) te Den Haag. Andere muziek 
van hem is bewaard gebleven in het mu- 
seum Meermanno-Westreenianum. I0 

Vele andere musici van verscheidene na- 
tionaliteiten waren in Leiden actief en 
waren lid van 'La Vertu'. 

Colizzi en 'La Vertu' 

Tegen deze achtergrond kwam Colizzi 'La 
Vertu' binnen. Hij werd aan de loge voor- 
gesteld als 'broer van begaeftheid en lid' 
door de Russische prins Borissif Youssou- 
poff (oftewel 'Frkre Nicolas Prince de 
Youssoupoff) op I 9 mei I 77 5 en werd op 
16 juni als lid aangenomen. Tegen die tijd 
had hij al enige reputatie als componist. 
Toen de universiteit in februari 1775 haar 
roo-jarig bestaan vierde, besloot de rector 
magnificus een week v66r de gebeurtenis 
dat zij enige vocale muziek moesten heb- 
ben en dat Colizzi die voor IOO dukaten 
kon leveren. Evenwel, Carolus Vermeulen, 
die sinds april 1774 plaatsvervangend mu- 
ziekdirecteur aan de universiteit was (en 
vrijmetselaar sinds 1718, zie boven) wees 
erop dat het veel te laat was om in deze fase 
nog voor extra muziek te zorgen. Enigszins 
van hun stuk gebracht door dit 'verrassen- 
de' bezwaar, benaderden de autoriteiten 
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Colizzi rechtstreeks met het verzoek voor 
een cantate. Colizzi antwoordde dat het on- 
mogelijk was voor zulke muziek te zorgen, 
zelfs niet als hem 120 dukaten werden be- 
taald! Dit gebeurde in de maand waarin hij 
zijn vrouw verloor na een tweede doodge- 
boren kind. 

Colizzi's muzikale talenten lagen op het 
gebied van klavecimbel, viool en zanglI, 
en in 1777 verhuisde hij naar Den Haag, 
waar hij muziekleraar werd van Louise van 
Oranje-Nassau (dochter van stadhouder 
Willem V) en van Wilhelmina van Pruisen 
(vrouw van Willem V). Zijn naam blijft 
echter in de ledenlijsten van de loge staan 
tot 1779. Colizzi was ook hofmuzikant en 
een trouwe vriend van de hofkapelmeester 
(vanaf 1788) Jean Malherbe (lid van de 
Haagse Loge 'Les Caeurs Unis' in 1771) en 
van de hoomist William Spandau (zie 
boven). 

De vrijmetselaarscanons van Colizzi 

Kort nadat hij lid van 'La Vertu' was ge- 
worden, schreef Colizzi een sene van 
negen vrijmetselaarscanons, waarvan een 
gedrukt exemplaar zich sindsdien in de 
loge-archieven bevindt. De datum ligt in de 
titel verborgen als een chronogram (sic): 
M Canons / B / plusieurs Parties / dCdiCs / 
aVX freres Macons De 1 L a  Loge La 
VertV / par le Frere / I.A.K.C. (in de juiste 
volgorde duiden de hoofdletters het jaartal 
MDCLLLXVVV aan). 

In de annalen van de loge (20 oktober 
1775) lezen wij12: 'Aen de Tafel L[oge] 
heeft de Br. Colizzi de L. aengenaem ver- 
rascht met aen dezelve Musyk van zijne 
Compositie aentebieden, op eenige liederen 
onzer Orde voor welke blijk van ijver die 
Br. door den Achtbaren Meester, uyt 
naeme der L[oge] hartelyk bedankt is.' 

De teksten voor de negen canons zijn al- 

lemaal in het Frans, en ze zijn genomen uit 
het bekendste vrijmetselaarszangboek La 
Lire Maconne, ou Recueil de chansons des 
Francs-macons (Avec les Airs Notis, mis 
sur la bonne Clej rant pour le Chant que 
pour le Violon & la Fllite) by De Vignoles 
& [J.P.Z.] Du Bois, uitgegeven bij de Orde- 
drukker Rutger van Laak, Den Haag. De 
eerste druk uit 1763 (389 blz.) werd steeds 
aangepast, tot een vierde editie in 1787 
(536 blz.). Frans was de taal die gewoonlijk 
in 'La Vertu' in dat tijdperk werd gespro- 
ken. De regels van 'La Vertu' zien erop toe 
dat de leden die lachen om de pogingen van 
een ander lid om Frans te spreken, beboet 
worden.I3 De woorden 'La Vertu' komen 
voor in verscheidene van de uitgekozen 
verzen. Het tweede b.v. (dat in een andere 
bron 'Chanson pour les Frkres de la Vertu, 
?I Leyde' is genoemd), 'Ah! quel plaisir dC- 
lectable, Quand dans un cercle d'Amis, 
L'on trouve tous B table par la Vertu rku- 
nis'. Maar Colizzi heeft niet zijn uiterste 
best gedaan om naar alle mogelijkheden in 
die richting te zoeken. Hij heeft b.v. niet 
gekozen: 'Ici la vertu riante' of 'La Vertu 
fait nos delices'. In plaats daarvan heeft hij 
een betekenisvolle 'serie' teksten samenge- 
steld over afwisselende thema's (het thema 
zoals gegeven in La Lire Maconne wordt 
weergegeven tussen haakjes). 'Chantons B 
l'honneur de nos Makes' is een lied van 
een Leerling of een Gezel dat eer bewijst 
aan de Meesters in de loge (Colizzi zelf 
werd pas in 1777 Meester-vrijmetselaar; 
zijn Meestersdiploma is nog aanwezig in 
de archieven van het Grootoosten). Het 
tweede lied heeft als thema trouwe vriend- 
schap ('L'AmitiC constante'), het derde 
lied enthousiasme ('L'enthousiasme'), het 
vierde lied Vrijmetselarij als internationale 
broederschap ('Planette du Macon'), het 
vijfde is een lied dat de Orde eer bewijst 
('Chanson d'union'), het zesde lied is een 
toast op de Grootmeester, het zevende en 
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het achtste zijn feestelijk, en het laatste is 
opgedragen aan de  loge. Achter deze selec- 
tie ligt het streven naar volledigheid en een 
logica. 

De lengte ervan wordt voorgeschreven 
door de  lengte van de teksten. De langste 
tekst duurt 20 maten. Als ze worden gezon- 
gen op de genoteerde toonhoogte, zou dit 
liggen in het bereik van de tenor of hoge 
bariton (hoewel voor een optreden natuur- 
lijk een afwijkende toonhoogte gekozen 
kan worden). Ze zijn geschreven in de G- 
sleutel, waarbij de laagst genoteerde noot C 
onderaan de notenbalk is en de hoogste G 
bovenaan de notenbalk. Muzikaal gezien is 
de vormgeving goed, met mooie melodieen 
en enkele lichte dissonanten en septime- 
akkoorden. 

Voor buitenlandse muzikanten als Coliz- 
zi was de loge beslist een toevluchtsoord, 
een plaats waar ze zich konden ontspannen 
met ontwikkelde mensen, die hen gewoon 
accepteerden zoals ze waren. Ook a1 ont- 
moetten ze elkaar slechts eenmaal per 
maand, als loge droegen ze in hun dagelijks 
leven het gevoel van kameraadschap met 
zich mee. Dit is niet de plaats om de ver- 
schillende filosofische gedachten te bespre- 
ken die de Nederlandse leden naar de loge 
trokken. Voor alle betrokkenen was de loge 
echter een vruchtbare en vruchtdragende 
ontmoetingsplaats. In dit kader raakte Co- 
lizzi, net als Mozart, Haydn en vele ande- 
ren, betrokken bij de Vrijmetselarij. 
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