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den_veryaariliger, B;.. H. Yer,ruNrut,.e te.Àl,melo, alle eer
aantloet.

YrnI Maart ï§§?én banket gehouden ter
, op den Sden

viering van clenviering van clen verjaardag van den Hoog Eerw... Groot-
meester Nationaal, b{j lelke- gelegenheid-diens vijftigjarig
jubilé weril herdacht"door dó Èi'... Iraxesuru, tl,t"r*i
den Raail der Ouden ilier Werkpl..

Deu Z0sten October van hetzelfde jaar g. s. vierde de

Iioge het teest _ter herinnering van haarïgf-eí-zeventigjarig
bestann_._ Yan deze plegtigheid homt op "Ètz, :.G+-fOï een
omstandig verslag voor, opgesteld dóor den Eersten Re-
denaar 3r.'. Ker,r, xilrno.

t

AIs. -een blijk- van mag... weldadigheidszin kuhuen wg
vermeideir, ilat iloor de leden dor Loge Sitanti,um, h heiu
O.',.tat.Dffi, in deu afgeloopen zonier, na reedsvroeger
aanzionlijke giften geschonken te hebben, op nieuw Jen
betlrag van ruim /90 is b$eengebragl,, eo aan cle stads
geneesheeren is ter hand gelteld-, ten hehoeve van nood-
lildeudeu door de cholera.

ln ile Loge de .Ware Broedetlronn, in het O... van
Goudn, _had, op den 2?sten Februtr,rij 1866, eene reg,..
plaats, _die .eene Lr['zondere plegtigheid ontleende aan'de
oms_landigheid, dat daarb{j de-beiile eenige zonen van 8...
G. ï. vex-Goo_B, Meester van Eer dier tJtrlerkplaats, t\elijk
het Iicht der Orde outvingen.

jubilé weril herdacht-door den Èi'... Iraxeoura,

_ {girt__ op .den- 60sten verjaarrlag der inhuldiging va.n
Z. K. H. Prins Fnrpun:r der Nederlanileu tot Grootmeester-
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De leden ïaD de Loge rtd Vrij Geweten zagen reerls
gEdBfl §tl met verlangen en weugde den dag van 20
OàhE 1566 (p.'. s.'.) te gemoet, den dag vastgestelil in
ae 06ciers-Yergadering om daarop cle herinnering van
Ld ?5jark bestaan tler Loge te vielen ( I ).

Ia dezelfde Officiers-YergaderinEi was ook tevens, - hoe-
rd net leednezen ea gedrongen door de afmetingen van
het lokaal - be-doten, dat de viering van dit zoo merk-
re rdige geilachtenGfeest slechts huishoudelljk zou plaats
hebben. l§el hoopte men, tot opluistering van den dag,
op eene vertegenrroordiging van Groot-Officieleu te kunnen
releuen, en werdeu Deputatiën vau de twee Zustelloges uit
Iloordbraöant uitgenooàigd; doch verdele uitnoodigingen
een aadere lYerkplaatsen, ook oubesiaanbaar met eeuehnis-
bmiklrjke viering, §eldcu door de beperlite ruimte van het
lotul serSodtr,

1r) De Caustitntiebrief is gedagteekcnd 26 }ïaart 1791.
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De feestdag brah aan, en de heldere zonnestralen van
eenen heellijken herfstdag waren als eene roepstem voor
cle BB.', die van eldcrs kwamen, en schenen zich als af
te spiegelen in ile opgeruimcle stemming der leden van ltet
Vrij Gerueten.

- Teu 10 lre des morgens rvaren alleu iu het Yoor.portaal
des Tempels vereenigcl , en de 88,.. verkregen díiír de
zekerheid, rlat hunne feestvleugile velhoogd zou rvordcn
door cle tegenwoordigheid van d,er Z.'. À.'. Br'... Groot-
Aalmoezenier À. J. ScsoornN, als Yertegenivoordiger van
BB.', Groot-Ofticieren , en cloor die van rle 88... v:t ll
Brnnstnyu en nn lfntrtnnr, als Afgovaardigden van tle
Log,e de Edelmoecligl.ei.d in het O.'. yan 't Ea.togenboscld.

De Iroge ïfnsíytat'able, in hei O.'. van Bergen-o1t-Zoom,
hacl gemeenil voor de haar toegezouclen uitnoodiging te
moeien bedanken.

Bij het binnentreden vat dcn Tempel vonrlen de 88...
tlien smààkvol versield, door de zorgen vàn den ljverigen
tsr.' , l-IoÍ'- en Keldelmeester Jlxs , rlic een Eerleelte vau
zijne naclitrust, hncl opgeoller'd , om , oniler zljn e leiding ,
die veelheicl larr dlaperiën en bloemÍ'estoenen te doen aair-
blengen.

Het uur is daar, en cle A.', 1I[r..., 8r... P. Srx, r]e
Lople op de gebruihelijke wijze pleopend hebbende, maakt
de BB,'. met de orr'le der feestl'er.kzaamheilen heicenil ,
$,aarna rle Deputaiie der Loge de Edehnoeiligfiei,d nofit
binnengeleid.

llartelijk wolrlen cle BB.'. v.s.N BnnrsrnxN en on Inu-
lÍERy alool den À.'. Mr... toegesprol<en en broetlerlijk
verlelkomcl , en daarna eene Deputatie yan 7 Oflicieren clàr
Loge aangersezen, om tlen 2,.. A.', 8... ScnooroN, als
Yertegenwoordiser van het Hoofdbestuur, onder het stal,..
ge$,.'. yoot den Troon te geleiden.

De À.'. 1\{r.'. heet ook dezen verliehten 3... welkom
in «len eenvoudigen Tempel van het Vttj Geweten, eo be-
tuiplt, -ook. uit naalm der overige BB,',, op welken hoogen
prlis dit berviis van belangstelling van Groot-Officieren,
doot de Loge u'orr1t gesteld. Hlj biedt hem velder den
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Moker des gezags aan, ilie cle B.'. Scflourul slechts voor
een oogenblik aanvaarilt, om de 88... in eene schitterende
reile toe te spreken.

fn welsprekende bowoordingen schetst rleze begaafde 8,..
ile belansstelling van Groot-Ofticieren in de Loges vau
Nederl,antl , hoe zij steeds den yoorspoeal en den bloei der
Loges met vreugclo eadeslaan, en vooral van die, welke,
als het Trij Getoeten, als rvnchters op (lo grenzen staan,
Hij eindigt met het yertrouiven uit te drul<ken dien bloei
te zien vooltduren r zoo lang de IB.'. blijven opzien tot deu
O.'. B.', d.'. H.'., als cle ééuige bron vau al wat yÍeilr en
goecl is.

De Moker wordí nu door'hem aan den À.', M.'. telug-
Eegeverl , clie na den Troon wecler beklommen te hebben,
den BB.'. hei gervigt tlezer feestyierinp; en de plegtigheid
rler herdenking vau het oogenblik 

- toen, voor 75 jaren,
de eerste gewijde lichten in dit Oosten werclenonÍstoken,-
onder het oog blengt.

1{i; brengt hulde aan de nagerlachtcnis der ,l'akkere

marlnen, rlie , met een heilig vuur bezielcl , den moed haddeu
deze geligtige taak te onrlernemen en te volyoerer, en
betoogt dat het niet vieren van het 60jatig feesï, waar-
schijnlijk tloor het toenmalig zeer klein lokaal in de Vis-
schorsstraat veroorzaakt, nu esre aanleiding to meer was,
om het tijdstíp, thans aangobrokcn, niet onopgemerkt te
laten voorbijgaan.

H$ betreurt dat ook het tegenrvoortlig lokaal slechts ge-
noegzame ruimte aanbiecli voor eene hnishoudelijke viering;
maar betuigt zijne warme erkentelijkheid dat de Leilen van
het Vr[ Gerueíen hunnen eenparigen wensch , alLhans ten
rleele, mogten veryuld zien, rloor rle aanwezigheid van een
B.'. Groot-Oílicier eu varr eene Deputatie ran eene der
twee uitgenoodigde Zusterloses in deie provincie.

Hlj wendt zich vervolgens meer bijzonder tot ilen B.'.
DE IBII!ÍBEv, Lid der Deputatie van de Loge de fllel-
moedigheid te )sl{ertogenltoscfi,, teyerrs Eerelid tatt ltet
Vrij Getaeten, en als zoodanig de dónige der vijf uitge-
rloodigden in anclere Oosteu's, die deel was komeu nemen
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aan de feestviering, en wieu hij en alle BB.'., als vol-
liverigen Ceremouiemeester van vroegere dagen, warer
blijven hoogschatten.

Na deze hartelijlce toolden van verwelkoming, bespreeh
de À.'. II.'. den geest, ilie in het Vrij Gecetez heersÀt
eu de ziensn$ze eu gevoelens rlezer Loge.

Hij herinnert aau den str{jd van meenirigeu dezer tlaga
een strijd, die voor cle YrijmetseJarij noodlottig zou kuuer
rvorclen, omdat hij ile grondslagen tr.eft waarop het gansehr
gebouw rust.

Beeds lang had. het Vrij Geueten het oog op de ont.
kiemende beweging, op de zuclrt tot hervorming, die zicl
zoo krachtig bij een deel onzer Duitsche BB.'. heeft ge.
openbaard; steeds beschourvde zij de Vrijmetselarij als eeur
volstrekt vr$zinnige, wereldburgerlijke insteliirg, die geeur
eccl,usieoe rigting gerloogt, van nelken aard dan ook, dit
vrijheirl van geweten, als een onkreukbaar regt van iler
mensch huldigt eu ieders gemoe<lelijke overtuiging eer.
biedigt, bij sÏrenge vasthourÏing 

"*o" 
hul. duidïli3Ë om

sclrreven grondslagen z God, 
- Onsterfetdjkheid 

- 
E4

nanitei,t.

- Wel-heelschen, zegt hij , ook in onze Wei'kplaats uitéén
loope-nde ilenkbeelderi; wól kruissen zich ool<'díír geaoaz
cea'de ogi,nièn met öelzourJende begilpltenr. maar bovena
heerscht bij rle leden tan het Vrfi Geweten de gedachi
voor, dat ieiler hunner een deel van zijne ildividuële mee
ning ten offer. moet n-eten te brengen iu het belang eene
ge\Íenschte ééuheicl; 

- 
even als de steenen van den mo.

zaiken vloer, bij verschil van kleur, toch een wel aaneen.
gesloten geheel daarstellen. \ran dr{ír dat, bli gerigtfur
aangelegenlieden, veelal in rieze lYerliplaats met algemee&
stemmen worclt beeloien.

Na deze heldere uiteenzetÍing vau ile gevoelens eu ilenk.
beeiilen iloor deze Loge aangekleefd, stipt hij eren iL
Íegcnkanting aau, ook in dit Oosten no§ bij vooi.tdurinl
on<lervonden; maar velzekelt dat ileze tegenkanting fi,et Vri
Getoeíen uiet zal verhinderen, rustig op den iugeslagea rrq
voort te streven; - ltet ï4.ij Geweten, dat op zijn altaa:
tot opschrilt heeft : , Dit ztj ons een kopereit, ttz?tur , de

I

I
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t 00ij een onöezuaartl qeucteu mogeru roncldralert 7 ert {leen, sci.-uldlteseÍ ons doe uïrheeheru. )"Ííl' -'"""'-'

, AIs slot ziiner toespraak, verweeÀ óe À... Mr... naar rle
banrer van tz_et fa,tj 

-Gezoeten, en noorligtle de 88.,. rriizlcll onoer dat vaandel te schar.en, cn met hem in sta-tigen omgang_ err , onder. welluidende i;;;;;, als het warehet zegcl op deze feestr-iering te ch.uk[<eu. '
§tatig weerklonken de todnen van het orgel in clen Tem-pel..gedureude dezen omgang, waarbij ae ï1S... zich naar

Vrijmetselaars_ I'ang cu ooàei.,io, act teï. het ihauclel schaar_

1_1"+ .-e-., I o1:, hunne 
.p)aatsen teruggekeerd, deze plegtigheidop Vr{metselaals rv{jze bevestigden,

De 8r... Eerste Iledenaar n.erd rlaarop uitgenoodigd deGeb.'. Kol... te beklimmen.

,^^lli_-yr-lpl een terugblik op ilo- verloopen ?E jaren; _
lyl.-11 rt.I ,en r\.ee, rra voorspo-ed eu kirijning,-err b{j al
1:..,o11:t*lden tege,nftlpfing,- de S8... lich' ru moÉlcu
vel'reugen -rn rlen bloei van heden, en hoe, na clie làts-
Iri:.:rljtl dankbaarheid , vreugcle , hobp en ,ritroorour, h.ronart moetelr ver.vullen.

In groote trekken, eu !p liei_voetspoor van z$nen voor_

fli, fl'...1 l:li..nd,B..:. .4 C. F. SnïoN, - at,J in 1860,DU-íe rnlrUdurg varl hef-tcgenwoorrlig Loge_gebouir, het-zclfde onde,rwelp 'l:elantlclrl*l 
- aooíoopt"hii de g.r.fii.-

deurs der Loge het ILij Geweten, sints'Lard opr;§tirg 
-in

179I tot nu toc.

".,1! iri.l !l'oP, \oe, te.mitlden yau onrustige tijrlen ge_

:I.-11 , nog soms ook ge.schokt door den r.cór.siag ,ïir, .rl-"u._

Itngen,. zij eclríer síecrls getronw bleef ran ha],c roeltinE.
stecds in 

-war.en Yrijrrrctselíars zin blcef ,l;il;i";. t'Ii;;
tcgenspoed, - Naaronder tweemaal het yelnielenil vllu,r, _hare werkzaanrheid tot ch'iemaal schorste;- _-1ià* ,ij .rnr,cloor te veel vei'tr.ouwen op, de vooltrlur.ing v"n gïnstigetijden, halcn 

-onclel'garg nnbil u.as; ,"url ïok, hoe stcedsmet ongebluschten rJver, met oirbszwoken moecl , ile leclen
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hale banier l'edler vet'hieven, den gestaakten arbeid her-
vatten en clcn beganen misslag herstelden.

I{ij herdenkt ile namen der stichtcrs en ratr die BB.'.,
aan irien het Vríi Gett;eten het meest te dankeu hrd; hii
loepi clie leclen in het geheugen terug, nelke, reds sek
langeren of korteren tijd door den onverbiddelijken mar$et
uit ons midden zijn neggerukt; maar rrirst ook op ben, fie
nog een sieraatl van onzetr Tempel zijn, die nog haren
heChtsten steun uitmaken, door rrier $ver en rrijs beldd
het Vr! Gereten steeds roorraarts blijft sheren op den
$eg Yatr voorspocil en bloei.

Hij eincligt Zijne retle met de volgenrle n-oolden :

" De laak roor ?5 jaren gesticht, om haar tictt te rerspeílo ibar
ile nerelen de §ds, - de baak die den rcpmile nrar F*5riS,
ilie dea hulpbehoesade tot we<wijzel op hun dnisfur pad ooet dË-
ren, - 

die baair :taat no5.
, Gedurende ilrie vierder eeoer eeur heeít de tanil tles iijJs b ta-

geeÈ un hare mnrea Shaagd; - te sergeefs b]rilils ile soru ih
àm on Laar heen, en spatte het schuim harer golven tot re kta
tro;: - te rer,geefs serdm trveemaal hare groudsesten ilmr ik th'
uen bedreigd; - nog staat rij, - nog is hasr lilht_sug*€' -nog is zij eene rediline voor der schiptrerkeliog 'les lems, 

- 
rg

scÉËert hare rlamoentlé stet hoog in ile rrol.ken, en doorilring ocrÉ'
siazÈbËÍ de dnist€rtris ilie haar o-trgt.

.7§ 4 el bi$re het, roor jara ea roor jarel!.

Na den afloop iler fee§rrede rreergalmdea nog e*Él
door dcn Tempel tle toonen van het harmceium, dmr tls
I3r'.'. Kapelmeesier bespeeld'

Zoodla zij zrcger neemt de Z,'. -\.'. Br". Scaorrrai
hct rroorrl, en biengt it welsplekende taal hukie aan dr
J,oge eu hare §erlizaamheden; hij vei'heugt zich qe'*ÈF_t
heÈben kunnen zijn van clen goedcngcest,diedaarheerscLt
en vaalin hare rrerkilg zich uit, IJij besluit met iler
zegen yan t'len O.'. B.'. r1.'. H.'. over haar in te roeFn

Ook de 3r'.'. or tr'nsltnnt beautwooi'dt clen zoo stra\:
aan hem, cloor clen ,\.'. l\[.'. toegcblagten relkomstgroet
I'Iij bespreeht den lrand, tlie steeils bestaan heefi tus."cher

tle Irogd de Erlehnoecli,gfi,eicl * tlie hem op dit oogeuHil
freeft àfgevaarrligcl , - en het Vríi Getoeten, en hoere

Ii
(!) ïIiè nnrus ahcncus esto, nil eonscir.e sibi, nullà palescere culpà.
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prof.'. bezigheden het zeldon toelaten, dat de leden van
beide Loges elkanrler zoo dikw$ls bezoeken, als zij zulks
rvel zouilen wenschen, wordt niettemin dic baud 

- 
steeds

na&ulveï -toegehaald, xaartoe voorzeker ileze feestviering
§edor zal bijdlagen.

- Geen del aanwezige BB.'. rerder het wooril ver'langrl
hebbende, noocligde -de A... IVIr,.. clen 8r... Aalmoezeni"er
uit, ile lieÍ'rlegaven in te zamelen, rlie uitsluitend bestemd
werden ten belroeye van hct op te rigten Opaoed,ingt-geaíicltt,
en sloot- daalop deze ïeestlogc op de gebruikàli1ke wi1ze,
waarna de 138.'. in rangorde en oncler w-elluidenàe nróijk
den Tempel verlieten.

Eenige uren later vereeniEJilen de 88... zich aan het
feestbanket; -gepasie vroiijkheid heerschte alom , menige
scllitterende feestilronk werd, ingevolge de gebluiken uitgó-
bragt, en allen 

-verlieten tegen middernacfit clen Tempel,
met_ genoeglljke herinnering aau cleze echt mag... vieiing
in den geest, met rtere broederlijke gevoelens in het hart,

TIR f,EBIITITEBNG ÀTT BR.. [. J. ETL

IEDEGEDEETJD IX)OE

Er.-. J- Ef. P. E-*{NE}Í'!.

IIet was voor de Letlen tler Loge Ie Profoil fu
eeoe behoefte, op de eerstvolgende rergadering na bst 6E
lijtleu vau Br.'. 

^Ilsrx, 
dat door allen zoo beminrle lll iË

Tl-erkplaats ie herdenken. nr.en als het eenrdi'e La
steedJ kenmerkte, zoo meenilen de BB.'. 't mee$ ir *
geest des verscheidea Brs.', te hanilelen, FaDBe€r tE d.
overtolfuea tooi aehterrrege lieter. Slechts ile zetel, ila
ilien Br.'. b§ ziin leven in ile Iage ingermea, rr
met rourfloers ooha-Egen, tenrtfl scfootsv.'., beds*-'. e

1Ir.'. band van dea órerledene-daarql saren ueilelgd6t

De Br.'. 2de Reilenaar herilacht in ite rolgende tr
trekken ilen te vroeg ontslapen Br.'.

"Àls ik in dezen oogenblik de Gebr.'. Kol-'. b&Bd
dan Z.'. W.'. BB.', voldoe ik aan de inspraak ran d
hart. aan een weemoeiligen pligí, om in onzen eagen E
eenige woorden te sprekin, voórtvloeiende uit rare whl
schap en hoogachting, ter nageilachtenis gerrijil aar @
door allen geliefilen Br.'. Hnx»err JÀN HErs.

rslechts \reinige dagen zijn voorbijgegaan, seilertrij ik
beminilen Br.'. gedachten, toen hij nog met smart en pijna
als gevolgen z{jner treurige kwaal, aan zijn ziekbed lag 5
kluisterdf toen-het leven-aog niet hatl opgehouclen, al rr


